
NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entorad M Mcond CUm MatUr March 7, 1914, at tha Port Dffid Ii Chkaf*. UL • 
indu tha Art af March I, 1879.

The First and Greatest Lilhuanian Daily In America 
... ............................ ..... —----

NAUJIENOS
Thb Lithumiiam Daily Niws

BUBLISHBD BY LiTHUANlAN NEW8 PUB1L1SHING CO„ INC. I
1739 South Halsted Sltzct, Chicago. Illinois

T«lepho,ne Rooaevclt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XII. Kaina 3c. Chicago, 111. Penktadienis, Birželio-Ju ne 5 d., 1925 No. 132

Padėtis Kinuose 
aštrėja

Bulgarijoje suimta 450 
komunistų

Sovietai pyksta ant 
Jauty Sąjungos

Įtaria, kad Sąjunga duodanti 
padrąsinimo kaimynėms vals
tybėms ginkluotis prieš Ru
siją

BERLINAS, birž. 4. — Mas
kviškė sovietų valdžia Įtūžus, 
kam ždnevos tarptautinė Rink
lų prekybos kontrolės konferen
cija daro išimtį gretimoms su

500 angliakasių metama lauk 
iš kompanijos namų į

Rusija valstybėms ir nerei
kalauja iš jų skelbti žinias a- 
pie savo ginkluotę tol, kol Rusi
ja neprisidės ir nepasiraSys Že
nevos konvencijos.

Kinai protestuoja dėl 
šaudymo studentą

Svetimų valstybių diplomatai 
dėl neramumų šanhajuj kal
tina kiniečių studentu de
monstracijas

PEKINAS, Kinai, birž. 4. — 
Kinų vyriausybe Įteikė svetimų 
valstybių diplomatiniam korpu
sui p it) t estą prieš Britų elgesį 
Šanhajuj, — prieš jų policijos 
šaudymą kinų studentų sąryšy 
su pastarųjų protesto demon
stracijomis dėl persekiojimo 
streikuojančių darbininkų japo
nams priklausančiose medvilnės 
dirbtuvėse.

1 Kinų valdžios protestą’ sve
timų valstybių diplomatai atsa
kė nota, kad dėl neramumų 
šanhajuj kaltė puolanti patiems 
kiniečių demonstrantams., o ne 
užsienio koncesijų šanhajuj vy
riausybei.

Kadangi buvo įtariama, kad 
streikuojančių darbininkų nera
mumai ir studentų demonstra
cijos buvę Maskvos agentų su
kurstyti, užsienio spaudos at
stovai Pekine turėjo interviu su 
sovietų ambasadorium Karacha- 
nu, ką jis manąs dėl įvykiu 
Šanhajuj. Karachnnag grieš- 
tai užgynė, kad sovietų valdžia 
nieko bendra neturinti su tais 
neramumais ir pasireiškusiais 
kiniečių nepalankumais svetim
šaliams.

Neapykanta svetimšaliams
ŠANHAJUS, Kinai, birž. 4.— 

Tuo tarpu, kai šanhajus beveik 
visai parai izuotas riaušėmis ir 
150,000 darb. streiku, neapy
kantos svetimšaliams agitacija 
sparčiai plečiasi visuose <li-

450 komunistą suimta 
Bulgarijoje

SOFIJA, Bulgarija, birž. 4.— 
Visame Bulgarijos krašte pa d a 
rytoj medžioklėj komunistų su
imta 15U asmenų. Policijos pa
sakojimu, daugelis suimtųjų 
prisipažinę priklausą nelega
liuos ergą n i zaci joms.

Vienoj tik Varnoj suimta 140 
asmenų, įtariamų kaipo daly
vių komunistų sąmokslo Burga- 
se. Arešto metu du Įtariami, 
kadangi jie bandė nepasiduoti 
policijai, buvo nušauti.

500 angliakasią metami 
lauk iš namu V

Kasyklų darbininkų unijos ad
vokatai ruošias kovoti, per
keldami bylą į kitą kauntę

•. > » *

VVHEELING, VV. Va., birž. 4.
Daugiau ne penki šimtai uni

jinių angliakasių, gyvenančiu 
West Virginia-Pittsburg Coal 
kompanijai priklausančiuose na
muose Collierse ir Wells’ourge, 
kur tęsias kasyklų darbininkų 
streikas, gavo teismo Įsakymą 
tuojaus iš tų na|mų išsikrausty
ti.

Kasyklų darbininkų organiza
cijos advokatai ruošias 'nepasi
duoti ir bylą dėl to perkelti į 
Brooke kauntės apskrities teis
mą. i

“Caro" Kirilo brolis išva
žiuoja Europon 1

z
Staiga apleidžia Ameriką, gavęs

Sovietų valdžia žiuri i Tautlų 
Sąjungą kaip į vieną vyriausių 
savo priešų. Sovietų atstovai 
Berline sako, kad Sąjungos kon
ferencija, darydama išimtinę 
Rusijos kaimynams, tiesiai kur
styto kurstanti juos ginkluotis 
prieš Rusiją.

Kontrolė karo laivams r
ŽENEVA, Šveicarija, birž. 4. 

— Tarptautinės ginklų preky
bos kontrolės konferencijos ko
misija šiandie sutarė, kad pro- 
jektuojamon ginklų prekybos 
konvencijon butų įdėta ir skel
bimas karo laivų, jeigu bus su
tarta, kad aeroplanai taipjau 
butų konvencijos kontroliuoja
mi.

Sukilę Afganai paėmė 
Persu miestą

ALLAIĮABADAS, Indija, b. 
4. — Laikraščio Pioneer kores
pondentas Mešade, Persijoj, 
praneša, kad Afganistano suki
lėliai paėmę Mirdžavos mieste
lį ir besiruošią pulti Duzdapą. 
Abudu miesteliai yra Persijos 
Kermano provincijoj, prie Af
ganistano sienos.

[Pranešimai iš Londono pra
eitą antradienį skelbė, kad Af
ganistane laukiama visuotino 
sukilimo ir kad Britai siunčia 
savo kariuomenę iš Indijos j 
Afganistano pasienį.]

Vokietija gavo aliantu 
ambasadorių notą

BElflUNAS, birž. 4. - San
tarvininkų nota Vokietijai, ku-

džiuosiuose Kinų centruose. Ne
apykanta svetimšaliams, jau pa
sireiškė Pekine, Kantone, Nan-
kine, Mukdene, Tsingtao ir 
Hankove. Yra baimės, kad ne 
kiltų atviros riaušės prieš sve
timšalius.

Reikalauja atšaukti sutartis
PEKINAS, Kinai, birž. 4. — 

Nacionalio universiteto studen
tai suruošė milžiniška demon
straciją ir, nužygiavę ties laiki
nojo Kinų prezidento rūmais, 
reikalavo švietimo ministerio 
rezignacijos. Po to jie nužy
giavo į užsienių reikalų minis
teriją, kur jie įteikė visą eilę 
reikalavimų. Be kita jie rei
kalauja, kad Kinai atšauktų sa
vo sutartis su svetimomis impe
rialistinėmis valstybėmis, kad 
butų panaikinta ekstrateritoria- 
Ivbė ir kad butų nubausta Bri
tų policija už šaudymą demon 
struojančių studentų Šanhajuj.

Demonstracijoj dalyvavo apie 
dešimt tūkstančių studentų, vy
rų ir moterų. Visi nešė vėlukue 
ir transparantus su svetimša
lius smerkiančiais parašais.

Kasyklų biuras perkeliamas
VVASHINGTONAS, birž. 4.— 

Kasyklų biuras nutarta perkel
ti iš vidaus reikalų departamen
to į prekybos departamenttą.

“misteringą” kablegramą iš 
anapus jūrių.

rioj išdėstoma Vokietijos ap- 
silenkimai su Versales sutar
ties- reikalavimais dėl nusigink-

NEW YORKAS, birž. 4. — 
Rusų didkunigaikštis Borisas, 
“visos Rusijos caro” Kirilo bro
lis, išvažiuoja i Europą. Esąs

lavimo, buvo šiandie įteikta 
kancleriui Lutherui. Ją įtei
kė Britų ambasadorius d’A'bcr- 
non, lydimas kitų aliantų ain-

gavęs slaptingą kablegramą ir 
staiga apleidžia Ameriką. x

Laikraščių reporteriams, ku
rie buvo apspitę Boriso adju
tantą, baroną Krauną, nepavy
ko nieko išgauti dėl priežasties 
didkunigaikščio taip umaus iš
keliavimo.

ITALIJOS LAKŪNAS AT
SKRIDO į AUSTRALIJĄ

PERTU, Vakarų Australija, 
birž. 4. — Italijos aviatorius de 
Pinedo, skrendąs iš Romos į 
Australiją ir Japoniją, vakar 
atskrido čia iš Karnarvono. Iš 
čia jis skris į Melburną ir Sid
nėjų.

RADO SENIAUSI PASAULY 
AKMENS TRIOBESį

KAIRAS, Egiptas, birž. 4.— 
Sakkaros Nekropoly, apie gar
siąją Sakkaros piramidą darant 
kasinėjimus atrasta vienas se 
nas akmens, triobesys. Mano
mą, kad tai yra seniausias toks 
triobesys pasauly.

basadorių.

PAPA GALĖS MELSTIS

Gavo dovanų rožančių penkioli
kos pėdų ilgumo

ROMA, Italija, birž. 4.—Vie
nas buklus Merano -drožinėtojas 
padirbo ir popiežiui Pijui pado
vanojo milžinišką rožančių. Tas 
rožančius, vienlinkai ištiestas, 
yra penkiolikos pėdų ilgumo. 
Kiekvienas “poterėlis,” gražiai 
iš medžio drožtos., yra truputį 
didesnis už vištos kiaušini. «

REIKALAUJA SUIMTI AME
RIKIEČIO UŽMUŠĖJĮ

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
4. — Jungtinių Valstijų charge 
d’aftaires Schoenfeld kreipėsi į 
Meksikos užsienių reikalų mi
nisteriją, prašydamas^ kad vy
riausybė suimtų ir nubaustų 
meksikietį Cornelių Izagulrre, 
kur praeitą gegužės mėnesį 
Tampikos mieste nužudė ameri
kietį Lutherą Thorpą.

i

Steigia universitetą at 
virame ore

Milijonierius tam reikalui pado
vanojo Miami žemės plotą Ir 
5 milijonus dolerių

Pamišąs žmogus nužudė 
aštuonis asmenis

Nušovė savo motiną, savo bro
lį, brolienę ir jų penkis vaikus

HAMILTON, Ohio, birž. 4.— 
Staiga gavęs proto pamišimą, 
Lloyd Bussel, darbininkas, 43 
metų, anksti šį. rytą nušovė aš
tuonis asmenis — savo senutę 

įju.uv” | motiną, savo brolį, brolio žmo- 
’sitetąlną ir penketą jų vaikų. Nušo- 

uni- ve juos, kuomet jie visi dar 
ver itetui jau gautas. .miegojo, j Tik viena dešimties

Universitetas busiąs nesek- metų mergytė išliko ft.vva. Ji, 
(tautiškas ir ko-edukaclnis. Au- išgirdus šaudymą, suskubo par 
(ditorijos ir studijų kambariai sislėpti po lova.
bus atviruose paviljonuose, bet! Iššaudęs visus, pamišėlis ėmū 

•taip pastatytuose, kad studen- šaudyti jų kunus. Ligi atvyko 
itai butų apsaugoti nuo saule-* policija, jis buvo suvaręs į vai

kučių kimus apie penkihsdešimt 
pasirodžius 

šovės save, 
Jis buvo su-

M1AMI, -Florida, birž. 4. — 
Milijonierius George E. Merrick 
padovanojo 160 akių žemės plo 
tą Miami priemiesty, vadinama
me Coral Gabios, ir 5,000,000 

•dolerių Įsteigti čia uiiiver 
atvirame ere. Čarteris

kaito-: ir lietaus. Prie universi
teto bus taipjau muzikos kon
servatorija ir meno departa-

DARO KELIĄ. — Ypatinga prietaisą, kuri užvaria savy trakto- mentas.
rių, kūjų, suspausto oro grąžtą ir butą darbininkams gyventi, šį Idėją tokiam universitetui 
prietaisą vartojama akinimui kelio per Everglades raistus Flori-1 padavė žinomas Amerikos poe- 
doj, kur bus pravestas naujas geras lamiami cementuotas ke-!tas Edwin Markhaim kurs prieš 
iHis.

kulipkų. Policijai 
duryse, pamišėlis 
bet tik susižeidė, 
imtas.

.kiek laiko atsilankęs į Miąmi ŠALNOS PADARĖ DAUG ŽA- 
•sakė, kad čia butų ideale vietą) LOS KVIEČIAMS ILLINOIS

Amerikos norvegą iškil 
mes Minneapoly

Minės šimtairietines norvegu 
emigracijos i Ameriką sukak
tu ve:; dalyvaus 
Coolidge.

prezidentas

Minn., birž. 
metų j New 

Vorko uosta atplaukė Norve
gijos laivas Reslaurationen 
gabenęs penkiasdešimt 
norvegų ^emigrantus. Tai i 
pii mut'niai iš 
via i Ameiikoj.

Tam Įvykiui 
i ikos norvegai 
poly, Minnesoh

MINNEAPOLIS, 
— Prieš šimtą

kurios tęsis 
nuo birželio 6 
mių svečių Į 
taipjau
su žmona 
torius Kellogg.

Karas Morokoj
250 rifkabilų krito nuo fran-, 

euzų aviatorių bombardavi
mų. '

universitetui atvirame ore.
Bus dedama pastangų, kad u- 

niveisitetas jau butų pilnai pa
ruoštas atidaryti 1926-27 moks
lo sezonui.

Flammarionas mirė

VALSTIJOJ

i, at- 
tris 

buvo

paminei i 
rengia Minnea- 
s valstijos pa

didėtos iškilmes,! 
keturias dienas,!

A me

iškilmes atvyks 
p r ez iden t as •(' oo 1 i 11 gc 

ir valstybes sek re-

Iš Norvegijos atvyksta djf 
valdžios atstovai, ministeris 
pirmininkas Mawinckel ir stor- 
tinge (parlamento) pirminin
kas Lykke. Norvegijos minis
teris Washingtone, JI. H. Bryn, 
bus asmeniniu karaliaus Haa- 
kono atstovų.

Iškilmėse dalyvaus daugybė 
Amerikos norvegų chorų, taip
jau iš Norvegijos atvyksta Os
lo Universiteto choras.

BANKO PLĖŠIKAMS SKAU
DŽIAI NEPAVYKO

PEORIA, Ilk, birž. 4. —Trys 
banditai šį rytą bandė Norris 
miestely apiplėšti banką, bet 
jiems baisiai nepavyko: vienas 
plėšikų buvo nušautas, antras 
mirtinai sužeistas, o trečiasis 
suimtas. Užlmuštasis yra Clyde 
Duncan, kurs nesenai buvo ati
duotas teismui kaltinamas dėl 
žmogžudybės, bet teismo bu
vo išteisintas.

Oficialis 01*0 biuras šiai dienai 
skelbia:

Chicago ir apielinke — Dali 
nai apsiniaukę; kartais gali bū
ti lietaus su perkūnijomis; kai 
tina; stiprus, didžiumoj pietva
karis vėjas.

Vakar teimperatura 6 vai. ry
to siekė 74°, • 3 vai. po p. 94°. 
šį mėnesį tai buvo karščiausia 
diena.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:21 valandą.

šiandie paskelbtas oficialia 
’franeuzų pranešimas sako, kad 
per franeuzų aviatorių padary
tus gegužės 21 ir 22 d. bom
bardavimus 250 rifkabilų bu
vę užmušta ir apie 300 sužei-

BLOOMINGTON, III , birž. 4. 
— Javų ekspertas J. L. Murray, 
ištyręs šimtą ketvirtainių mylių 
plotą centralinėj Illinois daly, 
praneša, kad užėjus gegužes 23 
dieną šalna beveik visai sunai
kinus kviečius,, esą galima skai
tyt tarp 70 ir

Pasak pranešimb, šiandie 
įvykę aštrių susirėmimų su ' 
priešu centraliniame sektore. 
Rifkabilai buvę atmušti.

SOCIALĖS DARBUOTĖS 
SUVAŽIAVIMAS

PARYŽIUS, Franci j a, birž. 4.
—- šiandie mirė garsus f rančų- pelių žlugus, 
zų astronomas, Camille Flain- kviečių laukus 
inarion. Jis ėjo aštųoniasde-(arba pupas, 
šimt trečius metus amžiaus.

[Fhn> narionaą pagarsėjo v 
pač tuo, kad savo raštais mokė
jo gražiai astronomijos mokslą Illinois Universiteto pomologi- 
popularizuoti. Kai kas jo ras-'jos skyriaus direktorius Dr. 
tų yra ir lietuvių kalbon vers-1 Anderson sako, kad šiemet

Iobuolių derlius Illinois valstijoj 
bus menkas, nors buvo tikėtasi 
nepaprastai gausaus. Tatai pa-

- darė užpuolęs amalas. Gau
siausios obuoliais. Calhouno ir 

Į Union kauntės ypač skaudžiai 
nuo amalo nukertėjo.-

100 milijonų bu- 
Farmeriai aria 

ir sodina kornus

Obuoliai
CHAMPAIgST'lllj birž. 4. —

nukentėjo

ta.]

AMERIKOS EKSPORTAS
EUROPĄ PADIDĖJO

Ateinančią savaitę, birželio 10.
prasidės čia Nacionalės Sočia-,Prekybos departamento statiš
ko Darbo Konferencijos šuva- tiko;
žiaviinas. Delegatų laukiama Valstijų eksportas Europon žy 
suvažiuosiant apie 3,500, ne tik miai padidėjo.
iš visų Jungtinių Valstijų, bet balandžio mėnesį eksportas Eu- 
ir iš svetur, iš Kanados, Mek- ropon būva $28,000,000 didės-; 
sikos, Kulbos, Havajų ir Fili- ins, ne kad per tą patį mėnesi j 
pinų salų. Sesijos tęsis septy- praeitais metais. Importas iš 
nias dienas.

VVASHINGTONAS, birž. 4.—

skaitmenimis Jungtinių

Per siu metu
V v

DIČKIAI ORGANIZUOJASI 
SAVO VARGAMS PA

LENGVINTI

MARSIIFIELD Ore., birž. 4.
• Čia Įsikūrė Dičkių (Long 

Europos padidėjo $17,000,000. Fellow) kliubas No. 1. Iš karto 
| Stipriai padidėjo importas iš kliuban įstojo dvidešimt ąštuo- 

DIDĖLĖS AUDROS ŠVEDI- Pietų Amerikos. šiemet per ni vyrai, vis šešių ir daugiau 
JOJ; 10 ŽMONIŲ ŽUVO balandžio mėnesį jis buvo 12,- pėdų aukštumo. Kliubo tikslas 

----------- 000,000 dolerių daugiau, ne per vesti kampaniją dėl ilgesnių lo- 
.STOKHOLMAS, Švedija, birž. tą patį mėnesį pernai, tuo tai- vų viešbučiuose ir pulmanka- 

4. — Siautusi Švedijoj smar- pu kai eksportas į Pietų Ame- riuose, ilgesnių maudyklų, pa
lši audra per pastarąsias dvi- riką padidėjo iki 10,000,000 do- togesnių sėdimų vietų teatruo- 
dešimt keturias valandas pri-Jerių. se etc.
darė didelės žalos. Daug ne
laimių ypač buvo jūrėse. Kiek
iki šiol žinoma žuvo dešimt 
žmonių.

SPĖJAMA LATVIŲ EKSKUR
SIJA LIETUVON

RYGA, [Elta]. — Per antrą
jį lietuvių latvių kongresą, kurs 
birželio 21-23 dienomis įvyks
ta Kaune, “Latvių-Lietuvių 
Vienybės” draugija ruošią 1 
Lietuvą didelę ekskursiją, ku
rioj jau žadėjo dalyvauti Lat
vijos universiteto, įvairių visuo
menės organizacijų ir spaudos 
atstovai. Ekskursija važiuos 
taip pat į Klaipėdą.

PASKENDO LAIVAS; ĮGULA 
IŠGELBĖTA

LONDONAS, birž. 4. — Jū
rėse, keturiasdešimt mylių nuo 
Donegalo, Airijos, paskendo 
plaukęs iš Grimsby, Anglijoj, j 
New Yorką garlaivis Reliant. 
Laivo įgula, ' viso penkiolika 
žmonių išgelbėta. 7

11—- ■ • ~ —■ ■

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir ysa išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Ųel didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

I X

, AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1016 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



K laušimas —

Helmaruose.
Baksas 10 arba 20

R u ky tojo paprastų cigaretu

rius .
Kaip senai jus rūkote Keima

Atsakymas —
Rūkytojo Helniar

cigaretų
Nuo to laiko
nojau tarpe
I urkiško tabako cigare- ’
tų ir tu kurios dabar
jus r likote.

Ciguretų rūkytojai mėgsta Helmarus i»- 
dėl, kad jie turi užsiganėdinimą rūky
dami grvna Turkišką tabaką, kuris yra

PIKNIKAS
Rengia Vakarinės žvaigždės P. Kliubas

Nedėlioj, Jims 7 dieną
Pradžia nuo 10 valandos ryto *

BLINSTRUPO DARŽE,
JUST1CE P ARK, ILL.

Visus kviečia — kaip jaunus taip ir senus KOMITETAS.
PASTABA: Važiuokite Archer Avė karais iki galo ir ten

Joliet karais iki daržo. 1

M14-18 Rooeevelt Rd.

CHICAGO, 1LL.

TVRKiBH

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. Kedde 8902

Vilnius
1323-1923
♦ Istorijos apžvalgą parašė

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIETUVOJE JAU UŽSTOJO 
VASARA.

gegužės 10.
laikų nebuvo žišiemet visų 

mos, viel je 
dien lydavo 
rimtai pranašavo, kad veikiau 
šiai busiąs labai blogas pūva 
suris ir vasara. Toks žmonii 
pranašavimas betgi neišsipil
dė. Žiema buvo labai nenorma-

lietus. Žmoni'

ir ką geru?., čia tiktų atsaky
mas; kad tą, kurį skelbia dva
siškiai blogu esant.

Gaurės “vepeliui” nei į gaivą 
neateina pagalvoti; ką jis ma
no, kalba ir kiek vertas jo pa
ties asmuo. Jis daro viską ką 
jo instinktyvu valia diktuoja: 
nueina į bažnyčią, o paskiau ’j 
karčiamą pas “Taukinę”, išsiga
lia ir ramus, nuo visų nuodė
mių liuesas.—Juodas Varnėnas.

T"
rime tokį gražų, kokių labui 
retai kada ir būna. Nesą n * sniego šį pavasarį nebuvo jo
kių polvinių ir orui kiek atši
lus tuč tuojau* ir pradžiūvę 
keliui ir dirvos, kad ant Vely
kų jau buvo taip sausu, kaip 
vasaros metu. Nuo Velykų 
oras žymiai sušilo ir užstojo 
tikras pavasaris. Gi nuo 7 
gegužės jau užstojo tikra vaka
rą. dienomis jau net karšta, o 
prievakariais palija šiltus lie
tus. naklvs šiltos ir tykios.

Esant tokiam geram orui, 
šiemet visur gražus rugiai, 
kviečiai, dobilai, gerai želia 
žolė. (Sodnuose labai gausiai 
žydi obelys, slyvos,' vyšnios ir 
kitokie vaismedžiai.

—Lietuvos darbininkas.

Kinkyk kiaulę, 
Kinkyk kiaulę: 
Važiuosim į Gaurę...

Prieš kiekvienus šventus *‘at- 
puskus” gauriškiai kimšte už
kemša kaip savo parapijos baž
nyčią, taip ir kamyninių parapi
jų; už tai yra užsipelnę karštų 
krikščionių vardą. Nors nedi
delis Tauragės apskričio kampe- 
lis, bet tirštai ten gyvena “Die
vo mulkių” ir “Gaurės vepelių” 
ir duoda didelį pelną, kaip gany
tojams, taip ir smuklininkams.

Iš ryto Gaurės parapijonai 
įraukia tiesiai į bažnyčią, o va
kare net vieškelis persiauras 
šlaistytis iš vienos kelio pusės 
j kitą. Gauriškiai išlaiko drū
tą kleboną su dar drūtesne gas- 
padine, kaip paprastai kiekvie
noj, Lietuvos respublikos para
pijoj; tai butų nestebėtina, bet 
stebėtina, kad Gaurėje kiek na
mų, tiek karčiam ų ir visos pil- 

,nos. Tauragės apskrity] atsi
žymėję yra gauriškiai “vepe- 
liai”: karščiausi krikščionys, di
džiausi girtuokliai ir mušeikos.

Jaunieji vyrai maloniai laiką 
leidžia prie bonkos degtinės ir 
kortų, o kaip įsikaušia— tai 
kumštimis ir lazdomis visa mei
lę užbagia. Apsivedusiųjų žmo
nos turi nukentėti, nes gauriš- 
kiuos tas “durnius”, kas “pa
čios” nemuša.

Visai pasenusi “marčių ir 
anytų mada gauriškiuos palai- 
įoina. Išėjusios už vyro į gau- 
riškius mergaites turi nešti sun
kų “marčios” jungą. Ant “jau
namartės” pečių . kraunama vi
sai senoviški palaikomi įpročiai 
ir darbai. “Marti” laikoma blo
ginus tarnaitės, nes tarnaitė, jei 
per daug šeimininkė persekioja, 
tai tuoj išstoja iš tarnystės 
ir ieško geresnės, o marti jo
kios pagelbos negali gauti, nes 
“šliubo ryšiai nepertraukiami”. 
Pavyzdžiui, iš MilgaudŽių kai
mo Spadvlnis į tris metus su 
dviem žmonom apsidirbo ir jų 
dalis pragėrė, o pagarsėjęs ke
lintoj parapijoj “maršalka”, 
Storaodis iš /Dargaičių kaimo 
savo jauną žmoną tiek (kanki
na, kad jos tėvai turi duoti jai 
užlaikymą. Žymus “vepeliai” gai 
liškiai iš Milgaudžių kaimo ta
po nutverti Mažojoj Lietuvoj 
bevagiant arklius, nes savųjų 
litų neužteko degtinei.

Nebūtų taip stebėtina Jei 
gauriškiai butų, kaip sakoma, 
“bedieviai”, nes jie patys skai
to, kas netiki ką dvasiškiai mo
kina, tas tik vagia, girtuokliau
ja ir*nesibijo jokios nuodėmes 
papildyti. Ne vienam galvojan
čiam žmogui kiltų, klausimas ką 
Gaurės “vepelis” skaitytų blogu

KMIkly ir H-
yra Myka* gyrM 

■rarbra Mayaal ir t,.UI 
*r «ms jitfiaa*, kad tai

rUM r«t«IUrWMb Uih* 
Ut*lai> atvirai Ir Marai

STRAIPSNIS 127
Pra mokinimas Pustė*

< Yra daug sunkiau kudikj pramo- 
kinti sukontroliuoti savo šlapumo pū
slę. Abelnai ta pati sistema gera 
kaip ana sykį minėjome. Suprantą*- 
ma, kūdikį ant puodo reikia sodinti 
dažniau, gal būt kas valandų, jei jis 
nemiega. v Laipsniškai jį galima in- 
pratinti parodyti ka<|a jis nori šla
pintis.

Verkimas \
negalima skaityti papra- 
kuilikj, neš tai vienatinis

Verkimą 
;imu pas 
nidąs kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei sykj kūdikis patirs, kad 
verkimas duos ko jis nori, jis pripras 
terdaug tą prįvilegiją vaitoti. Sunku 
ą papratimą panaikinti, bet yra 

galima prižiūrėti, kad visko jam butą 
tas reikalinga, ir pavelijant jam 
verkti iki užmigs. . Bet jei kūdikis 
veikia prisimygęs, be jokios mato
mos priežasties, motina gali nužvelg
ti ligą. Paprastai kūdikis nori, kad 
iį paimtų ant rankų ir bovytusi, ir 
e motina jam pasiduos, tai turės ka- 
jriząrbėTfnnną.

Lovos Prišlapinimas
Mažai kūdikiai turi papratimų ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šla- 
)inimąsi lovoje. Pas senesnius kudi- 
cius priežastis gali būti kokiame nors 
nervų suirime, bet didumoje atvejų 
nitų stoka pirmais mėnesiais nuola- 
;inio ir atidaus pratimo kontroliuo
ti reikia duoti skystimų vėlai po 
pietų.

Nuramintojai — Zobovos
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo- 

Apart to, kad jie nešioja bakte- 
šie daiktai gali iškraipyti, kudi- 

Piršto čiulpimas irgi 
Reikia neatlai- 

džiąi pirštą iš burnos-atimti, p kūdi
kio dornę nukreipti kur nors kitur, 
arba prisegti spilkutę rankoves prie 
šono.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kudl- 
<ius su Borden’s Eagle Pienu. Jos 

<ą davė dėlto, kad jų draugės reko
mendavo tą pieną ir dėlto, kad rado 
ij užganėdinančiu. Bet, ant nelaimes, 
daugelis Lietuvių motinų niekados 
nebuvo pilnai informuotos kodėl jos 
apturėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Menas yra puikiausias ir gryniausias 
š šviežio, saldaus, riebaus pieno tin- 
camai sumaišytas su rūpestingai ap- 
grynintu cukrum, ir padaro kudi- 
ciams maistą, kuris \ra geriausias 
duoti kada motinos pieno neužtenka, 
arba jis nėra tiek stiprinantis Jkaip 
reikėtų. • S

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

ti
*’L
<io išvaizdą. I
yra blogas įprotis.
I
kio dornę nukreipti kur

—— ■■ ■ ■ !L   ■■■■ i
I

MĮ. m Goriausios Skilvio
11 Gyduoles šioje va- 

L Mm landoje. Prašalina 
■ užkietėjimą, 

■■ I tumus, gasus, 
smus ir t. t. 

sėkmės garantuojamos. 50 
tų 50c. pas jusli aptiekorių 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES,
5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.

rugš- 
skau-

Pa- 
table- 

arba

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

FordsonLincoln

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriausį 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai 
gus ir grynas.

Borden’s
sau-

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI-* 
NYTI VISADOS KREIPKITRS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

L FABIONAS Cik
------H............. ....------------- -----

Jei pasiusite sį apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Buikling, 
York, jįie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu,

'^GLE

COa^.

M»rk of Th« Bo»p>*

The
New; 809 W. 35th SI., Chicago į

Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 J 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- į

DAVIMO RAŠTUS. į 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 

Parduodam Laivakortes. • J

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tai. Central 4411. Va!, nuo JMI
Gyvenimo vieta: 

S.323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus k«tv«rg%. 

Nedaliomis nuo U iki 12 ryto.

Cars-Trucks-Tractors 1
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Aveni.e, Telefonas Lawndalc 4113-11
Pasinaudok $5 planu 

Fordtt t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

DOVIER N AST|S
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kilnu dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes is čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

173d So. Halsted St.
Chicago, III

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

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. 
Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 
• Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigg 1 ir 2 morylčiams.

John Kuchinskas
- LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

............. < , ■ ,,.y

A. A. OLIS
ADVOKATAS

118. La Šalie SL, Roora £001 
Tel. Rendolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 00G2 

7—9 v. v. apart PanedSlio ir 
Pėtnyčios,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
J.' P, VVAUCHES

Advokatas• •
Tel. Pullman 6377 Roseland, Iii.

10717 Indiana Avė.,
. Miesto, ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Wėshington St. Room 1310 
Telepbone Dearborn 8946 

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

Namą Telefonas Kepublic ’ 9600

. Dtarburn 9017

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofiaee vlduruiestyji 
Room 17(26

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. AVaakington Si 

Cor. W»bhington A Clark

namu tai.: Hyda Perk I

4
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[KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mieli
M N. JONAIČIO SENSACIN-

Kunigas žadėjo duoti $1,000, bet 
paskui atidavė teisman ir pats 

bylą pralaimėjo

kuni- 
87(10

Gerai visiems žinomas 
gas Jurgis F. Jonaitis, 
Longvvorth St., lietuvių Šv. Pet
ro parapijos klebonas (Rymo

turėjo sen-

ėmė ir pradėjo per ausis Kuni
gui taškyti. Primusus, pastuin- 
dęs, nusitvėrė kunigą ir tempė 
į sankrovą prie telefono, kad pa
šaukus policiją.

Kun. Jonaitis pradėjęs prašy
tis, melsti, nurodydamas, kad 
jis (kunigas) esąs tokis žmb- 
gus, kaip ir kiti. žadėjo ati
duoti Austinui visus pinigus. 
Siūlė jam $10, ką turėjo su sa
vim .bet Austin neėmė. Kun. Jo
naitis perkalbėjo Austiną, nuro
dydamas^ kad ji (Austinienė) 
nekalta, tik jis (kunigas) kal- 
tas-griešn inkus; kad Austin nie
ko per teismą nepelnysiąs ir su
tiko duoti Austinui $1,000, kad 

I tik niekam nesakytų. Astinas 
(sutikęs tylėti už tūkstantį dole-

Kun. Jonaitis traukė į teis
mą tūlą lietuvį Austin (Aukš
tuolį) ir jojo moterį dėl “extar- 
tion”, — norėjimą iš jo išvilioti! 
$l.ooo. Teisme paaiškėjo visa rj 
istorija, ir kunigas Jonaitis by
lą pralaimėjo.

Uprikčio 22 d., 1924 metais' bankij išmainyti čekį.
įvyko duonkepio Miko Aleliuno ; rado uždarytą, tad čekis liko ne- 
vestuvės. Tenai buvo pusėtinas išmainytas. Važiuojant Austino 
būrelis svečių, kurių tarpe buvo 
Austin’ai 
vestuvės 
čiai ilgai 
lietuviški 
rojaus skystimėlio pavilginti 
burnelei. Kun. Jonaitis buvęs

Kun. Jonaitis su Austinu su
sėdę į automobilių, važiavo į 

Banką

Advokatas klausia: “kur va
žiavai iš Austiną kada apleidai 
jų namus (ligonio neradęs) ?“

Kunigas atsakė, kad neatsi
mena. Kunigas neatsiminė, nė 
kad vestuvėse gėrė (girtas bu
vęs, sakė, kurie buvo vestuvė
se), nė kad šoko su Austinienė; 
neatsiminė ir kiek kartų buvęs 
pas Austinienę namuose; jis 
manė, kad tik tris kartus. Ku
nigas teisinosi, kad nerado ligo
nio, nes jis jau buvęs ligoninėj, 
bet jis ir neieškojęs jo.

Bylos nagrinėjimas įvyko 
prieš teisėją Jefferies. Prasidė
jo penktadienį, gegužės 1 <L, o 
užsibaigė antradieny, gegužės 
5d., 1925.*Kunigo Jonaičio liu

dininkais buvo du detektyvai ir 
viena moteris, kuri norėjo liu
dyti, kad kunigas buvo vestuvė- 
vėse, bet nebuvo girtas.

Austiną apginėjaj, advokatai 
Uvickas ir Widemanas turėjo už 
liudytojus muzikantus, kurie to- 

ir 
tenai 

visi

vestuvėse griežė 
kitų, kurie 
svečiuose. Jie

ir kun. Jonaitis. Idant 
butų Jinksmios ir avė
jas atmintų, buvo ir 

muzikantai ir gero

tin. Jo pasielgimu pasišlykštė- 
jo svečiai, bet kad vestuvės ir 
kad kunigas, tai niekas nekrei
pė didelės domės į tai. Teisme, 
nors ir buvo liudininkai, bet jų 
apie vestuves nieko neklausinė
jo.

P-ia Austin aiškinosi, kad po 
tų vestuvių kun. Jonaitis tele- 
fonavo jai ir prašėsi leisti jam 
atsilankyti pas ją. Jos liudiji
mu, trečią dieną po tų vestuvių 1 areštavo ir jo pačią ,kaipo iš- 
kun. Jonaitis atsilankė. Jos ma- naudotojus 
nymu buvę, kad čia nieko blogo, Teisėjas paleido 
kaipo dvasiškos y pa to s, pavie- 1 $2,000 
šėjimas.
sankrovą ir nieko joje nesant,1 
kunigas ją prispaudė ir pabu-1 “biedno” 
čiavo. Ji nustebusi

automobiliu, apie 12 vai. pirko 
aliejaus ir kun. Jonaitis už tą 
aliejų užmokėjęs. Kunigas ža
dėjo sekamą pirmadienį, gruo
džio 29 d., 1921 m., 11 vai., pri
statyti tą tūkstantį dolerių į 
Austino namus. Atėjus tai die
nai, kun. Jonaitis tfelcfonavo, 
kad negalėjo atvežti, nes turys 
pa grabą, tad prašė Austiną at
važiuoti į kleboniją, 
gą, pasiimti pinigus, 
nuvažiavo pas kun.
kleboniją. Kun. Jonaitis padė
jo pinigus ant stalo ir. prašė, 
kad sugrąžintų tą Čekį, kurį 
buvo parašęs šeštadienį. Nespė
jus paduot čekį, du detektyvai

se 
daug 
buvo 
sakė
naitis buvęs vestuvėse girtas. 
Matomai .teisėjas palaikė kuni
go pusę ir neleido tiems liudi
ninkams liudyti prieš kunigą.1 
Per visą teismo laiką išrodė, kad 
kunigas Jonaitis laimės, nes tei
sėjas jį rėme. Paskutinėje teis
mo dienoje, paliko tik viena iš
eitis,

pas kuni- 
Austinas 
Jonaitį į

suminkštyti jury širdis 
iti, kad Austinai nėra 

kalti. Advokatai pasakė ge
ras prakalbas. Ypač adv. Uvic-

bai sumušė ir areštavo. Vėliaus

(extortionists). 
Austi nūs po 

kaucijos už kiekvieną. 
Išeinant kunigui per j Mat buvo tvirtinta, kad Austi

nai yra susi mokinę ir nori iš 
kunigo išvilioti pini-

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
deli skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar* 
navimą ir parunkuntą šios 
Balikos. "

, ............ -J

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dcarborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Jus Esate Kviečiamas

ligon- 
Sąžb 

patar* 
visokio- 

prieš 
laike

Ir pc

Mis. michnievicz - vioikiene’
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 111 f 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi I 
vanijoa 
bučiuose, 
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdyme, 
gimdymo 
gimdymo.•

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luo.se moterimi 
ir merginome 
kreipkitės o ra 
šito na'gelbą.

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

St., kninpuH 31 gat.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

HAN1S
AKUSERKA

Pasekmingai pa- 
urnauja mote- 
•ims prie gimdy- 
n o , puta rimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

•rg.
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisa'g ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: CanaI 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonais:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
• Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
’ Vaikų ligų.

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

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 

.ašaroja. Patarimai dykai.
Akiniai $5 ir augščiau

Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.
. --------

Atsilankyti ir pamatyti istoriš
ką kambarį musų naujame ban
ko name.
Tame kambaryje randasi daup 
brangių dalykų iš Revoliucijos' 
laikų ir jie yra žingeidus jau
niems ir seniems.
Du tūkstančiai mokyklų vaikų 
jau mate šitą parodą.
Musų naujas bankinis namas 
pats per save yra reprodukcija 
Independence Hali, Philadelphi- 
joj. Istoriškas lopšys Apierikos 
neprigulmybės.

The STOCK YAROS 
TRUST & SAVIN6S

BANK
4150 South Halsted St.

TpI. l.afayett** 4223
Plumbing, Ileatinję Į

Kaipo'lietuvis lietuviams visados. Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
/ .

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 itd 
12 dieną.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chkago, 1J|.kybą, bet pasmerkė nedorus ku

nigo Jonaičio darbus. Jis paro
dė į verkiančią Austinienę: 
“žiūrėkite, sakė jis, ji pakuta- 
voja jau dabar, o jis, kunigas, 
ar pakutavoja?” Kunigas nu
lenkęs galvą murksojo, kaip ne
savas.

Jury po 45 minučių 
mo išnešė nuosprendį: 
nai nekalti tame, kame 
naitis juos kaltina”.

Eina kalbos, kad Austinai pa
trauks į teismą kun. Jonaitį už 
apšmeižimą ir garbes įžeidimą.

Didelis yra pasipiktinimas 
šiaiE

i arde jis ramų ir

pasitari- 
“Austi- 

kun. Jo-

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bis* 
laland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

—„ .j,
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 disnų, nuo
6 iki 8 vai. rak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

pasakė: gus.
•£ns i Austinas savo pačią pusėtinai 

ppmušė ir jų gyvenirpas jau su
iro. Jiedu tuoj persiskyrė.

Kun. Jonaitis sau už advoka-1žmonių gyvenimą, 
valstijos pro- 1 _ - v

furorą. Austinas turėjo savo 
apgynėju 
man, o p. Austinienė 
sau lietuvį advokatą Joną P.
U vieką.

Kun. Jonaičio advokatas kal
tino Austin, kad jie pasišaukę 
nekaltą kunigą neVa pas ligonį. 

, Austinienė pra 
siusi jo pinigų paskolinti ir ku
nigas žadėjęs ,nors vyro nebu
vę namie. Antrą kartą jis (ku
nigas) atvažiavęs pas Austinus, 
kad važiuoti į banką išimti ir 
paskolinti Austinams pinigus. 
Nevažiavę į banką todėl, kad 
nebuvę ką'palikti sankrovoje. 
Kun. Jonaitis teisme prisipažino, 
kad tris kartus buvo atsilankęs 
dėl pinigu paskolinimo ir tame 
laike jį Austinas sugavo.

Austinienes advokatas Uvic- 
Kai l kas kunigo užklausė: “Kada 
su_I kun. Jonaitis važiavai pirmą 

[kartą, kaipo šauktas pas ligonį, 
ar kartu turėjai ir Švenčiaus} 
sakramentą ?” 

Kun. Jonaitis atsakė, kad 
taip.

nurodęs, kad tik baikos.
Už dviejų ar trijų dienų kilni- i į 

gtįįis vėl telefonavo ir klausė, ar 
nėra nieko namie. P-nia Austini tų turėjo p. VVatt 
prisiekė ,kad kun. Jonaitis ant
ra karta visu smarkumu sten- * v i

suvilioti —gauti lyties 
suvilioti. Bet ji nepa-

kun. Jonaičio darbais. Su- Ik:

gesi ją 
ges i ją

Tretį kartą kun. Jonaitis at
važiavęs ir atsivežęs vyno ir km 
užsigėrę, jam pasisekę užganė-

gražų jaunų 
Jau ir para- 

pijonai pradėjo į kunigus žiūrė
ti, J<aipo į griovėjus ženybinio 

advokatą C. Wide- gyvenimo. Daugelis jų žada ap- 
pasiėmė ' leisti savo “doros“ mokytojus.

—B.

dinti savo lytiškus geismus. Jos (Ligoniui neSant,
liudijimu, tokių lytinių susituo
kimų jam pavykę išgauti apie 
aštuonis ar devynius kartus.

Jonaičio automobilius visada bū
na paliekamas bloko atstume 
nuo Austino namo, (šį dalyką 
pats kunigas prisipažino). Kar
tais jis palikdavo šešis septy
nis namus toliau, kitame bloke, 
ar da toliau.

Vienas iš kaimynų, žindoma- 
mas tai, suėjęs Austiną ir pasa
kė: “Jei tu'nesidabosi, tai pas 
tave atsiras kunigiukų“. 
Austinas sužinojo daugiau, 
manė pasergėti.

Gruodžio 27 dieną, 1921, apie, 
11 vai. ryte, Austįpųi pasitaikė 
sugrįžti namo, savo 
kunigui nežinant. Jis pravažiuo
damas pro namus pamatė kun. 
Jonaičio automobilių ne prie jo 
namų, bet daug toliau, 
pažino kun. Jonaičio 
lių, tad palengva 
namus ir pamatė 
besikalbančią su 
jiems nepasirodė, 
automobilių ir per užpakalines 
duris įėjo vidun, pasislėpė rūbų 
kambaryje ir užsislėpęs klausė
si. • Tenai jam būnant, susilau
kė ir kunigą su jo motere įei
nant bekalbant. Jiedu kalbėjo
si, o Austinas viską girdėjo. 
Kun. Jonaitis pasakojo Austi- 
nienei šlykštų anekdotą. Paskui 
susėdo ant safos ir pradėjo mei- 
luotis. Aukštuolis (Austin), 
kaip jis po prisiega liudijo, jam 
pasidarę karštą, jis iššoko nusi
metė švarką, akinius kunigo nu-.

riai ir

Austin 
lutomobi* 

važiavo pro 
savo moterį 
kunigu. Jis 
paslėpė savo

Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTan 
Malt
Teikia Geraa

Pasekmes
Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

......................... ‘

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpent Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodamu Razors ir Hiades

DIDELIS SUTAUPYMAS
ANT PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ 

Jeigu pirkaite pas

ELLIS & SONS., Ine.

UET«VIA[ DAKTARAI

SOL
Sinkos
Vanos
Toileto Outfitas
Lavatories
Landres loviai

Namą telefonas Yardis 1699 
Ofiso Tel. BoaleVard 5913

DR. A. J. BERTASH
346* So. SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki 1 H 
pietų ir 6 iki 8 vakaro 

V...........  —/

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
R«hh» Gydytojas Ir Chirurgas

\ Specialistas Metodikų, Vyhriikų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisam: 3103 So. Haiated SL, Chieags
arti 81 st Stroot

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vok. Mo
daliomis ii šventadieniais 10—11 diotn

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

Optometrist
Tol. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs ant

2 lubų 
- *Radiatoriai ‘

Boileriai
Landres pečiai
Tankos
Heateriai

TIK PAGALVOKIT 
APIE TAI!

Turime pilną staką ir pa
rodymų kambarį augš- 
čiau paminėtų tavorų to
kiomis kainomis kurios 
jumis nustebins!

ŠTAI KAS DAR DAUGIAU —

Paipos ir Fitingai 
Elektrai prirengimai 
Brasinis tavoras * 
Cininis tavoras 
Plumberių įrankiai 
Stogų Popiera ir t. t.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:89 iki 9:30 vakaro 

4608 S. Ashland Avė., 
^etoli 46th St. Chicago, 111.^

Dastatome dykai į visas dalis mįesto ir priemiesčių. 
Greitas patarnavimas suteikiamas ant orderių gautų 
laiškais. > <
Atdara vakarais iki 8 vai. vakare. Nedėlioj iki pietų.
Atdara Decoration dienoje iki pietų.

A. L. D AVIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakuro.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee AveM Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Sol Edis & Sons
2118-22 South State St. vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai: Victory 2454-4356 •
Sekamą savaitę mes paskelbsime atidarymą krautuves skyriaus prie 4600 W.
22 St., kur mes turėsime viską dėl plumbingo ir apšildymo reikmenų.

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

Tol. Lafayocte 4 U9

' ’ — - ............■■■■■■■ ■ ■ —

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. ..Phona 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 *St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Can.nl 0464

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

Dr. J. W. Beaudctte

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan

dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

ryto iki 2 vai. po piet
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The Lithuuiūfeu Daily New« 

Publiahed Daily Ei capt Suaday
Vy the Lithuaoian Nawa Pub. Cu. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Hahted Straet 

Chicago, III.
Talephone Rooa«TeU 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Claaa Mat te r 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
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Užsimokėjimo kaina’ 
hieagoje — paltui
Metams ........................... ;........
Pusei motu .......... ...................
Trinu mčnesianih ...............
Dviefu mėnesiams ..........  ..
Vienam mėnesiui------------

Jhicagoje per nu&iotojuai
Viena kopija ............................... 3c
Savaitei ............................ 41........ 13c
Mėnesiui ..............................  - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj®» 
paltu:

Metams ....................................... $7.00
, Pusei metų......
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam ..... ..
Vienam mėnesiui —

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........  -......... - $8 00
Pusei metų ............... ...»...... _ 4.00
Trims mėnesiams  L—*..........  '-.•c
Pinigus reikia siųsti paAL> Vtonej

-^rnrn

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt SotO.

$8.00 
... 4.00 
.. 2.00 

.... 1.50
.76

.... 3.50 

.. 1.75 

.... 1.25
.... .75

RAUDONOSIOS VĖLIAVOS" KRITIKAS.

PAPOS AMBICIJA

PROTESTAS PRIEŠ ZECCHINI LATVIJOJE

MIL1ON1ER1Ų NAUDINGUMAS.

Savo kalboje Newporte Anglijos socialistų vadas, 
Ramsay MacDonald, kritikavo dainą “The Red Flag”. 
Jisai išreiškė nuomonę, kad tos dainos žodžiai ir meliodi- 
ja esą menkos vertės. Ji esanti per daug panaši į “Lahdi, 
lahdi, ladhi, da.” Vietoje “The Red Flag” MacDonaldas 
patarė socialistams pasirūpinti tinkamesnę dainą išreiš
kimui savo jausmų ir idealų.

Kai kam ta Anglijos socialisto kritika gali išrodyti 
“oportunistiška” arba net “šventvagiška”, nes ir tarpe 
socialistų yra tokių, kurie tam tikrus į paprotį įėjusius 
dalykus garbina, kaip Bryanas Bibliją. Bet Londoųo so
cialistų dienraštis, “The Daily Herald”, tai MacDonaldo 
minčiai pilnai pritarė ir jau paskelbė .$250 dovaną tam, 
kuris parašys geresnius žodžius ir muziką, negu “Raudo
nosios Vėliavos”.

Viena’svarbiausiųjų krikščioniškų dorybių yra nusi
žeminimas. Bet šių dienų krikščionybės vadai tos dory
bės reikalauja tiktai iš paprastų žmonių, kurie jau ir taip 
yra pakankamai žeminami. Patys gi vadai visai nenori 
jąja puoštis.

Štai, Romos papa. Kai dėl Vatikano konkordato su 
Lenkija Lietuvos valdžia nutarė atšaukti savo diploma
tinį įgaliotinį prie Vatikano, tai šis tuojaus paskelbė savo 
oficialiame organe, “Osservatore Romanu”, kad papos 
sekretoriatas jau senai pranešęs Lietuvos vyriausybei, 
jogei josios atstovas prie “šventojo sosto” esąs negeidžia
mas asmuo! Papai rupi palaikyti savo ambiciją, o ne duoti 
krikščioniško nusižeminimo pavyzdį.

Latvijoje popiežiaus atstovas Zecchini yra taip pat 
neapkenčiamas, kaip ir Lietuvoje. Kuomet Latvijos sei
me svarstoma išlaidos, surištos su išlaikymu arkivyskupo 
Zecchini'o, kaipo vizitatoriaus Lietuvos ir Latvijos baž
nyčioms, tai seimo narys kunigas Trasunas griežtai pro
testavo ir sake, kad ZecJani esąs Lenkijos šalininkas.

Bet Latvijos klerikalai, eidami išvien su buržuazinė
mis partijomis, yra pravedę seime įstatymą, kuriuo val
džia palaiko diplomatinius santykius su Vatikanu. Soci
aldemokratai reikalauja, kad ryšiai su Romos papa butų 
nutraukti.

Viename laikraštyje skaitome:
“Keletas metų atgal j New Yorką atkeliavo Ru

sas (turbut Žydelis) ir pradėjo pardavinėti anglis ne
šiodamas kifše po namus — neturėjo nei pinigų, nei 
draugų. Šiandie jisai yra vedėju .$50,000,000 anglies 
ir ledo pristatytojų kompanijos veikiančios Brookly- 
ne ir apielinkėj.”
Toliaus tame pat straipsnyje pasakojama apie kitą 

ateivį, kuris nupirko milionieriaus A$toro namą už kelio- 
liką milionų dolerių. Ir iš to laikraštisylaro išvadą, kad 
“ateiviai labai-labai daug gero padarė Amerikai.”

Reiškia, daug gero Amerikai daro tie žmonės, kurie 
čia per keletą metų iš beturčių pavirsta milionieriais. Ar 
ne teisingiaus butų pasakyti, kad tie žmonės daug gero 
padaro sau?

Amerikos turtai tapo sukrauti rankomis tų, kurie 
dirba, o ne tų, kurie moka susižerti milionus dolerių į savo 
kišenes.

» NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. *=
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji nu narkotlikuia nuodaia, 
.d “apiiiulJintl” jo bkausni.j paeinanti nuo netvarkoj esančiij vidurių.
Dar geriau—duokite Jam truputį

tyriausio, saldaua-skonlo,*tikro vidurių paliuosuotojo. Janio nCra svaigalų. 
Nėra narkoliškų nuodų. Jis yru tik lengvai veikianti kombinacijų, pada
ryta ii daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mčilungio. Kūdikiai mėgsta Jį. Jie net prašo daugiuus.

Jūsų apliekoriuH parduoda Bambliui—80c. už benki], 
I arba pasiųskite tiesiai į laboratorija.

----- F- AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Apžvalga
KAD ŠAUJA, TAI SAUJA!
Komisaras V. Kapsukas rašo 

ilgą straipsnį apie “menševi- 
kišką Baltrušaičio apsišvieti
mą.” Jisai stengiasi įrodyti, kad 
Amerikos lietuvių “cxtra-kąi- 
riųjų” organizacija, Amerikos 
Darbininkų Apšvietus Draugi-

timas” (dabar 
komunistiniai; 
munistiniai 
komunistams, 
tai aštrinus, 
sarus vadina
nizaciją “inenšcvikiška”. 
sako:

! darbininkams apie “klasinį su-1 nenumuliavuo, vo ciguonus i 
upratimą”, “klasių kovą” ir kitas biaurybes nuog žemės ik 
“galutiną išsiliuosavimą”, tik- lubų priterliavuo. Kun ani ge
tai su tikslu apgauti juos. Tai- resni, vo gal išmintingesni... 
gi Kąpsukas priskaito Baltru
šaitį prie veidmainingų i

į Industrines Ligos
Tap, tap, died, kas tun 

...... .................. apga- biedhą žemutį užtars, kas pri- 
vikų. Pradėjęs neva kritikuoti glaus,, vo tata, lik dūk ir dūk 
savo oponento idėjas, jisai nu-J pinigus, vo gausi špygą po po

nuose, — tarė žents, vo tap 
didia išmint ings ims būdavo.

• Tap, tap - - tariau.
—Vo gal eisim nmnk 

nbrožielių

(Tęsiny*)

Apavų dirbėjai
Modernose apavų dirbtuvėse 

sanlygos jau pakenčiamos. Dar
bas kenkia akims. Statistikose 
randame plaučių ligų, gerklės,

Aidas”) esą ne 
ne tik ne ko- 

bet dagi priešingi 
Ir' kad pasakius 
bolševiku korni- 

Bal t rusaičių orga- 
Jisai

“Baltrušaičio draugija yra 
ne kas kita, kaip pagelbinė 
menševikų organizacija, kai
rios svarbiausias uždavinys 
yra visokiais budais atitrauk
ti darbininkus nuo komunis
tų, ADP ir Kominterno.”

pasako darPagalian, jisai 
striošnesnj dalyką 
čių” organizacija, 
“tiesus kelias imis

girdi, tai
Grigaitį”:
atvirai- da- 

ir Baltrušal- 
už savo

ro, tą patį daro 
tis, tik pasislėpęs 
švietimo draugijos”.
šitokius priekaištus Kapsu

kas, be a’bejonės, vartoja tam, 
kad Baltrušaiti ir jo vienmin
čius kiek galint labinus nugąz- 
dinus. Nes komunistų suprati
mu nėra baisesnio žvėries už 
“menševikus”, o baisiausias 
tarpe jų visų yra Grigaitis! Ne 
be reikalo juk visa mūsiškių 
Maskvos davatkų spauda per 
šešerius su viršum metus kei
kia ir šmeižia jį kiek įmany
dami.

Turime pastebėti, jogei mums 
visai nedaro garbės, kad ko
munistai perša mums i drau
gus Baltrušaitį, kurį jie dar 
taip nesenai garbino, kaipo 
“patyrusį darbininkų veikĄą”, 
ir su kuriuo jie kartu ardė so
cialistų organizacijas. Ir mums 
yra nesvarbu, ar kapsukinius, 
ar baltrušaitinius raudonųjų 
Rusijos budelių garbintojus 
reikia laikyti “tikraisiais” ko
munistais. Bet ve kas yra įdo
mu. Ir Kapsukas, ir Baltrušai
tis meldžiasi Leninui 
žįsta bolševikišką 
gi skirtumas
yra nedidelis, o betgi pažiūrė
kite, kaip Kapsukas “kritikuo
ja” savo oponentą!

Jisai cituoja baltrušaitnies 
organizacijos konstitucijos 
punktą, kuris skamba taip:

ir išpa- 
vierą”. Tai- 

jų nuomonėse

, tos Draugijos tikslas: skleis
ti tarpe dafbininkų klasinį 
susipratimą, pilną ir visapu
sišką istorinių uždavinių ži
nojimą prie praktinio veiki- 

. mo klasių kovoje, tiesiant 
pamalus galutinam darbinin
kų klasės iŠšiliuosaviniui.”
Šilas konstitucijos punktas, 

pasak Kapsuko, rodąs, kad 
baltrušaitinė organizacija esan
ti “paprasta švietimo' draugi
ja”. Kokios pakraipos draugi
ja: “komunistiška, social-par- 
davikiška (! “N.” Red.), libe
rališka ar klerikališka”? Ji 
esanti visiškai bespalvė. Kap
sukas sako:

“Nieko komunistiško ir 
ir net socialistiško tame 
ADAD tiksle nėra.”
Kaip tai( nėra? Nejaugi “kla

sinio susipratimo” skleidimas 
tarpe darbininkų, aiškinimas 
darbininkų ‘uždaviniu “klasių 
kovoje” ir tieįimas pamato “ga
lutinam darbininkų klasės iš- 
siliuosavimui” lai — visiškai 
“bespalviai” dalykai?

Taip, —
— kadangi:

“Net liberalai 
lai, kada jie. prie 
eina ir stengiasi
juos į savo tinklus, panašiai 
kalba.”
Kiekvienam aišku, kad kle

rikalai ir liberalai gali kalbėt

tvirtina Kapsukas,

ir klcrika- 
darbitiinkų 

privilio.ti

važiavo prie jo sąžinės ir do
ros peizojimo!

Tnme pačiame savo straips
nyje tečiaus Kapsukas keletą 
kartų pats save sumuša. Jisai,
kaip matėme, pareiškė, jogei lala, 
ekstra-kairiųjų draugijos tiks-Į 
le niesą “ 
ir net socialistiško”. 
liaus štai ką jisai rašo:

“Kuomet 
įveriama 

.‘•rocialistinč švietimo draugi 
ja — tai buvo žingsnis pir

iš tun
nebus1 Pūsles ir kt., bet aplamai imant 

| darbas sveikatos žvilgsniu pa- 
•pasismali-1 kenčiamas. Džiova šitoje indus- 

po Kauno paruodą. trijoje neranda sau geros dir-

nieko gero

užlenk,Gerai,
nieko komunistiško žavuojom

Bet to- Vo tep nieko gero negaven va-'.vos.
žiusim numiir. | Kur kas blogiau mažose dirb-

—Vo kad tep, died, nuet ing.tuvėse, o privatiniai batsiuviai 
'seimą., muziejų ar* kitur. Kap'paprastai dirba labai ' prastose 
supranti geriau?

( — Vo lala išminlįhgs
. gal iešmą ’ nons in 
juos dūdą ilinsti,

1905 m.
Amerikoj

buvo 
panaši

myn
čia jau pasirodo, kad tokia daugiau ingausma. 

i/rganizacija, kaip ADAI), yra1 buobos mus tata 
socialistinė švietimo draugija,1 Su amžinatilsi tlęvu, 
o ne bespalve! Bet po to musų pąndeivą, 
komisaras vėl šaukia, kad Bal- rekalas, 
trušaitis norįs komunistų par
tiją “pakeisti bespalve tautiška stumdą. Kad anas galą, kad 
švietimo draugija.”

Tai dabar supaisyk, ką jisai

Į vietose, už tat jie nesulyginamai 
žent, silpnesni.

kanalizaci- 
gal pruolo 
Vo lala ir 
prasidžiugs.

kur pas
liub važiuosma su sveikatos žvilgsniu mažai pavo- 

vo veizick jau ir bc-*JinSas- Retkarčiais apsinuody-

Pirštinių dirbėjai
Didesnė ir gal būt sunkesnė 

dalis darbo atliekama mašino
mis. Aplamai imant, darbas

r- žiuopsa liub. Vo buoba tap ir'jama- Dr. M<?de, kuris šitą ama-

Mes visa tai nurodome ne 
tam, kad apgynus Baltrušaitį 
arba jo organizaciją, nes jie 
mums nėra jokie draugai; lucl 
tiktai tam, kad skaitančioji 
publika v matytų, kaip veda 
“idėjinę” kovą su savo oponen
tais komunistų vadai.

Nežiūrint to, kad Baltrušai
čio organizacijos principai yra 
artimesni Kapsukui, negu visų 
kitų organizadijų (išskiriant 
“darbininkų partiją”), jisai sa-

neatsižvelgia nė į tiesą, nė į 
logiką, nė į padorumą. Vietoje 
argumentų jisai vartoja nešva
rius priekaištus « ir šmeižtusI 
Galima po to suprasti, kaip 
Kapsukas ir jo vienminčiai el
giasi kovoje su žmonėmis 
siškai skirtingų nuomonių.

Žemaitei abrozielip 
roduo Kaune

(Feljetons)

vi-

pa-

tunkas
nulerle-

---Vo kap tu mana, 
do antikrists esąs tap 
vuols unt druobės tata razbai-

siu žento, veiziedams paruo^ 
duo abrozielių, ing vieną nu- 
terliavuotą asabą.

—Tata, died Gerbečiausks, 
uns buvo ing Varnius nuva- 
ryts šaltuojon. Vo kap uns čia 
be cenzu ros kab unt sėtinos, ne
bežinau.

—Mata, žents, kap Kauns 
yr siaubs, ir ti tintikristai su 
pašeinavuone kab unt seinų.

—/Tap, lup, ne kitap. Beje, 
tu, biedns. žgiogus pameslyk 
tun tap padaryt tuo kaulus su
traškins, o ištruksi, ta siūlys 
visim už sugavimą didelius pi
nigus, arba net už nužudymą. 
Kun čia biedns žmogus bepa- 
veksi. Turini vargus kentei, 
kun uždėjo.

—Veizick, veizick, — sušu
ko žents, — mata čia jau ta 
gera nutorliuota uns sėjiks. 
Kas dar toks razmnns buvo, 
jog i>rasta prasčiokų visi mot 
lauk, ‘o čia dar unt seinuos, ir 
da utiiverstiete, ir da Kaune...

—Laba razumns, laba, — 
pritariu. — O kun beišmisla- 
vuo jų razuins. Vo gal imą 
parduod ir k ik nor.

—Parduod, kaštavuo čiels
tukstants.

anas šuns.
Vo ta tep nuvykuom 

mą, muziejų ir kitur 
tuojom, kun matėm 
aprašysi!. —šimtakojis.

1925, IV, 25.

Lietuvoje

ing Se- 
apvakš- 
kirkart

neralines rukštys, kalijaus ir ci
anido garai, medžio alkoholius, 
drėgnumas ir karštis.

Plytų dirbėjai: drėgnumas, 
dulkės, karštis, švinas.

Bronzo dirbėjai: antomonija, 
švinas* arsenikas ir kt. metalai, 
mineralinės. rukštys.

Mėsininkai ir gyvulių plovė
jai: šaltis ir drėgnumas, sunkių 
daiktų kilnojimas, vietinis tu- 
bėrkuliozas.

Guzikų uiibėjai: įvairios dul-

tą plačiai tyrė, kalba apie džio
vą ir mažakraujystę, bet tai tik
tai tokiose vietose, kur prasta 
venteliacija, kur daug dulkių. 
Vartojama dažai, kurie pagami
na ekzemų, kartais susiduriama 
su švinu. Netikęs sėdėjimą^ ar
ba stovėjimas krikdo narius ir 
raumenis.

Guzikų dirbėjai.
Guzikų dirbtuvėse paprastai 

daug dulkių (daugiausia kalkių
Dabartiniais laikais 

daug moterų, o vyrai 
ūpo nevesti. Ypač 
tarpe taip manoma, 
labiau išsiplatino 
gyvenimas ir paleistuvystė, ku- i 
ri dabar siekia daugeliu atve
jų ir kaimą. Pirmais; metais 
tautos palaidi kareiviai “šio 
to” pramoko, ir, žinoma, vo
kiečių okupacijos palikimas. O 
kaimo jaunikiai nori lik turto 
Dabar moterų “kainos” nukri
to. Vaikėzai taip ir laksto uos-į 
tinėdami ir reikalaudami dides
nės sumos pinigų ar kito lllt’"jngse dirbtuvėse rubsiuviai pa 
to už vedima •dukters. I?. .to 

ir neišteka,- patvirks- 
į zokoninkes įsirašo, 

•k «
la irrba

iJažyklų darbininkai: chro
mas, švinas, aršenikas, įvairios 
rukštys, nafta, gazolinas, amo- 
nija, anilinas,, medžio alkoho
liui, garai ir drėgnumas.

Skrybėlių ir kepurių dirbėjai: 
dulkės, šėla- • 

alkoholius, 
rakštis, da-

kalkės, arse- ’ 
antrax, dul-

gyvsidabris, kailių 
kas, garai, medžio 
arsenikas, azotinė 
žai, ir t.t.

Kailių dirbėjai:
nikas, gyvsidabris, 
kės, ligų perai.

Darbininkai soduose ir prie 
gėlių: karštis, drėgnumas, arse
nikas, piktasis stabas (tetanus), 
augmenų nuodai.

Subsiuviai: anglies viendegi-

priaugo .karbonato) kurios sveikatai, ži- 
pagauti ,noina, kenkia, nors ne taip kaip 

inteligentų pav aįmenų dulkės.. Guzikų 
Po karo iig0S. įdegimas nosies,

Pa’ai^csnis|gerklės, bronchitas ir džiova.
Tūlose vietose didžiumos darbi
ninkų plaučiai sugadinti.

Rubsiuviai
Paskutiniuose laikuose daug 

kalbama apje rubsiuvių džiovą, 
vienok jų darbas šiuo žvilgsniu 

l" kur kas geresni, negu pv. ak
menų tašytojų, kurių didele da
lis nuo džiovos miršta. Mažes-

tė, dulkės, džiova.
Stiklo dirbėjai: karštis, nuo- 

d .i, dulkūs.
Pirštinių .dirbėjai: švinas, 

chromas, anilinas, rukštys ir 
kalkės.

Šerių, vilnų ir plaukų darbi
ninkai: dulkės, dažai, anthrax, į- 
vairųs nuodai.

Geležies ir plieno darbininkai; 
geležies ir plieno dulkės, anglies 
dvideginis, sužeidimai, sunkus

*
išnaudojama

Paprastiems darbinin-

.prastai daugiau nukenčia, 'nes 
tenais vyrauja susigrūdimas, 
prastas oras ir daugiaus Visokių 
dulkių, o’audeklų dulkės gana 
pavojingos. Vienok paskutiniu 

bcdai-, jaiku rubsiuviai turi savo profe
sines sąjungas (unijas), kurios 
sutrumpino jų darbo valandas ir 
žymiai apvalė dirbtuves. O vie- 

J(JMgi reikia pasakyti, kad džiova 
a/rubsiuvius užtektinai dar vis 
ai kankina.

Kitos rubsiuvių ligos: bron- 
‘ chitas, mažakraujystė, skran

džio ir žarnų kataras, nervų pa- 
palinkimas prie

Labai 
bius. 
kams moka į dieną po 5—7 li

etus, kada pragyvenimui reikia i 
mažių mažiausia 10 litų. 
vVncijoj juodadarbiams 
ša kartais tik 2 3 litus, 
privatiniai. Bet valdžios 
gos kariais irgi pasinaudoja, 
štai vaikų ligoninė Kaune. Se-i 
serys dirba nuo 8 val.*rylo iki jn.į|;imas ,r 
8 vakaro, gaudamos tik POr;i: džiovos ir kt. 
laisvų valandų į dieną. Kartais 
iv to negauna ir dar reikia nak
ties laiku (dirbus dieną) bu
dėti prie vaikų. Algos moka 
mėnesiui 150 litų (su maistu,1 I už kurį skaito 40 litų) ir duo
da butą, į kurį jos sugrustos. 
Dabar elektros šivesą atėmė. 
Žada ir už butą reikalauti 20% 
algos. Į savaitę gauna tik di
desnes atostogas — vieną pus
dienį, maždaug 4 vai. Taip dir
ba ir šventadieniais. Seserys 
kratosi ligoninės, tik neturin
čios prieglaudos eina baudžia
vą, kaip kariamos prie kartu
vių. Kitose ligoninėse papras
ta 8 vai. darbo diena. Bet čia 
geresnė valdžios “prieglauda”.

Faktus tikrai žinau. Kitą 
kartą smulkiau parašysiu. 

—J. Kalvaitis.

Skalbyklų
Skalbyklose 

moterys. Jos paprastai dirba il
gas valandas, perdaug nuvargs
ta; kojos ir rankos visuomet 
šlapios, kaištis, drėgnumas, ap
lamai imant jos silpnos ir maža- 
krauj.ės, jau nekalbant apie ki
tas ligas. Jos dažnai serga 
reumatizmu, bronchitu, uždegi
mu nosies ir gerklės ir galų ga
le džiova randa pusėtinos dir
vos.

darbininkai
dirba daugiausia

Duonkepiai
Juos kankina dulkės. Statis

tikomis įrodyta, jog žymi dalis 
duonkepių miršta nuo alsavimo 
aparato ligų: astmos, bronchitų, 
plaučių uždegimo, džiovos, emfi- 
semos.

Dirbanti lauke.
VYRAS IŠGYVENO 33 METUS 

MERGINA—Vaje, kap brangus. Būda
vo prieš vainą už abrozėlį, 
nuons ir panuos ševnčiausios 
ar pondeivą, ar nekaltą prasi
dėjimą lai) brangia nekaina- 
vuojo.

—Mata tata ne drukavuots, 
ale muliavuols. Uni kuokl tun jas Gutrflanas konstantavo, kad 
meną liub minavuos, I 
knpl ir brangu dėl ano, 
as nesuprantu, kas, tatą, palietų drabužius, 
būt. Gal kuokie tručą dėl imi-(na” b 11 
liavonės, vo gal kažikas. Kun vo. 
anuos besu pagysi.

—Vo kas neskriaud tun bied- jęs, kad nepatektų rusams j ka
ną žemalį. Vot ne unt 'seinuos ro tarnybą. i

VARNIAI. — Palukštės kai
mo Marijonas Gricius išgyveno 
38 metds persirengęs mergaite. 
Del kerštų buvo įskųstas polici
jai, kurios paprašytas gydyto-

tap sa-jtai tikrai vyras. Nuo’ tos die- 
, tik uos jisai jau nešioja vyriškus 

,.L Būdamas “mergi- 
” kalbamasai pilietis rukyda-

Moteriškus drabužius dėvė-

Laukų darbininkai, rodos, tu
rėtų būti sveikiausi, vienok sta
tistikos taip nesako. Ūkininkai, 
aplamai imant, gana sveiki, bet 
dirbantieji miesto gatvėse arba 
išvežiotojai negali pasidžiaugti 
jokiu sveikatingumu savo darbo.

Kas ardo darbininkų sveikatą,
Pasinaudodami Dr. Rosenau 

tyrinėjimais, • čionais galimo 
trumpai pasakyti kas kenkia 
darbininkų sveikatai.

Duonkiapiai. Jiems kenkia: ši
luma, anglies dvideginis ir vien
deginis ir dulkės.

Misingės darbininkai, švinas, 
misingės ir akmenų dulkės, mi

Graznos daiktų dirbėjai: rukš
tys. ir dulkės. /

Skalbyklų darbininkės: karš- ( 
tis, drėgnumas, ilgos darbo va
landos, anglies viendeginis ir kt. 
dujos. ? t

Linoleumo darbininkai: sieros 
rakštis, dulkės, zinkas, švinas.

Litografai, cinkograftii ir kt.; 
rukštys, švinas, bronza .

Mūrininkai ir kt.: šaltis ir
drėgnumas, dulkės. •

Kasyklų darbininkai: įvairios 
nuodingos dujos, reumatizmas, 
bronchitas, įvairus nuodai (syj-- 
nas, gyvsidabris, arsenik:/s 
kt). f

Teplioriaį: švinas, turpeuti- 
nas, medžio alkoholius, benzinas.

Fotografai: platinas, sidabras, 
vanduo.

Indų dirbėjai: dulkės, karštis, 
drėgnumas, švinas.

Darbininkai prie skudurų ar 
popieros: 
anthrax,

Stogų 
karštis.

Guimos dirbtuvėse:
dvisulfidas, sieros 
švinas, nafta, benzolis, benzinas, 
medžio alkoholius, gyvsidabris 
ir įvairios rukštys.

Akmenų skaldytojai ir tekin
tojai : akmenų dulkes džiova.

šilko darbininkai: švinas ir į- 
vairųs dažai.

Darbininkai muilo, margarino 
ir stearino dirbtuvėse: kalkės, 
kalijau hidratas, sieros rakštis, 
akroleinas, amoni jos cianidas, 
piridinas, riebių rukštys.

Audmenų dirbėjai: dulkės, į- 
vairųs dažai.

Medžio darbininkai: dulkės 
medžio alkoholius, benzinas ii; 
kt.

dulkės, drėgnumas 
kalkės, rakštys.
dengėjai: degutas,

anglies 
chloridas,

(Pabaiga)

Ar jus žinote, kad
Amerikos lietuviai suorganizavo 

k niileta, kuris prižiursiu Lietu
vos importą ir eksporuj tarpe Lie
tuvos ir Amerikos ir tas kųįuite- 
(as alvdžiai srk'k Amerikos marke-
tus. Ar jus žinote, kad IIrlinarai 
teikia jums geruma jiebrynųia kai
na. Paprasti eigaretai teikia jums 
daugumą ir kainuoja tiek kiek nė
ra verti.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės • 
Naujienų kablegramų 
sistemą.
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Pierpont

Sveikatos Dalykai
PROGRESAS SIFILIO 

GYDYME

Kad pasisaugojus nuo ligos 
ir atsistojus ant mokslinio ke
lio ieškojime racionalio gydy
mo, gerai yra žinoti ligos prie
žastį. Iki pilt 1905 metų tik
roji sifilio priežastis nebuvo ži
noma. Minėtuose
Schandinn ir Hoffmann surado,

metuose
—šis teisėjas Grovėr Pierpont
iš Wishita, Kas., nesenai išnešė.kad jis paeina nuo į grąžtukus 
labai keistą nuosprendį. Jo nuo- panašių 
sprendžiu, jei jus gavę bonką1jau 
munšaino ir ištraukę burnelę Roux buvo ištyrę, 
sugrąžinate bonką tam, kuris jų galima apkrėsti tam tikros veis-

gai valėl ių-spi roch it ų
1903 m. Mečnikovaš ir 

kad sifiliu

jums davė, tai jus nesate kalti f ]£» beždžiones. Kaip greit eks- 
peržengime prohibicijoą įstaty- perimentai galima daryti ant 
mų. Bet jeigu jus perduos i te 'gyvulių, taip greit atsiveria 
bonką trečiam žmogui, pirmiau ' proga, nes ant žmonių daryti 
negavę sutikimo bonkos savi- į tyrinėjimas pavojingomis ligo
ninio ,tai jus esate kalti už lai- mis neišpuola. Tiesa, nuo tų 
kymą munšaino ir todėl esate laikų, kaip tapo sužinota, kad

tūlos ligos seka iš apsikrėtimo 
bakterijomis, jau daugelis tyri
nėtojų manė ir rašė, kad ir si
filio priežastis turi būti kokis 
nors gaivalas. Atsirydavo ne 
mažiau kaip vienas atradėjas 
sifilio priežasties rneįvose. Be’ 
kiti jam netikėjo, nes nebuvo 
tikrų įrodymų. Jau piaėjo 19 
metų ir visi darytieji tyrinėji
mai patvirtinta, kai Schandinn 
ir Ihffmann buvo teisingi. 
Spirochitos surandamos visuo
se ligo** laipsniuose; jomis ga
lima apkrėsti beždžiones; pa
staraisiais laikais išmokta jas 
veisti.

Neužilgo po suradimo sifilio 
priežu'tios vokiečių mokslinin
kas VVassernuum darė tyri
mus <•! jifilitikų krauju ir at
rado būdą ligos ir tūlos kitos 
ligos pažinimui iš kraujo. Mat, 
sifilis, kaip džiova savo pra
džioj nėra aiškus, nevisuomet 
pažįstamas, žmogus gali šitą

ligą turėti ir nesijausti turįs; turėjo daug svarbos. Apie 606, nejime ir gydymo baduose pa
gydytoj as gana tankiai irgi ne
gali jos patemyti. Wassermanno 
metode egzaminuojair.as krau
jas neretai parodo, o r esama si 
filio ar ne. Bet tai nėra abso
liute rodvki.1 ir ap:2 tai pakal
bėsimi tolau.

Trečias svarbus įvykis sifilio 
gydymo buvo suradimas naujo 
vaisto, kurį daugelis vadina 
IltMi, ikiUi salvarsanu. lai buvo 
šeši šimtai šeštas Ehrlicho ek- 
perimentas, kuriame jis chemi
niai sujungė arseniką į tokį
junginį arba sudėtinį, kuris
spirochitoms pasirodė esąs
skaudus botagas, o žmogaus 
kunui nekenksmingas. Vėliau 
šitas arseniko junginys tapo 
modifikuotas, geriau sakant, ki
ti jam giminingi junginiai pa
daryk, Kurie irgi veikia prieš 
sifilį. Arsenikas ir pirmiau bu
vo vartojamas sifilio mušimui, 
vienok kitose formose jis ne-

neo-salvarsoną ir darytas milžiniškas ir tik bė- 
'gyj 19 metų. Vokietijos moks
lininkams priklauso netoli visas 
kreditas.

—Dr. A. Montvidas.

salvarsoną, --
kitus arseniko preparatus da 
prisieis užsiminti kada nors vė
liau.

• Taigi progresas sifilio tyri-

ELEKTRA
Svietą ir pajiegą suvedame | senu* Ir nauju* namu*, taipgi dlrb- 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I a c
Ą. BARTKUS, Pre*.

it>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
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“PRARASTA JĖGA AT
GAUNA 124 VA

LANDAS"
Prikeliamos jūsų gilės ir ner

vai ir atgaunama jauny
stės jėga

peržengę prohibicijos įstatymus. -

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygute “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.^

60 Plieno Dirbtuvių Kraustąs į Chicagą!

Didžiausia Real Estate Proga
I i’ t 4 | J ’ 1 f

v. Per Eiles Metų!
IV Tūkstančiai nauju darbininkų jėškos sau namų Calumet Distrikte!

SKAITYKIT APIE ŠITĄ NEPAPRASTĄ BESIVYSTYMĄ KURIS KAINUOS VIRŠ VIENO MILIONO DOLE
RIU — KOKĮ ATNEŠ PELNĄ KIEKVIENAM INVESTORIUI Į CALUMET HIGHLANDS.

• { ' ' ’ •« ’. - * I 'f •*

$5(1,000,060.(1(1 
Dribtuvė jau pradėta! 

Kur dirbs 12,000 darbininku!
The Jonės & Laughlin Steel 
(’onipany pradėjo statyti 

•lirbtuvę už $50.000,006.00 
kurioje dirbs 12JNI0 darhi- 
n nkų. šešios dešimtys nau
ju plieno dirbtuvių bus pa
statyta Calumet Distrikte ir 
šimtai tūkstančių naujų dar
bininkų bus pasamdyta prie 
darbo Calumet Industrijose. 
Skaitykit surašą dirbtuvių:
Ford Motor Company 
Armour Crain Company 
U. S. Steel Company 
Hadwlin Locomotive Works 
Ryan Car Company 
Pullman S*hops 
Rock Island Shops 
Jonės &. Laughlin 
Sherwin-Williains 
Inland Steel Company 
Iroųuis Steel Company 
VVisconsin Steel Company i 
Illinois Steel Company 
International Harvester Co.
Kas nors pasinaudos proga 
dėl statymo namų kaip pa
statys dirbtuves Calumet 
Distrikte. Ta yra jūsų pro
ga, pasinaudokit ja.

A BAR prisiartino proga dėl pelno — didžioji Chicago D dar iki šiol nematė — naujame Calumet Distrikte — 
kur naujos dirbtuvės bus išbudavotos kurios kainuos 

virš $400,000,000 — kur nauja plieplauka bus įsteigta kuri 
kainuos $350,000,000 — yra planuojama padaryti šį di- 
džiausį industrinį distriktą pasaulyje ir tas padvigubins, 
patrigubins ir keturis syk padaugins žemės ventę netoli 
rezidencijų sekcijoj. / ■■ o...
Per mėnesius mes dabojome šį besivystymą; nekuria laikas 
atgal mes pirkome žemomis kainomis didelį šmotą, prie 
transportacijos, augštOj apielinkėj žemės, tokioje vietoje 
kur tiks dėl rezidencijų Calumet Distriktui. Įtaisymai jau 
yra padaryti, šaly takiai, vanduo yra įvestas, dabar mes pa
siūlome biznio ir rezidencijų lotus labai pigiai.

Tegul Plienas Uždirba Jums PinigŲ.
Plieno industrija jau yra uždirbusi daugeliui pelno kurie 
yra pirkę žemę netoli nuo dirbtuvių. Tik pažiūrėkite į au
gimą Gary, 1906 ten buvo pustynes —• bet U. S. Steel Kom- 
panija pastatė $75,000,000 dirbtuvę, kurioj pradėjo dirbti 
tūkstančiai darbininkų ir daugelis kurie investavo j Gary 
žemę, liko turtingais žmonėmis.
Kur žmonės dirba jie ten turi ir gyventi, statymas namų 
Calumet Distrikte ir dabar jau yra naudingas. Jau ir da< 
bar industrijos centras jau yra labai svarbus, čia bus išmo
kama algomis $60,000,000.00, Calumet Distriktas pasidarys 
didžiausias plieno išdirbystės centras pasaulyje. Plienas 
dabar čionai yra išdirbamas 18% pigiau pagal Pittsburgho 
išdirbinėjimo kainą ir 60 didelių plieno kompanijų atsiklau
sto iš rytinių valstijų, kad sutaupius tą išdirbinėjimo kainą. 
Tik viena kompanija praleido $50,000,000 dėl naujos dirb
tuvės kurioj dirbs 12,000 žmonių. Pamislykit kiek čia 
žmonių gyvensi į keleto metų kuomet visos tos dirbtuves 
pradės veikti — ir pamislykit kiek tuomet bus reikalavimų 
žemės dėl rezidencijų.

Proga Mažiems Investoriams.
Tai yra proga visam gyvenimui. Daugiau pinigų galima 
bus uždirbti ant žemes į Calumet Highlands į keletą atei- 

KRENN &

nančių metų, negu galima buvo uždirbti į tą patį laiką CKi- 
cagos istorijoj. Jus galit pasinaudoti tuo pelnu — ir tai' 
bus didelis pelnas — jei jus veiksite greitai, kol dar kainos 
nėra pakilusios.
Tik biskį į vakarus nuo Calumet Distrikto kur randasi di
džiausios industrinės dirbtuves — ir netoli nuo tos vietas, 
labai ramioje rezidencijų vietoje — randasi Calumet High
lands, subdivizija rezidencijų ir biznio lotų, dabar pasiū
loma pigiomis kainomis.

Žemos Kainos Tiktai Trumpam Laikui!
Gilume t Highlands randasi pačiame vidury sekcijos Calu
met Distrikto kur puikios rezidencijos bus pastatytos.
Calumet Highlands turi puikią transportaciją dabar. Ili- 
nois geležinkelio stotis už vieno bloko — Rock Island stotis 
už penkių blokų. Abidvi linijos kasdien leidžia daug trau
kinių, greita transportacija į vidurmiestj ir gatvekarių lini
jos už šešių blokų, I. C. geležinkelis bus elektra varomas 
kuris kainuos $100,00(1,000.00.
Calumet Highlands jau gatavas dėl statymo namų. Reika- 
lavimaš namų jau dabar yra — 200,000 žmonių dirba Calu
met Distrikte ,algos yra dideles iy beveik kiekviena dirbtu
vė vis dar samdosi darbininkų. Nei vienas žmogus kuris 
gyvena tame distrikte nebūna be darbo. 1

Dykai Kelione į Calumet Distriktą.
Jei jus norite uždirbti pinigų ant Chicagos žemės — pasi
žiūrėkite Calumet Distriktą — ir Calumet Highlands. Jus 
esate kviečiami pamatyti Jį nedėlioj, birželio 7 dieną, nu
važiuoti į tą didelį distriktą su patogiais Krenn & Dato 
autobobiliais, pamatyti tas puikias industrijas ir tą puikų 
besivystymą — ir itą viską be atlyginimo ir atsakomybės. 
Ar jus norėsite prisidėti prie tų pelnų ar tik važiuosite pa
sižiūrėti — visvien busite musų svečių. Ta kelionė dykai 
po vadovyste žmogaus kuris nurodys visas žingeidžias vie
tas. Neabejokite priimti tą užkvietimą — ir nepraleiski
te progos dėl pelno. Apžiūrėkite patys. Pamatykit Calu
met Distriktą nedėlioj, birželio 7 dieną.

DATO, Ine.
Vienatiniai Agentai dėl Mis, Rockefeller McCormick Savasčių.

Subdivizijos. Statytojai. Lysai. Išpardavimai, žemė. Bonai. Apdrauda.

Rockefeller Biock, 936 North Michigan Avenue *
Telefonas Superior 7046

• * i
? ____________________________

DEL PILNU INFORMACIJŲ ATSIŠAUKITE Į MUSU WEST SIDE OFISĄ 
3244 W. Roo sevclt Road

i' r Telefonas Van Buren 7074
-------------------------------------------------' ■ • . . . .,

, , f, , DYKAIJItANSPORTACIJA
Nueikite prie Krenn & Dato automobilių kurie nuveš jumiš j Čalnniet Bi«triktų. Jie lauks jūsų nedalioj, birželio 7 prie 63 St. ir Asbland Avė.
Atsiveskite ir savo draugus. Ta kelionė nurodys jums kelių į laimę. Ateikite kad ir lytų arba saulė šviestų!

. < KELIONĖS NURODYMAS
■t****

Jei jus norit Calumet Distriktą atlankyti nedėlioj savo automobiliuje, nuvažiuokite prie 63 St. ir Ashland Avė., kur gausite nurody-
i mus kaip dasiekti Calumet Highlands ir kaip pamatyti žingeidžias vietas Calumet Distrikte.

Prarasta jėga, nusilpusios gi
les ir nervai, silpnumas ir vos 
tik jaučiamas gyvenimas, ne
reikia daugiau nuo jų nusigą
sti, kaip tapo atrasta Lifex 
Compound. Dabar jau yra ga
lima dėl tų kurie jaučiasi “se
nais”, pasidaryti vėl “jaunais” 
ir atgauti savo “jaunystes stip
rumą” net j vienos dienos laiką 
su Lifex (’ompound. štai yra 
žingeidus pareiškimas vieno,' 
kuris variojo Compound. Tas 
žinomas išradymas atgaivina 
“prarastą jaunystę” ir “jėgą” 
tilkstančiams kur kitos jokios 
gyduolės n epą g ei bė j o.

“Jėga mano jaunystės liko 
atgaivinta pirmą dieną” sako 
M. L. Fbstone, “Mųn pasirodė, 
kad mano atjaunejimas pasida
rė umus. Aš vartojau com- 
pound per visą savaitę. Mano 
nervai dabar yra normalus, 
kaip pridera būti. Skilvio ne
veikimas, nuo kurio aš kentė
jau nuolat per daug metų pra
nyko. Aš dabar jaučiuosi ge
riau negu prieš dešimtį metų. 
Aš buvau išleidęs šimtus dole
rių ant gyduolių praeityje, bet 
aš galio tikrai pasakyti, kad 
jūsų geras compound padarė 
inan daug daugiau gero, negu 
kitos gyduolės”. ' l

“Aš turiu pasakyt^ kad vi
sos gyduolės kokias aš iki šiol 
vartojau, nei vienos negali su
silyginti su Lifex. Del albuda- 
vojimo sistemos jos yra pui
kiausios”, rašo J. M. l>ay. “Aš 
bandžiau daug gyduolių ir jos 
negali būti lyginarfios su Lifex. 
Lifex yra vienatinės gyduolės-; 
taip aš manau apie Lifex ir 
aš pasakysiu visiems savo 
draugams apie jas, nes aš ma
nau, kad kiekvienas turėtų ži
noti apie — IIJfex. Aš jas gir
siu ir rekomenduosiu kol tik 
gyvensiu, nes jos man daug 
gero padare, aš esu (>O metų 
amžiaus. Mano patarimas žmo
nėms, pabandykite jas”.

šis puikus J’ompound yra 
prirengtas vienos didžiausios 
laboratorijos pasaulyje ir abcl- 
nai žinoma kaipo Lil’ex, yra 
lengvai vartojama namuose ir 
ji veikia kaip inagijo ant žmo
nių visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip menka butų 
jūsų sveikata, koks jūsų am
žius arba užsiėmimas, nežiū
rint, ką jųs iki šiol esate ban
dę, jei jums stoka “jėgos” ir 
“jaunystes stiprumo”, mes esa
me pilnai įsitikinę, kad Lifex 
Compound atgaivins jumis. 
Mes pasiūlome atsiųsti jums 
comjjound gyduolių už $2 pa
bandymui 11 dienų. Jei pasek
mės nebus užganėdinančios, 
jums nekainuos nieko. Nesiųs
kite pinigų - tiktai savo var
dą ir adresą pas Gordon La
boratories, 706, .Tenkins Bldg., 
Kansas City, Mo., gyduolės 
bus atsiųstos tuojau. Tiktai už
mokėsite laiškanašiui taipgi ir 
už štampas, arba jei norite ga
lite atsiųsti $2 kaip užsisaky
si t. Vartok i t jas pagal papra
stą nurodymą. Jei i pabaigą 11 
dienų nebus ženklų “puikaus 
pasitaisymo” ir “atjaunėjimo”, 
tiktai atsiųskite jus atgal ir jū
sų pinigai bus grąžinami be jo
kio klausimo. Tas pasiūlymas 
pilnai garantuotas, todėl rašy
kite šiandie ir pabandykite šias 
puikias gyduoles.

, Tie, kurie gyvena ne Jung
tinėse Valstijose, su užsakymų 
turi prisiųsti pinigus.

(Apskelbimas)

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 5
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.



White 
Star 
Lines 
Laivu

Karštis tebesitęsia

Mergaitė prigėrė
702.

Bingenhei-

jau

perei- Babies Love It
104.

(Miestas ir valst.)

Vardas ir pavardė

Štai

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St.

•>

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu 
$02.00 

72.25 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.0*

nuėjo pertoli
20 pėdų gilu-

žykios duobėj, netoli 
lavonus liko išimtas 
dos laiko.

50 
100 
200 
800 
400 
500

*

Parduodamas
Visose 

Krautuvėse

vandenį negilioj 

h,s pakrašty. .Ii 
ir įkrito į duobę 

m O.

vaisius, krekes ir pie

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Telegramų 
......  $62.50 
.......  72.75 
........ 83.00 
.......  93.25 
......  103.50 
......  514.50

gyvenimo bude. Kaip 
tas ligas sustabdyti?

ARKLIAI CHICAGOJE 
NYKSTA

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

No. 2407 — Išsiuvinėta No. ___
Si suknia gražiai išrodytų, jeigu ją 
pasisiūdintume! iš šviesios mėlynos 
materijos su baltu apikakliu ir ran
kovės apsiūtimai baltai. Nors galė
tumei ir kokios kitokios spalvos api- 
kaklę vartoti, ši suknia bus labai po-

600
700
800
900

1000 litų
5000 litų ...

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

si. nes vakarų šalta banga ne
užilgo pasieksianti centralines 
ir rytines valstijas. Dabartinis 
vi karštis gero padaręs far-

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

mus, širdies ir panašių ligų, 
kurios paeina nuo netinkamo 
gyvenimo. Ir skaičius mirštan
čių nuo tų ligų žmonių nuolat

rus
dymui jj atklausti kų jis 
kė elėj ir bandė policinių 
stverti.

“vebiele tax” už 21,071 
vežimą, o šiemet per 
laiką tik už 16,993 ve-

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

į laužyklų 
maudytis. Agnės gi su kitomis

Miežiai

Gardumas
Gerumas
Patyrimas
Sanitarumas
Pasekmes

— Blatz Salyklus Syrupas ateina 
iš Milwaukee — abudu vardai yra 
žinomi. Bandykit Blatz. Jus pa
mėgsit j j.

VAL BLATZ BREWING CO.
CHICAGOS SKYRIUS 
1500 Holt Street 
Phone Brunswick 3600

BHskis nuėjo

drėgnas, tai šiluma
kankino ehieagie-

Tai padarė 325 žmonės 
tą savaitę, sako Dr. Bunde
sen.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc

Už 
imama vi- 
už barzdų 
gal ir 35c. puliare šią vasarą.

Sukirptos mieros visokio didžio 
iki 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yanlų 42 co- 
ilių materijos ir % yardo skirtingos 
materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys Ne. 702 
kainuoja 15 centų extra.

Norint pinuti vienu ar daugiau virft 
nurodytų pavyzdžių, pr«Some iAkir^iti 
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 adresuoti:

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

r/00%
Malt Syrup

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nežiūrint lietaus karštis vis 
dar tebesitęsia ir vis daugiau 
aukų pasiima. Užvakar nors ir 
iv.buvo tiek karšta, bet kad 
oras buvo 
nemažinus 
/■i Hv L 'i iii

Užvakar nuo karščio pasimi
rė vienas žmogus, o vienas pri
gėrė.7* Penki žmonės gi sunkiai 
susirgo ir guli ligoninėse'. Ry
tinėse valstijose nuo karščio 
mirė jau 23 žmonės, o 60 su
sirgo. Vakarinėse valstijose te
besitęsia vėtros, kuriose ne
mažai žmonių žuvo ir kurios 
pridarė didelių nuostolių. Io\va 
valstijoj nuo vėtros žuvo ma
žiausia penki žmonės. Niekurie 
miesteliai liko izoliuoti. Vėtros 
palietė taipjau Miehigano ir 
Nebraskos valstijas. Nėbras- 
koj ižai Ims užmušė du žmones. 
Vėtra gi sugriovė keletu namų.

Kuomet chicagiečiai nežino 
kur dėtis nuo karščio, tai toli
muose pietvakariuose, Salt Lake 
City. I ’tah, kur veik visuomet 
būna karsta, dreba , nuo šalčio 
ir šalto lietaus, kiuris labai 
sutrukilysiųs žemuogių augimu.

Išsikasė sau duobę kapi 
nėse dantimis

Pereitą savaitę mirė Chica
goje 699 žmonės. Veik pusė 
jų - 325 žmonės — išsikasė
sau duobę kapinėse savo dan
timis, sako sveikatos Jcornisio- 
nierius Dr. II mum N. Bunde- 
sen. Jie visi mirė nuo tokių li-

NAUJIENOS, Chicago, ūl
ft

Penktadienis, Birž. 5, 1925

Su Naujienii Ekskursija
LIEl UVON 

$186

APVAŽIAVO FORDUKU APIE PASAULĮ. — Fordukas, kuriuo 
trys buvusieji kareiviai, Albert Carter, Goebel Reeves, “Piggy” 
Parkš ir James Rugius, apvažiavo apie visų pasaulį. Jie pradėjo 
savo kelionę 1921 m. ir pervažiavo daugiau kaip 130,000 mylių.

Walter Bielski, 1628 Shields 
Avė., Chicago Heighls, veltui 
dėjo visas pastangas, kad iš
gelbėjus savo 7 metų amžiaus 
dukterį Agnės nuo paskendi
mo; jis nusilpęs turėjo ją pa
leisti ir ji prigėrė akmenų Jau

namų. .Jos 
už va:lan-

Kada ji iškilo pirmų kartą, 
jų nutvėrė Lloyd Strong iš 
Chicago Heights ir bandė 
plaukti su ja į krantų, bet grei
tai pavargo ir atidavė mergai
tę pačiam Bielskiui, kuris taip
jau nėra geras plaukikas. Jo 
rankos irgi pavargo ir jis mer
gaitės drabužius, už kurių jis 
jų laikė, paleido ir mergaitė 
nuėjo dugnan.

Arklių vartojimas transpor- 
tacijos tikslams Chicagoje spar
čiai mažėja, jų vietą užimant 
automobiliams. Pernai per pir
mus penkis mėnesius buvo .su
mokėta 
arklių 
tų Patį 
žimus.

Bet užtai automobilių laisnių 
vien Chicagoje šiemet išduota 
251,260, kuomet pernai per vi
sus metus teišduota tik 260,- 
887.

Smulkios Žinios
Ir vidurmiesčio barzdasku

čiai pakėlė kainų plaukų kirpi
mo ir barzdų skutimo, 
plaukų kirpimų bus 
durmiesty 75 c., o 
skutimų 25c., vėliau

£407 
’Emb.702»

Poli cistas George 
mer iš djyde 'Purk policijos sto
ties nušovė negrų George Brap- 
son iš Beauford, S. C., prie 42 

r Drexel Blvd., kada ‘ neg- 
pasi prilipino polieisto

vei- 
pa-

Chicagoje šiemet buvo 
170 žmogžudysčių, arlra dau
giau kaip po vieną žmogžu
dystę į dieną. Skaičius žmog
žudysčių kasmet auga. Pernai* 
per tą patį Laiką buvo 145' 
žinogudystės, o užpernai —

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

siųsti rr.-an pavyzdi No...............
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Garsioji krutamu jų paveiksiu 
aktorė Mae Murray, kuri nese
nai persiskyrė su savo vyru Ro- 
bert Leonard. Perskyras ji gavo 
aPryžiuje, kur dabar turtingo
sios amerikietės daugiausia ir 
važiuoja perskyrų j ieškoti.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Paleugvini akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
(uiuo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
re'ftystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nae $4.00 ir augičian. 
Yal: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phon* R<ni!ev»rd 7Mf

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimą?, o autą ba rkauamo, 
Bridge geriausio aukso. Sg musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą tavo darbą, ii 
Žemas musų kainas. Sorglkitą savo 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Askland Arą.

OLJMPIC_
( Liepos-July 9, 1925 m.

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimes, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar- 
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pamet? įsi tikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

° KELLOGG’S
TASTELE5S CASTOR OIL

Mus. Winslow’« 
Syrup

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE J 6 IKI 10 DIENŲ

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

1
T - . 1

ruvž'e
□B* Žj 

r**" iiL
h

ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas
(jei nori.Pinigų prisiunčiu $

Siuntėjo parašasAdresas

litų 
litų 
litų 
litų

“Pusė pereitos savaitės mir
čių buvo delei netinkamo, dirb
tinio gyvenimo ir apsileidimo“, 
sako Dr. Bundesen. “Praktiš
kai veik visų tų mirčių buvo 
galima išvengti. Mirtingumas 
nuo degen/eratyvių ligų didėja 
šuoliais, nors gydymasis yra 
daugiausia vien tik suvaldy
mas apetito.”

Kodėl tiek daug žmonių mir
šta nuo tų ligų, klausia Dr. 
Bundesen ir pats sako: “Atsa
kymas yra moderniniame dirb
tiniame 
galima
Valgyk vaisius ir javus pusry 
čiams;
na pietum ir daržoves ir sun
kesnį valgi vakarienei. IšgxMr- 
kite ketu rius h r penkius stik
lus vandens ir vieną kvortą 
pieno į dieną. Miegokit mažiau
sia astuonias valandas į dienų, 
patogioje, lovoje ir gerai išvė
dintame kambaryje.

“Mankštinkite* kasdie. Nep
lauk šeštadienio ar sekmadie
nio, kad atlikus visą savo 
mankštinimųsi. Retkartfrus man- 
kštinimąsis gali kartais pada
ryti daugiau blogo, negu ge
ro.”

Milton Oakdale, 19 m., stu
dentas, sirgo dusuliu, kuris la
bai kankino. Nenorėdamas vi
sų amžių kankintis, jis kelis 
sykius prašė savo brolio jį nu
šauti. Kadangi brolis nesutiko, 
tai jis pats parsinešė nuodų iš 
mokyklos, juos išgėrė ir pasi
mirė šv. Antano ligoninėj.

turi gaut Lietuvoj litais 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

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

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

Tas rfenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba į- biznį netrukdant 
vjsai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visa* .įsi
senėjusia. ir komplikuotas ligas, nes musą 
įstaiga yra prirengta geriausiai Europiniais 
ir Amerikoniukais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir žonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, sljnkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
iumas per 28 metus. ,

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuks- 
tsnėlams kenčianėių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, to<Įel yra Ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILE, Specialistas 
40 N. Wells SU 

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

toj nuo t» ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
Aventadieniaitt nuo j O iki 1 po pietfi. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki

Atydai 
Lietuvių

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuosn reikaluose adresuokite:

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

Norintieji užsisakyt kreip
sitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė

Tel. ROosevelt 8500
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Lietuvių RateliuoseChicagos žinios
Palaidojo Petrą Budriką

Karščio galo dar

, CHcAgO, m'

18-tos gatves apielinke

nematyt

27

vi

Šis tas iš North SidėsNorth Sidės

Baso Nemunas

Budrikas.

Bubnis.nuo

KensingtonSmulkios Žinios
savaitės praėjo,

k

ir

Steponą vi-

gra-

Kiu and Runn — Buii Puiis Off a Litde Forgery būt He’s Desperate, You Know! 1

nuodų, 
pietus

usią. 
visa 
bu- 
kad

Rakauskienei
Bačinskie-

1h Draugystės Palaimintos
Lietuvos veikimo

draugystė Palaimintos Lie-

savo
Avė.
į na-

nuo senai. Nors Petras 
tečiaus vis uždarbiavo 

gyvenimą agentaudamas. 
nvišrodė, kad jis serga,

Minneapolis, Minn., apei- 
žuvo audrose penki 41110- 
lowa valstijoj 8 žmonės 

Nebraskoj gi keturi.

tapo palaidotas gegužio 

dienų, 1925 metų.

leis nė vieno kapitalistų 
kaliko” menševiko. 
Rusijos bolševikai

RADtO FOTOGRAFIJA. — 
Honolulu niayoras Wilson. Tai 
yra pirmutinė fotografija, kuri 
tapo perduota per radio iš Ho
nolulu j New Yorką..

Kelios 
rašiau NaujienoseUžvakar automobiliai užmušė 

dar tris žmones.

HERLS A SPLClAl DEUVtĄV 
A. H ITT- AUb l.Kto I 

To HE

Chicagoje vis dar 
karščiai, kuriuos

šeštad ieny, gegužės 
raulinėse

laiku 
inteli- 

į va irių 
kurie

- Tariu širdingą ačių 
siems dalyvavusioms laido
tuvėse.

Žiurienei 
Grušui 
Buzevičienei

Gosickai

yra jisai
pamena do, kad tokių daiktų visai nė- 

M i Idos 
jis savo,

- Dar trys žulsnūs mirė 
nuo karšfiio

tebeinančia 
pablogina 

drėgnumas oro, kas padaro kar
štį ypač jaučiamą. Ir pagalbos 
nuo karščio nematyt. Buvo 
manoma, kad orus atvės atėjus 
šaltai sriovei iš .vakarų, bet ta 
sriovė vis dar nepasirodo ir jos 
negalima užmatyt. Jei retkar
čiais ir būna lietaus, tai dar blo
giau būna, nes oras pasidaro 
dregnesnis ir labiau “šutina.” 

mirė 
vienas 
kuris

Užvakar nuo karščio 
Chicagoje trys įmonės, 
jų iš Rochester, N. Y., 
viešėjosi Chicagoje.

Bet rytinėse valstijose yra 
dar blogiau, Ohio valstijoj nuo 
karščio pasimirė 10 žmonių, 
Ne\v Y’orko d is t rikte 4 žmonas, 
o ir kituose miestuose yra gana 
daug mirusių nuo karSCIo.

Vakarinėse valstijose gi te 
būsiančia vėtros ir viesulos, su 
perkūnijomis ir smarkinu lie
tum, 
linkėj 
nes. 
žuvo,
Omaha, Nebr., dvi viesulos per
ėjo per arklių lenktynių vietų, 
kurioj buvo gana daug žmo
nių. Nors viesulą didesnių nuo
stolių nepadarė, apart kad nu
nešė kelių namų stogus, bet 
žmonės lenktynių vietoj turėjo 
sugulti į purvyną, kad tuo 
viesulos išsigelbėjus. •

Chicago Ileights tapo suras
tas vienas iš didžiausių munšai- 
no varytuvų, kuris galėdavo iš- 
■maryti po 1,000-jalionų munšai- 
no j diena. Kubilai buvo pada
ryti iš cemento ir juose rasta 
3,700 galionų raugo.

Trys vaikai iš \Vinnetkos, su
sirado valtį, įsisėdo į ją ir nu
stūmė nuo kranto. Nė vienas 
nemokėjo ir neturėjo užtektinai 
spėkų, kad irkluotis. Vilnis 
juos nunešė dvi mylias į ežerą, 
bet paskui Vėjas apsigryžo ii 
atnešė juos atgal prie kranto, 
taip kad jų “kelionė” gana lai
mingai užsibaigė, nors jie patys 
ir jų tėvai turėjo didelio išgąs
čio. ' •

Mrs. Cella liko nušauta 
namuose, 4709 Schubert 
Vienatinis liudytojas, jos 
mis James Cady tapo suimtas.
Jis išpradžių sakė, kad ja nušo 
ve 18 mėnesių kūdikis, kuriam 
ji buvo padavusi revolverį žais
ti, paskui kelis sykius permai
nė savo liudijimą. Kiti gi vi
si tuo laiku miegojo ir nematė 
kaip ji liko nušauta.

80 daktarų Chicagos apielin- 
k ėję neteko teisės prirašinėti 
degtinę, nes jie buk savo recep
tus parduodavę aptiekoriains. 
kurie su jų pagelba paskui par
davinėdavo degtinę.

-J: i

nariais.
a. a. Pet- 
palaidotas

Kadangi 
tai jo 

jo bro-

komunistų partijos neatsiklau- 
susišaukė visų šalių kapita

listus, darbininkų išnaudoto
jus ir duoda jiems visokias 
konqesijas spekuliuoti Rusijos 
gamtos turtais. O kad komu
nistai šmugelninkai, tai tą ir
gi visa progresyvė lietuvių vi
suomenė žino, kad komu
nistai, Lietuvių įSocialislų Są
jungos darbininkų pinigais Įs
teigtą spaustuvę su visomis 
mašinomis nušmugetiavo iš 
Philadelphijos, atvežė čionai, 
ir tas mašinas pavertė “Vil
nies” bendrove ir išleido Še
rus. Irgi visi žino, kad komu
nistai rinko 1920 m. Rusijos 
baduoliams pinigus Amerikoj, 
bet dAlį tų pinigų apvertė sa 

i v/t politinio komunistų krome 
I lio pajaikymui. Reiškia, misų

Gegužės 25 dieną persiskyrė 
su šiuo pasauliu jaunas, • 27 
metų, Petras Budrikas. Velio
nis P. Budrikes sirgo džiovos 
liga 
sirgo, 
sau 
Visai
nes gana gražiai atrodė; buvo 
visuomet linksmas ir kalinis. 
Velionis mylėjo daug skaityti 
ir buvo gerai prasilavinęs. My
lėjo dailę ir vis lavinosi, daly- 
vRiidama*- kartu su 
cinlistų Jaun. Lygos

Gegužes 27 dieną 
įas Budrikas tapo 
Tautinėse kapinėse,
velionis buvo pavienis, 
laidotuvėmis rūpinosi 
lis Juozas Budrikas, I 
llalsled !St., kuris turi muzika
lių daiktų sankrovą. Jaunųjų 
Socialistų Lyga sudėjo vaini
kus: buvo ir daugiau vainikų, 
kuriuos joxsenovės draugės ir 
draugai sudėjo. 1

A. a. Petras Budrikas išgy
veno apie 9 metus Amerikoje. 
Paėjo iš Skuodo miestelio, Kre
tingos apskričio. Paliko dide
liame nuliūdime Lietuvoje mo
tiną, dvi seteri Jievą ir Vero
niką ir broli Bronių, kuris tar
nauja Lietuvos kariuomenėje. 
Amerikoje pasiliko nubudęs jo 
brolis Juozas _______

I
Gailisi visi jo draugai, nete- koko nuo Rusijos baduolių dalį [(?kų 

kę taip gero, teisingo ir išmin ' —
ringo draugo.

tiki į Inos senus katalikų 
mokslo prietarus, negalėdama 
sugyventi dėl religinių pažval- 
gų su Romos katalikų kuni
gais, kurie laiko (ftvergę tam
sių tikinčių į kunigų skelbia
mus religijinius “kultus” žmo
nių protų, ir atsiskyrė nuo jų 
ir įsisteigė laisvas savo tauti
nes kapinei. Mes lietuviai, sa
kė kalbėtojas, turime vienas 
kita gerbti, mylėti, neskriaus
ti vienas kito, turime mylėti 
savo tėvynę ILietuvą, kaip) mu
sų gimtų kraštų, stengtis pa
siekti mokslą ir jį gerbti, nes 
viskas, ką .mes šiandie turime 
gero, paeina nuo mokslo. Moks
las žmonijai atidafė daug gam
tos paslapčių ir <la jų atidarys 
daugiau.

Po Dr. Margerio kalbos pir
myn Mišrus choras, P. Sarpa- 
liaus vedamas, sudainavo gerai 
kelias daineles.
Bijūnėlio draugijėlės ir Brigb- 
ton Parko žiedo draugijėlės 
vaikų chorai sudainav<> daine
lių, labai gražiai. Tuomi ir už
sibaigė programas. Pirminin
kas A. Tamkcvičia kvietė vi
sus remtti pinigiškai Lietuvių 
Tautinių Kapinių Fondą, nes 
ant kapinių tilpo įvesta Van
dens kanalizacija, 4#i pasidarė

Apvaikščiojimas Tautinė 
se Kapinėse

30 d.,] 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse! 
kapinių valdyba, susidedanti iš 
pirmininko A. Tamkevičiaus, 1, 
pagalbininko B. IJubino ir.
sd’iretoi’iaiis J. Zalatoriaus,'
kaip ir pereitais metais. suren-Į*[ 
gė mirusių paminėjimui iškil
mingą programą, susidedantį iš 
muzikos, dainų ir kalbų.

įžanginę kalbą pasakė -'pats 
pirmininkas A. Tamkcvičia, iš
aiškindamas reikšmę to ap- 
vaikščiojimo. J. Keturakio mu- 

gedulių maršą.
Choras, 

vedamas,

i surinktų pinigų. Taigi, kaip gt-rįnias 
matote, Andriuliui apie savo 
komunistų griekus kapinių ap- 
vaikščiojime kalbėti visai bu
vo ne vietoj, nes juos visi' 
žmonės pažysta iš jų mekle-j 
riškų daj’bų. O antra, kapinių 
apvaikščiojime pagerbimo mi-į 
rusių dienoje negali būti lai-'

(k 1, kad tos kapinės 
parlyviais pasmiltais įsteigtos 
laisvosios minties lietuvių. To
dėl tokiems ‘ lėtojams”,
kaip Andriulis* v r^įų Lie-

i tuvių Tautinėsė Kapinėse būti 
Į vietos, nes dabartiniu 
i lietuviai turi užtektinai
genių, gerų kalbėtojų, 

i lietuvių profesionalų,
myli ir gerbia lietuvius ir jų 
artimus mirusius. •

Po to visi ėjo į kapinių 
naudai parengtų gųptimam 
darže piknikų, o kiti pasiskirs
tė būreliais po miškų. Bet rei
dui! pasakyti, kad lietuviai čia 
gyvena kaip savo šalyje, kur 
dirbama “namlnelė”, nes dau- 

’.gybė žmonių miške buvo gir- 
— vyrų ir moterų. Tas 

tai peiktinas dalykas, 
šapos Darbininkas.

kaip 
rusiu dienoje neguli miu h«-( ra^iail Naujienose korespon- 
komos partijinės piaka bos.ti)-, patėmijo munšai-

’ Yra ,)e"i nicriai, kurie ir perskaitė po 
| keletą kartų. Dabar kuomet 
tik susirenka prm stočių, klau
sinėja vieni kilti, kas yra per 
vienas, kuris gali rašyti kores
pondenciją Naujienose apie 
munšainierius; juk tas pavo
jinga miuišainieriams, nes val
džią sužinos, o sužinojusi tuo
jau ir patupdys. j belangę. 
Klausimas, kodėl jiems nepavo
jinga gerti munšaino,. kuris tu-

Dol- 
mun- 

vašriurpy

zika sugriežė 
Laisvės Kanklių 
Steponavičiaus 
žiai sudainavo.

Po to kalbėjo A. Andriulis. 
Bet ta jo kalba tai mirusių pa
gerbimo dienai kapinių ap- 
vdikščiojime 
liutcnt 
mas 
mėlio 
taipgi 
tarpe 
smugelninkų irgi buvo ne vie
toje. Juk visiems progresy- 
viams žmonėms jau ir taip yra 
žinoma, kad melagis 
pats. Juk dar visi 
Andriulio prakalbas 
svetainėje, kuomet 
Andriulevičiaus, 
rino, 
be

dienai kapinių 
visai nepritiko.

Andriulio reklamavi- 
savo komunistinio kro- 
visai buvo ne vietoje. O 
jo aiškinimasis, kad jų 
yra melagių, sukčių,

ri savyje 
tone per 
šainieriai susirenka
ir vieni kitų klausinėja apie tą 
korcspondeniiją. Dąrbininkai, 

pamokinanti'kurie negeria munšaino, jiems 
Kalbėtojas; primetama, kad tai jie rašo 

munšainierius. O kaipo

Antras kalbėjo visiems žino- 
hias Dr. Margeris. Jo kalba 
buvo labai tinkanti tai miru
sių lietuvių pagerbimo dienai. 
Tai buvo inteligento, mokslo 
žmogaus kalba, 
kiekvieną žmoffų. 
išaiškino dėl kokios- priežasties] apie 
tos lietuvių tautinės kapines' takius, dabai neapkenčia, paga- 
buvo įsteigtos. Būtent lodei, tavi 
kad visi lietuviai buvo išauk
lėti katalikiškoje dvasioje, o 
katalikų mokslas skelbia, kad 
žmogus gyvens it po mirties 
ir kad žmogaus dūšią velniai 
kankins pekloje, ar kokiame 
ten čyščiuje. O mokslas paro-

ra šiame, nq kituose pasau
liuose. Tai ta dalis lietuvių, 

vardu t užtik- kuri netiki į katalikų mokslą, 
kad Rusijos bolševikai .bet žino, kad numiręs žmogus, 

Andriulio Amerikos komu- kaip ir kiekvienas gamtos aug- 
ų partijos pasporto neįsi- muo, jeigu numiršta, tai jo gy- 

pa- vybė jau daugiau nepasikar
ti daba r j toj a, o išnyksta ant visados, 
Andriulio, ta dalis lietuvių, kuri ne

suėsti juos. Yra vienas 
nužiūrimas burdingierius, ku
ris išsikraustė, nuo jų tame 
pačiame name, tik ant antrų 
lubų. Jeigu tikrai patirs, kad 
jis suteikia žinias Naujienoms', 
mano deportuoti. Dęšimt me
tų atgal, kuomet darbininkai 
pakritikuodavo Romos trusto 
biznį, tuos darbininkus labai 
persekiodavo. Kunigai prisai- 
kydavo tokius burdingierius 
vyti iš burdų, kurie tik gadi
na kunigų biznį ir niekina jų 
gaspadines. Tas pavojus pra
ėjo. Dabar atėjo naujas pavo
jus laisviems darbininkams. 
Jis yra sekamas: nevalia kri-

', TUt Luvva Luke aiu't 
IuaT (sUY UiTT EvER- 

(šokina up 7
tuat

Ūkuoti piunšainierius ir 
purviną bizni. Jie pavelija tik 
būti avinu, nieko neprotauti, 
nuolat dirbti, o vakarais gerti 
munšainų. Juos vadinti munšai- 
nieriais nevalia, bet tuos nuo
dus, kuriais nuodina nesusipra
tusius darbininkus, jie patys 
vadina nmnšainu. Taigi jie pa
tys ir išverda tų muiišainą. 
Tai kaip kitaip galima juos 
vadinį!, jeigu ne munšainie- 
rlais? Jeigu jau netinka Jas 
pavadinimas, tai nustokite vi
rę munšainų ir nuodiję nesu
sipratusius darbininkus, o nu
stoję ta darę, imkitės naudin
go darbo, iš kurio bus nauda 
jums ir jūsų kudikiatps. Kol 
lo nepadarysite, tai kitokio var
do, kaip munšainieriai ir nc- 
užsipelnysi te. —Proletaras.

Vakar teko man kalbėtis su 
p. Hermanu, North Sidės Liet. 
Draugijų Sąryšio knygyno , ir 
svetaines reikalų vedėju. Man 
pasigyrė, kad šitame North 
Sidės Liet. Draugijų Sąryšio 
išvažiavime,* kuris įvyks bifžę- 
lio.7 d., Jeffersono giriose, tu
rėsiąs daug skanių užkandžių 
ir gardžių gėrimų, nors ir be 
“kiko”, tečiaus su “jausmu”. 
Ponia Hermanienė pastebėjo,' 
kad tų visų gardžių užkandžių 
prirengime ne Hermanui gar
bė priklausanti, bot ji tame 
reikale dirbanti išsijuosusi, o 
Hermanas tiktai kreditų norys 
pasisavinai. Kaip ten nebūtų, 
bet laktas liekasi faktu, kad 
valgiai ir gėrimai bus gardus.

Taipgi man teko .kalbėtis su 
Degučiu, Saiku ir Briedžiu; jie 
visi kai vienas pranašauja, kad 
didžiuma Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių dalyvaus Są
ryšio išvažiavime. O Rugis gi
riasi, kad Vaidylos nedėlioję 
aiiksti iš ryto pribusiu i Jeffer
sono girias ir aukštajame kal
nelyje vaidyliška ugnį sukur
siu, kaipo. ženklą priejautos 
North Sidės lietuvių 
darbams. Semaška 
kad n 
čia i p

tuvos laikė savo pirmą mėne
sinį susirinkimą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3131 South 
Saistai st. šis pirmas susirin
kimas draugystei pilnai nusi
sekė, nes naujų narių įstojo 
net 64. Pirm, atidarius susi
rinkimų, buvo skaityta# pro
tokolas ir priimtas. Pirmininko 
pranešimu, už Auditorijos gold 
bonus nuošimtis už pusę metų 
pripuola $32.50. Auditorijos 
raportas priimtas. Išrinktas iš 
labai gabių narių komitetas 
surengimui pikniko 11 d. bir
želio darže prie Lietuviškų Tau
tiškų kapinių, todėl reikia ti
kėtis, kad šis komitetas mo- 

* kės ne tik Naujienose tinkamai 
pagarsinti, ir j daržų skait
lingos publikos pritraukti. Ka
dangi ta pačia diena supuola 
mitingas ir piknikas, tai liko 
nutarta mitingų laikyti pir
miau, būtent, ketverge yakare, 
birželio 11 d. Toliau seka ra
portai ntio ligonių. Tuomi su
sirinkimas ir užsibaigė. Drau
gystės turtas yra $8773.02.
A Reikia dar priminti ne tik 
draugystės nariams, bet ir 
Chicagos lietuviams,' Naujienų 
skaitytojams, kad jie tėmylų 
Naujienose Draugystės Palai
mintos Lietuvos pikniko apgar
sinimus ir pranešimus, nes dar 
per keturius susirinkimus į šių 
draugystę yra proga įstoti už 
vienų dolerį ne jaunesniems 18 
metų ir nesenesniems 35 melų.

Ig. Žilinskas, rast.

geriems 
Užtikrino, 
sandarie- 
savo bo

bules su vaikais atsivešių. Vi
liai ir Lapaitis man jau senai 
sakė, kad |LSS 81 kuopa esan
ti nusitarusi Sąryšio išvažiavi
me dalyvauti. O Prusis iškal- 
no SLA kuopos narius ragino 
dalyvauti išvažiavime. Račiū
nas sakosi girdėjęs, kad Ryt
metinės žvaigždės Kliubas net 
troką samdąs dėl savo kliubo 
narių. Dr. Montvidas visiems 
Bijūnėlio vaikams “Special 
IKilivery” laiškus išsiuntinėjo, 
kad būtinai sykiu su tėvais 
pribūtų į Sąryšio išvažiavimą. 
Ascila davė garbės žodį, kad 
Pirmyn choro visi nariai (Jaly- 
vaus ir taip trankiai dainuosią, 
kad Jeffersono miškai 
Galskis raportavo, kad 
“Nau j ienų” “načelstva”
sianti Jeffersono giriose, 
sykiu su North Sidės daj’bš- 
čiais žmonėmis gražiai ir links
niai laiką praleidus. Taipgi 
North Sidės lietuviai biznie
riai: čiapukas, švelnis, Man- 
kus, Petrulis iv kiti nusitarę 
visi atvykti į šitą gražų arba, 
geriau pasakius, į. šitą iškil
mingą northsidiečių šventę.

PETRAS BUDRIK

jos. F. Fudrik.

Pinigai Išmokei! Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo
11233 Antanui Barzdžiui

3634 -Onai Trumpauskiene’i 
3681—Francišikui Sakalauskui 
3648 Stanislovui Pečiukui 

22015 Leonui Miklovui 
55098.—Pet rone 1 e i Na r k a i t ei 
11301 Agotai Drazdiend 
11328- Levosei Bubelevičienei 
3865--Juozapui Žalkaųskui 

55137 Bronei Adašiunienci 
11345—Vimdai Mielaiškytei 
22096 — Tadui Namiijunui 
20707—J uzei Eidukavičienei

4010 .^urgiiui Ramanauskui 
113881—Marijonai Juodvallkie-

nei .1
1032—Adomui Nakrošv.i 

22102—žemaiči u i 
11397—'Marijonai žiurkaitei

4071 Jonui Joniiškai 
55152—Petrui Žitkui

4038—Antanui šilingui 
4045—Onai Stonkienei 
4019—Jonui Vaitkui 

20712 Jonui Čekanauskui • I *
4051—Julijonai Mingelienei

11407—Jonui Jociui >

4090—ILiiudvinai
čiehei

1081—Julijonai 
22119 Dominikai 

nei
55167—Jonui Miežieniui 
11115 Antanui Burinskui 
22242 Marijonai Balsys 
11419 Antanui Pastarnokui 
20727 Konstancijai Olšauskie

nei
4118—J uo^apu i Tra k šel i u i 

22126—Dor/atui I Jaudaiiskiui 
11121 Doratai Stoškunailei 
20612—Juozapui Čiužini
3780—Liudvikai Juškienei 

20668—Jonui Leskauskui 
20701 Oi^ai Bamanausfki nei 
20708 —Aleksui Satkevičiui 
22000 Uršulei 
55077 — Antanui

1072 Emilijai
20709—Kazimierai
11 100—Antosci Skrebunienei 

1091—Agnieškai Aleknienei 
4107- Mareijonai Bliutaitei 

11416—Antanui Jutkui
4106— Alenai Kniukštaitei

BY HITT
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“Reumatizmas prašaliu 
tas i viena diena”

11. B. Stone Surado Pastebėtinų 
Budą' Prašalinimui Reuma

tizmo Skausmo i Vieną 
' Dieną

Reumatizmas,, Neuritis ir be
galiniai skausmai, kurie apsirei
škia nuo sustyrusių sąnarių ir 
raumenų daugiau jau neberei
kia bijoti kaip yra išrasta Ku- 
rex Gyduolės. Dabar yra gali
ma dėl tų kui'ie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti nak
timis, prašalinti tuos skausmus 
į vieną dieną. Tai yra pareiš
kimas vieno, kurks vartojo tas 
gyduoles. Tos pastebėtinos gy
duolės atnaujina sveikatą Ir su
teikia paliuosavfrną nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems 
kito’, gyduolės nepagelbėdavo.

‘‘Aš noriu pasakyti, kad ma
no Reumatizmas pranyko j vie
ną dieną,” sako 11. B. Stone. 
‘‘Aš kentėjau nuo Reumatizmo 
per metų eilę ir aš bandžiau 
daug visokių gyduolių, bet nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau 
varfoti Kurex iš ryto ir vakare 
jau nebeturėjau skausmų. J 
savaitę laiko pranyko sutinimas 
ir atsileido mano sustyrę sąna
riai. šiandien aš jaučiuosi taip 
sveikas kaip dar niekad pirmiau 
-»-pasi<lėkavoiant jūsų puikioms 
gyduolėms Kurex.”

Tos puikios gyduolės yra pri
rengtos didelės labaratorijos ir 
abelnai žinomos kaino Kurex, 
jas lengva vartoti namuose ii 
jos veikia kaip rpaigja žmonėms 
visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų 
liga, nežiūrint kiek jus turite 
amžiaus arba užsiėmimas, ne
žiūrint ką jus iki šiol esate 
vartoję, jei jus kenčiate nuo 
Reumatizmo Neuritis arba su- 
stingusių sąnarių, mes esame 
pilnai įsitikinę, kad Kurex gy
duolės prašalins skausmus. Mes 
atsiusime didelį buteli gyduo
lių už $1.95 dėl 14 dienų išban
dymo. Jei pasekmės nebus už
ganėdinančios ir jus nebūsit pa 
tenkintas, jums nekainos nie
ko.

Nesiųskite pinigų — tiktai 
savo vardą pas R. A. Harmon, 
623 A & R Bldg.t Kansas City, 
Mo. ir gyduolės bus atsiųstos 
tuojau. Tiktai užmokėsite laiš
kanešiui ir dar už pašto ženk
lelius kaip atneš, 
pagal nurodymą.
baigą 14 dienų jus negaunate 
puikaus pasitaisymo ir nepasi 
liuosuojat nuo Reumatizmo, tik
tai atsiųskite atgal, o jūsų pi 
nigai bus grąžinami atgal be jo
kio klausimo.

Valiokite jas
Jeigu i pa-

(Apskelbimas)

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

TAUPYK IR TURfiK
— ---- —r

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 

. nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir "visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedčj 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvei|is ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

as.

iki

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa-. 
Šalpos Kliubo pusmetinis susirinki
mas jvyks šeštadieny, Birželio-June 
6 d., 7:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3135 S. Halsted St. 
Visi kliubiečiai esate kviečiami daly- 
vaut šame susirinkime, nes randasi 
daug svarbių dalykų aptarti, taipgi 
kurie esate pasilikę su mokestines, 
malonėkite užsimokėti.

— A. J. Lazauskas, rašt.

PRANEŠIMAI JIESKŪ PARTNERIU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME i

Simono Daukanto Draugi ja lai
kys savo mėnesini susirinkimą ne
dėlioj, birželio 7 d., apie 1-mą 
vai. po pietų, (ihicagns Lietuviu 
Auditorijoje. Malonėkite pribūti 
■inl to susirinkimo skaitlingiausiai, 
ir taipgi nepamirškite naujų narių 
atsivesti su savim.

— Kviečia Valdyba.

Northaidėe Lietuvių Draugijų Sąry
šio išvažiavimas Jęffersono girias 
bus nedėlioj birže io 7 d. Programas 
□rasidės 4 vai. vak. Kalbės “Naujie
nų” redaktorius P. ^Grigaitis, D r. A. 
Montvidhs. “Fončs” krės J. Uktve- 
rys, taipgi dalyvaus Pirmyn Mišrus 
koras ir vaiku draugijėlė Bijūnėlis. 
Bus ir daugiau panrirginimii. Kvie
čiami visi netiktai northsidiečiai, bet 
h- kitų Chicagos miesto dalių lietu- 
.ius dalyvauti. ,

N. L. Dr-ju Sąryšio Komitetas.

176 K p. S. L. A. laikys mėnesini 
usirinkimĄ Pėtnyčios vakare 5 <1. 

Tune, 7:30 vai. po numeriu 4138 
Archer Avė., Jokantų svet. Malonė- 
<ite atsilankyti ir užsimokėti už ant- 
ą bertainj. — Rašt. J. Povilaitis.

L. S. S. 81 kuopos mitingas. L. 
S. S. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
iešlndicny, birželio 6 d., lygiai 
nio 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
ti822 Wabansia Avė. Sąjungos ir 
■socialistų Partijos reikalais yra 
laiig svarbių reikalų, todėl visi 
mriai prašomi laiku atvykti. Po 
uisirinkhno paskaitą iš politinės 
‘konoirijos skaitys M. Šileikis.

— K p. Raštininkas.

S. L. A. 226 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioj. birželio 7, 
) vai. ry<o, 1822 Wabansia Avė. 
Bus II apskr. delegatų raportas. 
Malonėkite visi nariai atsHanky- 
j. — Valdyba.

— S. L. A. 226 k p. 
jvyks nedėlioję, bir- 
1822 M’abansia Avė.

North Side. 
susirinkimas 
lėlio 7 d., 
’radžia kaip 9:30 vai. iš ryto. Vi
si nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes daug svarbių reika- 
ų turėsime apsvarstyti dėlei S. L. 

A. labo. — Valdyba.

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, 7 dieną birže
lio, 1-mą valandą po pietų. Lietu
vių Auditorijoj 
SI. Vis 
pribūti, 
dalykų aptarti.

— S. Kuneviče,

•3131 So. Halsted 
nariai malonėkite laiku 

nes randasi daug svarbių
Rašt.

Humboldt Parko Lietuviu Polit. 
Kliubo išvažiavinnis jvyks i \Vil- 
’ow Springs miškus, prie Tautiš
kų Kapinių, nedėlioj, 7 dieną bir
želio, 1925 m., 9 vai. iš ryto iš 
jono (’. Kairio namų, 3233 Cor- 
ez Street.

Komitetas.

“Bijūnėlio” Draugijėlės nariams 
— nedėliojo, birželio 7 d., 4 vai. 
būtinai susirinkite Jeffersono gi- 
"iose, nes turėsime dalyvauti North 
Sidės Lietuvių Draugijų Sąryšio 
orogrnme. Muzikos Mokėtojas

P. Sarpalius.

Rockford. III. — S. L. A. 77 kp 
oriešmismelinis susirinkimas įvvks 
Birželio 7 d.. 2 vai. po pietų. Lie- 

Bažny- 
Visi na- 
atsilan- 

šis susi- 
kad

tuvių Nepriklausomybės 
čios svet.. ant Island Avo. 
riai kviečiami skaitlingai 
kyli į šj susirinkimą, nes 
rinkimas yra svarbus dėlto, 
oriešmelinis.

— 77 k p. Valdyba.

Bridgeport. «— Draugystės šy. 
Kazimiero Karalaičio pusmetinis 
susirinkimas įvyks birželio 7 d., 
1 valandą po pietų, Lietuvių Au
ditorijoj, ant trečiu lubų. Visi na
riai malonėkite susirinkti, 
daug dalykų svarstoma.

— T. Aleliunas,

nes Imis

Raš.l.

Draugystės Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks neda
lioj, 7 d. birželio, 1-ma vai. po 
pietų, Uetuvių Tautos Bažnytinė
je Svetainėje, 3501 So. Union Avė.

— J, Mekelis, Bašt. •

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
•Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 

•‘Aušros” Knygynui. 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti, ir kitų laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laigraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
iis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti ^avo kostumerlus “Naujie- 
loms”. —.Aušros Knygynas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
<• *, i

PAJIEŠKAU Barkauskų .Jono ir 
Varonikos.. Paeina Bajnigolos Vals- 
čio, Panevėžio apskr. Iš Lietuvos 
atvažiavo 1923 metais. Važiavo 
pas sūnų. Mes buvome susitikę 
Kaune. Meldžiu atsišaukti arba. Ži
nančius pranešti, nes turiu svarbų 
reikalų. GENOVAITE ZEHUOLA1- 
TĖ, 4501 So. Hermilage Avė., Chi
cago, Illinois.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, pabūti krau

tuvėje, ' taisymo tajerų ir supply 
biznio. Aš turiu geriausią vielą 
Chicagoje, apie 8000 
ir trokų pravažiuoja 
kampą,, rendos tiktai, 
uždirbti daug pinigų, 
$1000 cash. Patyrimo

automobili^ 
pro mano 
$50. Proga 
turi turėti 
nereikia.

N. \V. kampas, Archer ir
Western Avenue

.1 ieškau partnerio į kriaučių 
biznį. Turi įnešti apie $250. 
riu 
mis

tiek daug darbo, kad 
negaliu apsidirbti.

George Olis
329 So. Robey St.

Tu- 
vie-

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7^82

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojani. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČ1ONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
* 3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 reb.

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

PEOPLES PLUMBING & 
1IEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwuuke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir .1. Mosgeris 
6608 So. Tai man Avė., 
Phone Hemlack 1292

Z

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

chicago.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikale- 
šen, restauracijų, saldainių krautu- 

keptuvių. Speeiulis pi'irenKi- 
Sostheiin’s labai įvirta dėl

keptuvės, pigiai. Pinigais arba 'iš
mokėjimu.1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO

vip, inas

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė
Tel. Canal 4014

SIŪLYMAI KAMBARiy
KAMBARYS ant rendos ap

šildomas, elektros šviesa, 
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St., 
2 fl.

Ma-

PARENDAVOJIMUl 2 kambariai 
su valgiu, jeigu norima; ^ra ir gara
džius. Geistina kad parendavotų 2 
ar 3 vaikinai. Maudynes, telefonas 
ir visi paskutines mados pagerinimai.

1341 W. Marųuette Road 
Tel. Englevvood 1490

PASIRENDAVO.LV 
sus kamburis dviem : 
kinui ar 
linkėj. 
fdnas. 
Matyti 
dieną.

didelis švie- 
ir vienam vai- 

meiginoms, gražioj apie- 
Maudynė, elektra ir tele- 

Vienas blokas nuo car. line, 
vakare 7.30, nedėlioj visi)

3332 W. 641 h S t

BENDAI kambarys vyrams ar
ba merginoms arba vedusiai porai. 
Kambarys didelis ir šviesus. Ar su

PARDAVIMUI 2 automobi
liai. Iludx4)n*ir I'ordnš, abu už
daromi. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant mažo grose- 
rio ar pigaus ailtomabiiliaus.

900 W. 31sl St.
I ■ -■A,....—Į

Parsiduoda 
mažai 
čIuh, 
už .

RAKANDAI

Player Pianas 
vartotas, 25 rolės, ben- 

gražaus Wulnut medžio, 
.................................. $195

Upright Pianas Oak, už $65 
Phonografas Columbja, už $28 
Radio setus, naujas, 5 lubų 

su didele baterija ir truba, 
tės $150, už

ver-
$65

Turiu ‘Atiduoti Tuojati 
Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo
tų parloro setas, 4 šmotų riešutinis 
miegamo kambario setas, gražus val
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri 
karpetai, cohsole vietorola, 3 Įtam
pos, užlai<los ir t. t. Didelis barge- 

Dalimis.
2150 So. Marshall Blvd., 

netoli 22 St.,
1 apt.

3327 So. Halsted St. 
Chicago, III.

nas.

BERGENAS. Pardavimui skurl- 
nis purinio setas, valgomo kambario 
setas (stalas ir šeši krislai), bresi- 
nė lova, ice baksis, Jewel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai.

Tel. Lawndale 0890

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
saldainiu, ice creain ir kitokių 
daiktų krautuvė. Renda $35.00 j 
mėnesį, 6 kambariai ir garadžius. 
Priežaslis pardavimo, vienam sun
ku apsidirbti.

K. PRONCKUS
3432 So.’ Morgan St.

Statyk-nusiuirk namą
Marąuete Parke, 72 ir Tnf- 

man Avė., gražiausiam lietuvių 
distrikte, pradėjau statyti 2 
mūrinius, 6 kambarių bunga- 
low. Parduosiu [ 
padarysiu sulig pirkėjo reika
lavimo.

| 6 kambarių 
low, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai.

Turiu visokių rūšių senų na
mų, kuriuos gaunu mainyda- 
mamas ant naujų, ttulel par
duosiu pigiai, nes reikia pinigų.

Jeigu jums reikalingas na
mas, tai matyk mane, užtikrinu 
pasisekimą jums.

pigiai ir darbą

murins hunga-

parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSK1S & CO. 
Real Estate 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

2 dideli kaurai, knygynas, 
stovyje.

$235 NUPIRKS 5 kambarių rakan
dus, labai mažai vartotus, 3 šmotų 
parlor sėt, 2 katpetai, 2 kamodos, 2 
lovos, 2 stalai, 7 krėslai, 1 rocking, 1 
pečius anglių ir gąšo, ir visi indai 
kast ik reikia gyvenimui.
5046 S. Kolin Avė., af'tl Archpr Avė.

j. Telefonas Lafayette 2928 

PARDAVIMUI
NEPAPRASTA PROGA

Pigiai pirkti KRIAUČIŲ ŠAPĄ, 
Lietuvių*apgyventoje vietoje, Gary, 
Indiana. Savininkas važiuoja Lietu
von, dėlto parduos labai pigiai. Vie
natinė kriaučių šapa tame mieste. 
Kas norite daryti gerą bizni tuoj atsi
šaukite. Taipgi turime daug namų 
ir biznių. Chicagoje ir Ciceroje, ku
riuos galima pirkti arba mainyti.
'Kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS C(f.
3311 S. Halsted St., Chicago, UI. 

Phone Yards 6062.

GROJIKUS Pianas-Gulbransen. 88 
notų, moderniški kuisai, su benčiu- 
mi ir 911 volelių, kaina, $150, po $10 
j mėnesj dėl gerų žmonių. Turi būt 
parduotas prieš birželio 6 dieną.

Kreipkitės
812 W. 63rd St.

Geriems Biznieriams 
Geri Bizniai

bldclfs restoranas ir pekarnė par
duoda labai pigiai arba išsimaino 

ant namo. Tmpgi Cicero pekarnė 
parsiduoda arba mbms i partnerius 
u tnaža suma pinigų. Biznis išdirb

tas per ilgus metus. Kam reikalin
ga tąkis biznis kreipkitės pas

C; P. Suromskis
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9640

biznis 
Gera 
Kas

PARDAVIMUI kriaučių 
priešais Šv.' Jurgio bažnyčią, 
vieta . Išdirbta per 15 metų, 
nupirks, tas džiaugsis.

Pardavimo priežastis išvažiuoju į 
Lietuva.

911 W. 33-rd Str.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, cigaretų storas, delicates
sen. Gera vieta tarp mokyklų 
ir prieš teatrą. 3 ruimai pra
gyvenimui, lysas ant 3 metų.

625 \V. 31 st St.

PARSIDUODA grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Par
duodu šį bizrff, nes perku na-

Atsišaukite
4606 So. Paulina St.

valgiu ar be valgio arba patys imk* gyveniniu, 
sigaminsite valgį. Gali mane ma- " 
tyt subatoj ir nedėlioj 3 lubų iš 
priekio.

703 \V. 21st Place, Chicago

REIKIA DARBININKU

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas biznis, ge
rai išdirbtas, priešai mokyklą, ruimai 

, garadžius, pigi renda. 
Dauginus patirsit ant vietos.

3518 So. Wallace Str.

VYRU
DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOM.OBIUŲ IšPARDAVU 

MAS IR TAVORŲ SKEL
BIMŲ PATARNAVIMAS

l ■ ■ - ““
Vyrai apie 45 metų, moterys 

apie 35 metų, kurie gali investuo
ti nuo $500 iki $1060 cash arba 
real estate. Sveikas, atvirame ore 
darbas visą metą, 8 vąl. algos, 
$150 i mėnesi, kelionės išlaidos. 
Darbai Chicagoj skelbimų Depnrt- 
menet. iii gos $1'50 j mėnesį ir k-o 
mišinas. Stenografčms apie 33 mo
tų, $100 į mėnesi ir daugiau Be 
investmentų aplikantai nepriima
mi. Atsišaukit nuo 9 ryto iki 9 
vakare, gatavai pasirengę darban.

2050 Archer Avenue

PARDAVIMUI pigiai maža 
grosernė ir kendžių krautuvė, 
šviesus I kambariai dėl pra
gyvenimo, maudynė, lysas ant 
3 metu. Pigi renda. Nauji fix- 
čuriai ir naujas stakas.

4642 So. Wood St.

ANT PARDAVIMO restau- 
rantas, valgykla, arba galima 
mainyti į propertę.

Atsišaukite
4618 So. Western Avė.

A——------—
PARSIDUODA krautuvė ci

garų, ei garėtų, ice cream ir 
grosernė. Urbai* išdirbta biznis

»

1731 So. Union Avė.

PARSIDUODA Player Pianas. 
Kaip naujas. Taipgi parduodu 5 
kambarių modemišku^ furničins 
ir daug kilų dalykų. Priežaslis 
pardavimo — perskyros.

Atsišaukite: .........
1611 \V. Garfield Blyd.

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
lesen, ice creamo, saldainių, no- 
tions, turi bul parduota greitai, 
2 metams^ lysas, 2 kambariai gy- 

* ’iera proga nevedusiam 
____ iam.
\V. 37th PI., netoli Morgan 

Tel. Boulevard 3626

S. T. Skatikas,
General building eontraelor 

Office:
5126 Archer Avė.,

Phone Laffayette 7546 
Rezidencija:

4942 S. Karlov,
Phone Laffayette 6347

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CQ.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571 

---- ------------------- /—------- - ---- - 
TEMYKIT LIETUVIAI

venimui, ue 
arba vedinii 

964

PARSIDUODA pienine, grosernė 
ir automobilius, sykiu jei norėsi, 

pigi, nemokanti išmokin- 
Biznis geras, kas myli dirb- 
Parduosiu cash ar mainysiu 
I.o4o ar namo. Atsišaukite 

1413 So. 491h Courl
* Cicero, III. x

Lenda 
siu. 
ti. 
ant

PROGA FARMERIAMS '
IŠSIMAINO 2jų augštų bizniavus 

kampinis namas, namas randasi gra
žioj apielinkėj, parduosiu pigiai aiba 
mainysiu ant fanuos, arba ant Cot- 
tnges laukuose.

IŠSIMAINO 5-jų kambarių cottage, 
mainysiu ant bučernės, cottage ran
dasi gražioj vietoj, kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

GROJIKUS Pianas, visai mažai 
vartotas, gražaus riešuto medžio, 
su voleliais, kainavo $600, parduo
siu už $295. Turiu neatbūtinai 
greitai parduoti.

BABBER SHOP
* 3346 So. Halsted St.

------ ---------- _L_.------ j--------------- -
• EXTBA!!I! .

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Biznis eina gerai, renda pi
gi, lysas virš 3 melų. 4 ruimai pa- 
gyveniiiHii. Lietuvių apgyventa ko
lonija. Biznis pamokysiu jei bos 
reikalinga. Parduosiu pigiai. Tele- 
fonuokite Boulevard 8758.

3306 So. Wallace St.

PARDAVIMUI,. bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj',., ant Bridgepor
to. Parduosiu pigiai, nes savinin
kas turi didele nelaimę. Turi par
duoti pitfiai. Kreipkitės pas 

JOS. BALCHl'NAS 
3200 Lo\ve, Avė.

Tel. Boulevard 9265

5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
štu vandeniu šildomas, du garad- 
žiai; parduosiu labai pigiai.

3313 So. Leavitt Str.
arti Archer Avo.
Tel. Lafayette 001G

šitos farmos parsiduoda už pu
sę kainos. Galviju 
gai, viskas gatava, 
venk. 10 akru, geras 
n ės, 
Uos į

80 akrų gera žemė 
geri, giria, r1.....,

160 akrų, geri budinj<a_i, gera 
žemė, F mylia j miestą, $5500.

40 akrų geros žemės ant kran
to ežero, sodnas, giria, budinkai, 
$120(1. Ant lengvų išmokėjimų.

P. D. ANDBEKUS 
l>enlwaler, Micb.

javai, padar- 
lik eik ir gy- 

mimas. bar- 
kletis, didelis sodnas, 2 my- 

miestą, su viskuo, *3300.
5 ir budinkai 

giria, sodnas, $2200 
akrų, geri 
F mylia 

akrų geros žemės 
sodnas, giria,

Parduodam ir mainom

AR ŽINOTE lietuviai kokiame biz
nyje yra daug pinigų. štai biznis. 
Pardavimui gasolino, filling station 
ir publiškas garadžius labai pigiai, 
liksite greitai turtingu. Taipgi par
siduoda dviejų tonų trokas, kaip ir 
dovanai taip pigiai.

3111 N. \Vestern Avė.

2 Ikilų naujas muro namas, gra
žioj apichakėj, bargenas. 4 fialų 
muro namas, su visais palanku
mais. geroj apielinkėj.

Priimsim j mainus: cottage, biz
ni arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas

3114 So. Halsted St.
Tėt. Boulevard 1899

REIKIA tuojau pirmarankio 
virėjo, dėl lietuviškų ir angliš
kų valgių gaminimo. Geros 
lygos.

10822 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995

PARSIDUODA arba išsir^aino 
grosernė ir delicatessen store mai
šytų tautų apgy ventoj apielinkėi. 
Pigi renda — 4 kambariai pagyveni
mui. Parduosiu pigiai, 
duoti dėl svarbios priežasties. .

Atsišaukite greitai.
4539 W. Vau Buren St.

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
2 fiatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, yra elektra, moderniškas plum- 
bingas, 3 karų garadžius, visos gat- 

, ves ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,000 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.

2031 W. 35 St.
Tel. Uifayette 0909

PARDAVIMUI visi Cigar 
štario fietures už gana prieina
mą kainą. ♦

Kreipkitės —
3601 So. Union Avė.........

l-mos lubos iš užpakalio^

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda kampinė groserne ir 
bučernė. Noriu greit parduoti. 
Paaukausiu už $1000.

5200 So. Honore St.

NAMAI-2EMĖ
ŠTAI YRA PROGA

Nusipirkti lotą labai gražioje 
apielinkėje prie Trumblc Avė., tar
pe 55th ir 57th SI., rytų arba va
karų lĮisėj, frontas 30x125, kaina 
$990, cash, $300. Kilus j)o $20 j 
mėnesj. Į tą kainą įeina, šalyta- 
kiai, suros ir vanduo. Gatvė bus 
išcementuota j 60 dienų. Tas, lo
tas yra pigiau ir už subdivizijos 
lotus už miesto rubežių. Ir jus 
turėsite laukti kol namų kainos 
padidės. Šių lotų kainos pasidau
gins j 6 mėnesius. Atvažiuokite 
ir pasižiūrėkite patys. Mes ne
prašysime kad jus pirktumėt kol 
jums nepatiks lotai. Mes turime 
tiktai 35 tų lotų. Todėl turite pa- 
šiskublnti. 
JOHN L.

5415

140

SHERIDAN COMPANY 
So. Kedzie Avenue 
Prospect 3630 
Miesto ofisas 
N. Dearborn St.SOUTH SIDE APARTMENTAS

Pardavimui 2 augštų mūrinis na
mas, 58 St. ir Aberdeen, 6-6 kamba
rių, furnace šildomas, 2 karu gara
žas, geramte padėjime, kaina, $11,0110, 
cash, $3,000, lengvais išmokėjimais.

MURPHY, 
Tel. Boulevard 099

MŪRTGECIAI -PASKOLOS

PARDUOSIU su mažu įmo- 
kėjimu arba mainysiu į Chica
go property, gasoline stotį, ant 
South Sidės; labai geras kam
pas, didelės biznio gatvės; la
bai geras i? pelningas biznis 
kas nori užsiimti. Z. S. Micke- 
viče and Co., 2423 W. G3rd 
St., Tel. Prospect 4345. /

Iš svarbios priežasties greit 
parduosiu arba mainysiu 3 auk
štų mūrinį kampinį namą ant 2 
lotų 2 štorai ir 8 fialai pečiais 
aušildonii, geram Sauth Side 
biznio distrikte. , Nepraleiskit 
geros progos. Veikit greitai. 

| Agentai arba taip žmogus už 
pardavimą gaus komišiną.

Savininkas , 2914 So. Wallase 
St., 2 fl. iš ukpakalio.

Mr. Stank.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
fialai po penkius kambariu^* 8 
metų senumio, , cementuotas skle-Į 
pas ir viskas up-to-dute. Kaina 
$8,300; jne.šl $2,000. Namas Bright-{ 
on Park. Savininkas 4026 South 
Artesian Avė., antros lubos. Pčt- 
nyčioj po 6 vai. vakare. Subatoj 
po It2 vai. dienos ir Nedėlioj vi
są dieną.

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayet^* 6738.

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HA( HTMAN, 
Room 1142 

111 W. Washington St. 
Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS

i

; PARDUOSIU arba mainysiu 
2-jų pagyvenimų medinį ir 
murini namą, randasi namas, 
1708 Hastings St. Taipgi Dry 
Goods storas. Mainysiu viską 
sykiu ant loto arba ant gro- 
sernės.

Atsišaukite
ANTON MICHALO 
2736 W. 47lh SI.

GASOLINO Slation pardavi
mui už gana prieinamą kainą. 
Biznio vieta išdirbta ir randa
si tarp lietuvių. Priežastį par
davimo sužinosite vietoje.

3624 So. Halsted St.

MANO BARGENAI

Parduodu muro namus, G ir 6 
kambarių, 5 ir 5. taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildoma, kieto medžio 
flamingai, viskas naujausios ma
dos. Namai randasi ant Brighton 
Park, Mai'duclte Manor.'

N. Dado savininkas, 
5300 S, Turner Avė.

Phone Republic 2319

17 KAMBARIŲ namas,, atneša’ 
rendų, $260 j mėnesį, turi būt 
parduotas tuojau už $14,500. gra
žioje vietoje, netoli Fordo dirbtu
vių. išvažiuoju Europon. Veikite

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managor

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais' Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokitb.

THE MOLER SYSTEM OF 
S COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
goj tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesoae ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų • klausk asme 
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, TU. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

są-
Turiu par-

ir
i Wenlworth Avė.
Calumet, III.

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis 
narnas^ 5-5 dideli kambariai, ug
niavietė, bufetas, knygynas, ice 
Bakšiai, 2 karų garažas, netoli mo- 

karų • linijos. Kainakvklos 
$12,900.

3345

PASIRENDAVO.LV

