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Sovietų šnipai Lenkų 
ministerijose

Padėtis Kinuose
Honamo talon išsodint i lungti 
nių Vaisiųjų laivyno kareiviai

Šeši rūsy aeroplanai 
skrenda j Kinus

Tauty Sąjungos Tarybos Švėkšnos gaisras kilęs
sesijos pasibaigė dėl padegimo

Valstiečiu liaudininku 
paklausimas

Morokiečiai smarkiai puo 
la franeuzus

HONKONGAS, Kinai, birž. 11. 
— Honamo salon, Perlų upėj, 
netoli Kantono, išsodinta Jung
tinių Valstijų laivyno kareiviai,

Sovietų ekspedicija tirsianti kr 
lią oro linijai per Sibirą ir 
Gobi dykynus

MASKVA, birž. 11. - - Vakar

Rusai protestuoja prieš šaudy 
mą kinų studentų

Sovietų šnipai Lenkų 
karo ministerijoj

Rusai protestuoja prieš 
šaudymų kiny studentu

VARŠAVA, birž. 11. — Pa 
sak Varšavos policijos, Lenkų 
karo ir gelžkelių ministerijose 
susekta .beveikiant sovietų Ru 
sijos šnipus. Vienas šnipas gan 
davęs 400 dolerių mėnesiui u> 
regulerį pristatymą Maskva 
lenkų mobilizacijos planų.

Esą adeštuota keletas asm* 
nų, lėčiau šnipų sistemos vy 
riausiais Ivanas Zubovas, pa 
sislėpęs sovietų legncijoj.

Komunistų organizacijos Mas
kvoj ir Leningrade laiko di
delius proteste mi'ingus

Maurai pradėjo stipriai 
- atakuoti franeuzus

MASKVA, birž. 11 — Visos 
centralinės komunistų organiza
cijos ir darbininkų kliubai Mas
kvoj ir Leningrade laikė šiandie 
mitingus protestuoti pneš sve
timšalių (britu) policijos šau
dymą kinų studentų Sanhajuj 
gegužės 30 dieną. • •

Tokie protesto mitingai tęsis 
šiandie ir rytoj visuose pramo
ninguose sovietų Rusijos cent
ruose.

Prancūzai sakosi puolikus 
iiiušę, nors iš kai kurių 
zicijų esą tekę pasitraukti

at- 
po-

Bslgu kabinetas sudarytas

Francuzų Moroka.
Tuo tarpu, kai 

premjeras Painlevė 
į Moroką susi- 

dalykų padėtim, 
su f raneuzais

Abd-el-Krimas.

FEZAS, 
birž. 11. 
Francijos 
aeroplanu lėkė
pažinti čia su 
kovojančiųjų 
maurų vadas 
matyt, rūpinos tinkamai jį pa
sveikinti. Oficialis francuzų 
štabo pranešimas šiandie sako, 
kad Abd-el-Krimas ėmęs ata
kuoti franeuzus ištisu šešių de
šimčių mylių frontu.

Nors francuzų pranešimas 
sako, kad priešas buvęs atmuš
tas, tečiaus čia jau prisipažįsta, 
kad iš keleto pozicijų tekę pa
sitraukti. Tarp kita franeuzai 
pasitraukę iš Buekuro ir Ahr- 
kano, postų į šiaurius nuo EI 
Bibano. '

Painlevė atvyko j Rabatą
B A BATAS, Francuzų Moro- 

ka, birž. 11. — Francijos prem
jeras Painlevė atskrido i Raba
tą vakar šeštą valandą vakaro. 
Premjeras ir jo partija, nors 
nuvarginti keliones, tuojau 
pradėjo konferenciją su f rančų- 
zų kariuomeenės vadais, o ry
toj išvyks apžiūrėti kovos fron
to.
25,000 vokiečių lieją kraują už 

Franciją Marokoj
BERLINAS, birž. 11. —Laik

raštis Tageblatt, kalbėdamas a- 
pie atsinaujinusius mušius Mo- 
rokoj, tfako, kad visą 60 riuoš. 
francuzų karit^oTnenės Morokoj 
sudarą vokiečiai, gimę vokiečių 
žemėja iš vokiečių tėvų. Di
džiuma jų, tai, pasak Tageblat- 
to, buvę pirmiau Reinlando se
paratistai, teroristai ir gelžke- 
lių darbininkai, kurie padėję 
franeuzams Buhro krašte. Bet 
daug esą jaunų vaikinų, kilu
sių iš gerų vokiečių šeimynų 
kurie tik dėl to, kad neturė
ję pasisekimo aukštesnėse mo
kyklose, įstoję į francuzų ar ' AUTOMOBILISTAS UŽSIMUŠĖ 
miją. 1----------

Vidaus 
su

KAUNAS [Lž].
reikalų ministerijos kovai 
gaisrais referentas Siemaška 
sugrįžo iš Švėkšnos,' kur'jis bu- 

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 11. vo nuvykęs gaisro priežastims
— Tautų Sąjungos Tarybos su- i’’ jo pasekmėms ištirti.
sirinkimas šiandie pabaigta. I Siemaška patyrė, kad gaisra?, 

Taryba nutarė sušaukti lap- kilo dėl padegimo. Du gyveną 
kričių 20 internacionalinę par- gale miestelio piliečiai bylinėjo- 
kųnentinę prekybos konferencl- si dėl namo. Teismas bylą iš- 
ją. '’Tuo laiku nutarta laikytis sprendė vieno jų naudai. Gy
viau Europos valstybių konfe ventojų tvirtinimu, bylą pralai- 
renciją susitarti dėl tonažo lai- mėjusis pneš gaisrą dalį savo 
vų sausžemio vandenyse. įmautos išgabenęs į.kapines. Ne- 

Nutarta taipjau sušaukti dau-' trukus po to kilęs gaisras.
gelio kraštų, tarp jų ir Jungti-1 Galutinai gaisro priežistį ir 
nių Valstijų, konferenciją ap- kaltininkus nustatys teismo 
svarstyti klausimams dėl išsi-.
lenkimų mokėti taksus ir dėl 
dvigubo taksų mokėjimo.

Stengdamos pagerinti santy- .oupmipi-uu», suavimu v /.munr.->. 
kius tarp Lenkijos ir Dancigo,* Sudegė 134 gyvenami namai, 
Taryba paskyrė tam tikrą eks- jų tarpe 3 muiliniai, kuriuose 
pertų komisiją Dancigo sienoms ftilpo vietos valdžios ir švietimo 
nustatyti ir suformuluoti Čar- įstaigos, ir 110 negyvenamų na- 
teriui, kuriuo' vaduodamos mų.
aukštasis Tautų Sąjungos ko | Padegėlių pareiškimais, pa- 
misaras galėtų taikyti ginčus daryta nuostolių apie 3.200,000 
tarp Lenkijos ir laisvojo Danei- litų sumai. Be pastogė®

apie 180 šeirnyny. *

Busimos konferencijos; paskir
ta ekspertų komisija Danci
go sienoms nustatyti

>Vidaus reikalų minisieriul

pa-
tariamai amerikiečių Krikščio- išskrido į Kinus šeši sovietų ru- 
nių Kolegijai ginti.

Šaudė Amerikos laivą
KANTONAS, Kinai, birž. 11.

— šiandie kinai šaudė Jungti
nių Valstijų karo laivą Pampan- 
ga, lydėjusį kitą laivą su reik- 
menomis Kantono Krikščionių 
Kolegijai. Pampanga atsakė 
ugnim.

Kova tarp abiejų priešininkų 
armijų dėl užvaldymo Kantono 
tęsias dieną ir naktį. šiandie 
buvo ypač smarkių mūšių, ku
riuose, pasak pranešimų, buvo 
nemaža užmuštų ir sužeistų.

šiandie uostan atvyko dau
giau svetimų valstybių karo lai
vų, taip kad dabar čia jų yra 
iš viso dešimt.

Praeitą naktį Kvantungo ka
riuomenės dalis bandė, prisi- 
Kiriebus upe, netikėtai klupti 
kantoniečių kariuomenę, bet bu
vo pastebėta ankščiau ne ji spė
jo išlipti krantam Įvyko kru
vina skerdynė, ir kvantungie- 
čiai buvo sugrusti vandenin. 
Anksti šį rytą buvo matyt u- 
pėj plaukiojančių lavonų.
•? Padėtis šanhajuj

ŠANHAJUS, Kinai birž.
— Dalykų padėtis dėl streiko

11.

su aeroplanai. Ekspedicijom 
tikslas yra pažiūrėti kelio on 

1 linijai į Kinus per Sibirą p 
Gobi dykynus. Jei ekspedicija 
bus pasekminga, tada bus daro
ma pastangų organizuoti Kinų- 
Sovietų bendrovė nuolatiniam 
susisiekimui oru tarp Europos 
ir Kinų.

Tūkstančiai žmonių buvo st>j> 
sirinkę pamatyti ekspediciją iŠ 
skrendant, 
diją ją lydi 
nų.

Komisarų
kas Rikovas, kalbėdamas eks
pedicijos išleistuvėse, pasakė, 
kad nors sovietų Rusija peę pa 
storuosius dvejus metus pasie
kus daug aeroplanų konstrukci 
joj, bet rusų pilotai nebandę 
dar skristi toliau, kaip Afgania 
tanas.

“Už dykynų, per kuinuos jus 
keliausite-skrisite, gyvena žmo
nės, kur kovoja už savd laisvę,” 
'sakė Rikovas. “Aš esu tikras, 
kad šita ekspedicija bus pama
tinis akmuo ankštesniems kul
tūriniams, ekonominiams’ Ir 
litiniams santykiams tarp 
vietų sąjungos ir rytų.”

----------------

Pirmą kelionės sta- 
daug kitų aeropla

tarybos pirminin-

tardytojas.
žmonių sudegė du: viena a- 

pie 60 metų senutė ir vienas 
silpnaprotis; sužeisti 6 žmonės.

liko

pa-

ad-

po* 
so-

go miesto. Aukštasis komisą* 
ras visados galėtų naudotis Są
jungos ekspertų patarimais, te
čiaus besiginčijančios pusės, ne Į 
sutikdamo^ su aukštojo komi- j 
saro sprendimu, <del galutino 
sprendimo galėtų apeliuoti į 
Tautų Sąjungos Tarybą.

Klaipėdos kraštas
SIŪLO DERĖTIS SU LEN

KAIS

KAUNAS. Valstiečių liau
dininkų atstovai padarė vidaus 
reikalu ministeriui šitokį 
klausimą:

“Lietuvių Susivienijimo 
merikoj organas “Tėvynė” 
skelbė gavusi iš New Yorko 
što pranešimą apie tai, kad 
lėtas to laikraščio numerių,
resuotų į įvairias Lietuvos dalis 
sugrąžinta iš Lietuvos su pažy
mėjimu “grąžinama — neįlei
džiama.” Tame pat pranešime 
toliau pasakyta, kad iš pažymė
jimų ant laikraščio įvyniojimo 
viršelių galima spręsti, jog 
“Tėvynės” administracija suži
nojusi .iš New Yorko pašto di
rekcijos, kad pastarosios buvęs 
paklaustas Lietuvos konsulas p. 
Bielskis, kuris pareiškęs, kad 
nors neturįs oficialinių žinių a- 
pie uždraudimą, tačiau pasakęs, 
kad “Tėvynė” esanti radikalų 
organas, nuolatos inkriminuo
jantis Lietuvos valdžią, einantis 
prieš valstybę ir stengiantis su
kelti Lietuvoje revoliuciją.

“Be to, “Tėvynė” rašo, kad 
Brooklyno klerikalinėse sferose 
kalbama, kad Lietuvos vyriau
sybe esanti pasiryžusi uždraus
ti platinimą “Sandaros” ir 
“Naujienų.”

“Todėl klausiame p. Ministe-

BRJLSELIS, Belgija., birž. 11.1— Dalykų padėtis ŪJ.
- Naujas Belgijos ministerių šanhajuj da labiau pablogėjo, 

kabinetas tapo šiandie vikonte, i^jvų jr uostp darbininkams 
Poulet’o suorgan įmintas. ’ - - -

[Poulet buvo vidaus reikalų 
ministeris 
kabinete, ......v.................
balandžio 5 dieną. Nuo to lai-; 
ko iki šiol tęsės valdžios kri-! 
zis. Socialistų vadas, Emile 
Vandervelde, kuriam buvo pa 
siūlyta sudaryt ministerija,at
sisakė; bandė sudaryt baronas, 
de Broųueville — nepavyko. 
Pakviestas Aloys de Vivere bu
vo sudaręs kabinetą gegužio 13, 
bet gegužio 22 jis buvo nuvers
tas. Ar ilgai dabar pasilaikys 
naujai Pouleto sudarytas kabi
netas, abejotina.]

[sustreikavus, laivų judėjimą-? 
• [visai paralizuotas.

prem jero Theunis’o ‘„štuoni 
atsistatydinusiame' bilduku 

,. Nuo to lai-jnjeko.
Kinų

torius šiandie pranešė, kad ta
pęs paskirtas komitetas iš dvi
dešimt vieno nario arbitruoti 
tarp municipalės tarybos ii 
streikui vadovaujančios organi
zacijos, vadinamos Generalė 
švietimo, Darbo ir Prekybos 
Sąjunga, atstovais.

Japonai nori gaut konce 
sijų Sachalino saloj

Įstatymas prieš Ku-Klux 
Klanų atmestas

straip-nis 
komentuoda- 

Ryto” ir “L.
tuvių

Dvidešimt 
laivai, negaudami dar- 
priversti stovėti be

prekybos rūmų sek re-

4,000,000,000 franku

Japonijos' verslininkai siunčia 
Maskvon savo atstovus tartis 
su sovietų valdžia

“Klaipėdos žinių” 
“Gal ir sulygs, 

• mas “Lietuvos,’ 
•Žinių” Nemuno tranzito klausi
mu žinias ir išeidamas iš to. organą y 
kad Klaipėda yra ypatingai pii- 

Bilius reikalavo, kad kiekviena taikinta miško, pramonei, daro
slapta organizacija skelbtų 
savo narių vardus

Vokietijos darbininkai pro 
testuoja aliantąms

BERLINAS. birž. 11. — So- 
cįalistinės darbininkų sąjungos 
Essene, viename vyriausių Vo
kietijos pranfonės centrų, krei 
pėsi į sąjungų centro komitetą 
su paraginimu, kad butų įteik
tas aliantams protestas prieš jų 
notą dėl Vokietijos nusiginkla
vimo, kur reikalaujama, kad 
Vokietija sunaikintų tam tik
rų savo fabrikų Įmones, maši 
nas. Darbininkų sąjungos nu
rodo kad dėl to nedarbas Vo > 
kietijoj dar padidėtų ir darbi 
ninkai atsidurtu dar didesnia
me varge.

PARYŽIUS, birž. 11. — Fi
nansų ministeris Caillaux ir at
stovų buto finansų komisija 
šiandie svarstė projektą išleisti 
4,000,000,000 (keturis milijar
dus) frankų specialiais bankno
tais išpirkti krašto apsaugos 
bonams, kuriems šiemet sukan 
ka terminas.

Ministeris Caillaux aiškino, 
kad tatai nebusianti inflacija, 
nes banknotai busią išleisti to
kia sąlyga, kad jie greitu laiku 
turėsią grįžti Francijos Ban
kui, ir be to busią garantuoti 

tokia

TOKIO, Japonija, birž. 11. — 
Apie birželio 20 dieną Miiskvoh 
Išvyks*, kartu su ambasadorium 
Tamaka, Tokios pramomnkų 
delegacija. Jos tikslas bus de
rėtis su sovietų valdžia dėl kon
cesijų Sachaline ir kitokių eko
nominių detalių organizuoti 
kompanijai Sachalino turtams 
eksphiatuoti.

Tai bus pirmos ekonominės 
derybos nuo laiko, kai buvo pa
sirašyta sutartis tarp Japonijos 
ir sovietų‘Rusijos.

Graiku kabinetas krito

ŠPRINGFIELD, III

KETURI ASMENS ŽUVO 
GELŽKELIO KRYŽKELĖJ

COLŲMBUS, Ohio, birž. IT 
— htetoli nuo čia šį rytą trau
kinys sudaužė gelžkelio kryžke
lėj automobilj, kuriuo važiavo^ 
du jauni vyriškiai ir dvi mergi
nos. Visi keturi buvo užmušti

PEORIA, III., birž. lt. — Lu- 
ther Strode nušovė savo žmo
ną, o paskui pats nusišovė. 
Strode sirgo proto liga. x

BONNIEVILLE, Ky., birž. 11. 
— Automobiliui nusiritus tris
dešimt pėdų pakalnėn, juo 
žiavęs Muncie pilietis Davis 
simušė, o jo sesuo skaudžiai 
aižeidė. '

gausia rezervą Kokia 
rezervą, nepasakyta.

KETVIRTAS BULGARIJOS 
TERORISTAS MIRĖ KAR

TUVĖSE
birž. 11. 
pakartas 
dėl da-

SOFIJA, Bulgarija, 
— Šį rytą čia buvo 
teroristas, pasmerktas 
lyvavimo išsprogdinime bombos
Sveti Kral katedroj, komunis
tas Perčemlievas.

Kiti trys dalyvi# to baisaus 
teroristinio akto, dėl kurio ba
landžio mėn. 
daugiau kaip.
žmonių, buvo 
27 dieną.

žuvo katedroj 
pusantro šimto 
pakarti gegužio

SUDEGĖ SENAS LAIVAS

BALTIMORE, Md., birž. 11.
— Locust Point dokuose praei- 

už- tą naktį gaisrasi sunarfTno se- 
su- ną medinį garlaivį Biloxi. Gar

laivis buvo nebevartojamas.

va-

ATĖNAI, Graikija, birž. 11. 
— Graikijos ministerių kabine
tai-: šiandie atsistatydino.

Kabinetas, su ministerių pir
mininku Michalakopulu prieša
ky, buvo sudarytas praeitų 1924 
metų spalio 6. Atsistatydini
mo priežasties paaiškinimo ne
gauta.

GAISRRAS SUNAIKINO SEP
TYNIASDEŠIMT NAMŲ f

NAHANT, Alass., birž. 11.
Anksti šį rytą ki’ęs gaisras nu
šlavė čia ay/e septyniasdešimt 
namų; Nuostoliai padaryti ug
nies siekia apie 450,000 dolerių.

^ORH
Oficialia oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir apielinkė — Vei

kiausia bus lietaus; šiltėja; sti
prokas pietvakaris ir pietų vė
jas.

Vakar temperatūra 6 vai. ry
to siekė 54°, apie 4-ta po pie
tų 68° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25 valandą.

Ar tiesa, kad uždrausta 
ir platinti Lietuvoje Lie- 
Susivienijimo Amerikoje 

Tėvynę?”
“2. Jei tiesa - tat Kuo re- 

x. ,x , miantis ir kokiais motyvais tat
,švad^: ‘padaryta ir. ar mano p. ministe?

“Ar nebūtų Lietuvos vyriau- ris, kad tokiais žygiais galima 
birž. 11. sybei galima, kad ir su lenkais pagerinti santykius tarp Lietu- 

* ■*■» vos ir Amerikos lietuvių.

kad leidimas' “Pasirašė: Z. Toliušis, B. Žj- 
lenkams naudotis telefonu ir te geli-.
legrafu grynai 
tikslams
Lenkijai dėl Vilniaus, autorius 
toliau sako:

Illinois valstijos legislaturos tiesioginiai derėtis?” 
atstovų butas šiandie 63 balsais’ įrodinėdamas, 
prieš 58 atmetė atstovo Kingo 
bilių priversti Ku-Klux Klaną 
viešai skelbti savo narių var
dus, o taipjau ir narių priesai-

prekybiniams
nereiškia pasidavimo

TOGOS TEISĖJAMS

Nors įstatymo sumanymas 
buvo taikomas prieš Ku-Kiuxus. 
tečiau, jeigu jis butų buvęs pri
imtas, butų ,turėjus kiekviena 
slapta draugija priduoti valsti
jos sekretoriui savo narių są
rašą ir kopiją priesaikos, kurią 
turi padaryt kiekvienas naujai 
priimamas draugijos narys.

Illinois bankininkai laikys 
konvenciją

PEORIA, III., birž. ll.« . ši j 
birželio mėnesio 17 dieną čia 
prasidės trisdešimt penkta me
tinė Illinois bankininkų Konven
cija. Laukiama, kad konvencb 
joj dalyvaus tarp 1,200 ir 1,500 
delegatų ir apu 
daugiau, svočių 
tęsis tris dienas.

kita tiek, ar 
Konvencija

BANKININKAI AREŠTUOTA

JACKSON, Tenn., birž. 11.— 
Sąryšy su bankrotavimu 
People’s Savings banko tapo 
areštuoti to banko buvęs kasie- 
rius Thomas Carroll, kasieriaus 
asistentas John Caręoll ir lent
pjūvės savininkas Cawthon, kai 
tinami dėl padarytų banke suk-' 
lybių sumoj 342,000 dolerių.

OMAHA, Nebr., birž. 11. — 
Važinėjimas gatvekariais Onha- 
hoj nuo šios ienos žymiai pa
brango. Iki šiol “karteris” bu
vo 7 centai, dabar , jau 10 cen
tų, arba šeši bilietai už 40 cen-

Galima butų dar be baimės I 
ir lenkų prekybininkus grynai 
prekybos reikalais įsileisti, žino
ma, jei ir Lenkai Lietuvos pre » 
kybininkus įsileistų. Pagaliau 
ne taip baksi juk ir lenkų kon
sulato Klaipėdos sąlyga, tegu 
tik lenkai Lietuvos konsulą už 
tat j Vilnių įsileistų.”

I
Įdomu, kaip klaipėdiškiai len

gvai išsprendžia klausimą, dėl 
kurio mes Ųek metų k&muoje 
mės. [LU].

TeisingumoKAI’?
ministeris Tumėnas šiomis die
nomis pAsiuntė Vyr. Tribūno- 

i lui raštą, kuriame pa kartot i- 
Į nai ir primygtinai reikalauja, 
kad Vyr. Tribunolo nariai į 
posėdžius eitų apsivilkę iro
mis. Girdėti, Vyriausias Tri- 

.bunolas šj raštą svarstys 
vo bendrame posėdy.

sa-

Herbačauskas, neva už 
valdžios šmeižimą Mariampo- 
lėje, traukiamas teisman.

Jūsų Pinigai
. Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo- 

' kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
’ Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 

bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas. 
Del 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 j 20, iki 
30 dienų.

'V *Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreip'itės tiesiog į musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Kalstei! St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

Roos.v.lt


Duonos ^voltas arba rū
pesniai baYzdal dyg

stant.
Sunku gyventi .žmogui negy

venamoj žemėj, kitaip sakant, 
gyvenamoj, tik be gyventojų, 
arba su gyventojais, kurio at
rodo kaip'gyvi numirėliai. Njl-* 
mirti šiais laikais nėra sunku r 
užtenku ir Petragrašio. čia 
kalbu apie tai, kada nereikia 
kelti laidotuvių. Žinoma, taip 
laidoja bedušninkai laisvama
niai, bet dabar uždraudus civi- 
les vestuves, tur būt uždraus 
ir žmonėms kitur laidoti, kaip 
tik katalikų kapinėse. Nu, ži
noma, numirėliai greičiau pa
sielgs žmoniškai, nekels pro
testo kaip laisvamaniai prieš 
eiviles jungtuves.

Paprastai numirėliams nesu
teikiama ypatingų teisių. Ma
tot, būdamas materialistu ir aš 
reikalauju lygios jiems dalies 
iš tautiško aruodo arba puodo. 
Dabar tokia mada musų kraš
te, kad nenugandinus piliečių 
dideliais mokesniais, lai papil
domuosius lankiausia reikalau
ja jau jam mirus. Nesumokė
jus licituojamas turtas. Pomir
tiniai mokesniai paprastai yra 
kelius kartus aukštesni už gy
vųjų ,mal, ten su tais procen
tais nuo pelno, kurio kartais 
nėra. Tai dabar aišku, kad tas, 
kas moka mokesnius, privalo 
turėti ir lygias teises. Taigi 
numirėliai mokėdami, mokes
nius įgyja lygias leis;s su mu
mis. .lų gyvenimas sunkesnis 
už žemiškąjį, nes ten reikia pu
ti pačiam su savo kimu, o že
mėj kartais galima dasigyventi 
to. kad kitus pūdai, o jie tau 
nė šypt protesto nekelia.

- Kvaili žmonės veikia miru
sių (gal būt dėl jiems sunkios 
mokesnių naštos), bet gudrus 
upsid'iaugia prieidami išvados, 
kad kuo daugiau miršta, tuo 
pigesnė darosi duona. O tuo
met kiekvienam lengviau gy
venti. nežiūrint ilgesni ar trum
pesni skvernai.

Kas ta duona — burtas, kad 
visi dėl jos pešasi. Tiek dide
lis, tiek mažas, kitokių svajo
nių neturi, kaip lik kuogrei- 
čiau kibtis prie duonos kepalo 
ir ji laižyti visą amžių.

Materialistui visados viskas 
sprendžiama pasiremiant ma
terija. kunigui — dievu ir S.t. 
Mums gi viskas paremta duo
nos bakanu, n;žiūrint į jokius 
protestus, ar svajones ir taip 
toliau. Galima pastebėti tai, 
kad dvasiškieji daugiausia ko
voja dėl materijos-duonoA, ma
terialistai gi dėl dvasiškų da
lykų, kaip laisvės ir kt. Taip 
jau surėdyta žemė. Jeigu ant 
tavo materijos, taip sakant, 
turto kėsinasi asmuo, tai buk 
tikras, jog jis yra dvasiškas. 
Bet kada užpuola materialis
tas, tai žinok, jog jis suteiks 
tau laisvės ir kitų dvasiškų da
lyką.

Dabar toliau. Apart dvasiš
kių ir materialistų yra trecia 
žmonių rūšis, tai jaunikliai. 
Tai bendra rūšis, kur įeina 
dvasiški ir materialistų reika
lavimai. Bet tai pereinamasis 
punktas, kada, taip sakant, vi
si rūpesniai atkreipti, kada pa
lengva, retu fasonu pradeda 
barzda dygti. Tuo laiku, sulig 
žilų galvų filosofijos, tai di
džiausias judėjimas gimsta, 
kaip širdy - - meilės, taip ly
giai kauše — siekti arba ma
terijos, arba dvasiškų daiktų. 
Na, žinoma, griebiamasi to, 
prie ko linkęs jo {gimimas.

Seni gi žmonės kalba įgimi- 
mą esant nuperkamu. Koks 
tikslas daugiau suteikia duo
nos, čia visų ir einama, kryps
tama, linkstama ir I. t. J tą pu
sę neužtvenksi jų pasišventi
mo, idealogijos ir kitų dorybių, 
kurios k išnirs pripildo iki pat 
viršaus. Na, o kuomet jau per
viršis yra, tai kyla gvoltai. 
Keistas įgimimas, dar keistes
nis pasišventimas ir keisčiau
sias vykinimas. Duonos pluta 

tai visų idėja, išskyrus ma
terialistus, tai emblema-ženk- 
las, kuris ragina mandagiai 
daužyti vienas kitam kaktas; 
arba mandagiausia maniera pa

kišti po nosim špygą.
Kol barzda išdygsta, daug 

rupesnių, bet išdygus dar dau
giau. 0 be to, kaip lygiai ir 
diplomuoto pasišventimo, arba 
pripažintos idėjos neprieisi ir 
prie plutos, kad parodyti savo 
gabumus, Pluta - lai rodyk- 
lis, parądąntis gabumo laipsnį, 
arba užsitarnavimo pažymėji- 
mą-randą kaktoj, arba buką 
nosį, suveltą vykdant idėjas.

šimtakojis.
1925, VI, 12.

Laiškas iš Tverečiaus
Gerbiamasis Pone Redakto

riau!
Nuoširdžiai meldžiame Po

ną Redaktorių duoti vielos 
musų atsišaukimui prie savų
jų gerbiamamjamo Tamstų 
dienraštyje “Naujienos”.

Tverečėnai! Jums gerai ži
noma. jog musų šalis dideliai 
imkentoįo nuo didžiojo karo: 
visi gyventojai buvo išvaryti, 
visos troboj sudegintos ir lau
kai sukasti apkasais. Karui pa
sibaigus. žmonės sugrįžo prie 
savo vietų ir turėjo apsigy- 
\enti apkasuose. Ir dabar dar 
dauguma gyvena tuose apka
suose arba menkose, laikinai 
pastatytose, trobelės?. Laukai 
užaugę bežiukais. Apšvieta ne- 
idukia ir atidėliojimas toje sri
tyje nepakenčiamas. Susibūrę 
keletas asmenų sugebėto įsteig
ti 1921 m. Tverečiuje šVen- 
čionių l! ietiivių švietimo drau
gijos “Rylas” skyrių. Skyrius 
palaikomas vietinių . žmonių 
rinkai. nes dar ■ patys tpasken
do varguose. Skyrius įsigijo 
1 blijcteką, bet taip dar ji 
menka, kad negali nė dalinai 
aprūpinti žmonijos dvasinių 
reikalų.

Taigi, kreipiamės prie visų 
Tverešėną su dideliu , prašy
mu ir meldžiame visus parenl- 
T Tverečiaus skyrių kas kuo 
gali, kad skyrius gyviau ga
lėtų veikti ir gausiau apru- 
pintų žmonių dvasinių reika
lus. Jei pas ką yra atliekamų 
knygučių ar žurnalų, nenaikin
ki fe, bet prisiųskite - - paau
kokite Tverečiaus skyriui. o 
rausą žmonės galės daug pa
sinaudoti, pasisems šviesos ir 
Jums bus dėkingi.

Pasitikime, kad musų bal
sas nežus dykumose.

Vįsas Amerikos lietuvių re
dakcijas meldžiame atsispaus
dinti šį musų laišką.

Su giliausia pagarba, 
Augustinas Bernatas, 
Skyriaus pirmininkas 
Romualdas Skrebutėnas 
Skyriaus Sekretorius 

Antrašas:
Filja StoAvarzysremia 
()swiato\vego “Rytas” 
xv Tvvereczu
Poczta Tw» i'vecz
Zicmia VVilenska

VAIKŲ LIGONINE

Kaunas. . —1 Didelis nesugy
veni mas su seserimis ir nuola
tinis jų trukumas. Vyresnioji 
sesuo atėjusią su vaiku apko- 
lioja, kam moteriškė, kartais 
senyva pasigamina vaiką. Pir
ui iaus gauna “šventosios” pa
mokinimų, o jau vėliaus gydo-

STRAIPSNIS 128
Kūdikis Turėtų Mankštintis

Jaunas kūdikis nejučiomis mankš
tinasi kada mėto lankutėmis ar kojo
mis, gniaužydamas delnus, volioda
masis po lovutę. Net verkimas yra 
mankšiinimosi forma ir todėl mes 
sakom, kad kūdikis, kuris niekados 
neverkia nėra normališkas r \

Dienos metu, budint, kūdikis nuo
latos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos, nebūtą pei aflkštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne- 
.reiuiu jo nei perilgai laikyti piiscgtų 
prie augštosioš kedukės, arba prie lo
vos, kad jis negalėtą vartytis.

Ranijudinąs gardelis yra .geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. Jų gali
mų pirkti įvairių jųšiu. Vaikštiko 
nerėkonienduojtųne pirkti, kadangi 
jauna kiblikf nereikia akstinti storėti 
ant kojų., Del to daug kūdikių gaunu 
išklaipytas kojas, nes jų kanas dar 
nestiprus vaikščioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant j kūdikio parankamą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, ge
rų sprendžinų, su geru apgaubsiu, 
galinčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų būti ruiminga su užtektinai 
vietos paloms, kad ypatingai šaltame 
ore kūdikis butu gerai " apsaugotas 
nuo klimato. Sulankstomos karieiu- 
kės irgi yra geras parankamas, ypa
tingai jei kūdikis reiki;, vežti trumpą 
kelią. Vienok nereikia kūdikio pa
likti jose ilgam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko, kad motinos neįstengia žindyti 
savo kūdikių ir tada įeikalinga parū
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas karves pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at- 
miežtas reikalingu kiekiu vandens pa
rūpina motinoms pieno vietos užėmė- 
ia. Geriausias mišinis parinkto pie
no ir geriausio cukraus parsiduoda po 
vardu Borden’s Brand Pieno. Per 
tris gentkartes Amerikos motinos at
sidėjo ant šito puikaus pieno. Penint 
sulyg nurodymų, jis duoda arčiausi 
panašumo j motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai bu
vę tuo pačiu išauklėti 60 ir 70 me
tais nuo šimtmečio. Kada apsvarstai, 
kad Bordenss yra pienas vartojamas 
per tris gentkartes ir vis labiau var
tojamas didesnio žmonių skaičiaus, 
tai sakai tam turi būti priežastis. O 
priežastis ta, kad jis* pasirodė esąs 
patenkinantis ir saugus per tiek lai
ko, kati žmonės jame turi pasitikė
jimo.

1 ....... .......
Skaityk šiuos straipsnius kas savai

tę ir pasidėk ateičiai.

Vilnius
1323-1923]

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

“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 meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi —• tai yru turtas, ku
ris turėtų rastjs 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.

imi. Tokių “pamokinimą” yra 
tikrai tekę. Seserys stumdo
mos, kai j) niekur kitur. Viena 
set>uo serganti iu’1 džiovu, va
roma (buvo) dežuruoti ir lik 
“per karčias . mūkas” gavo

Įdomu, kad departamentas' 
laiko parėmęs ant tokių “Šven
tąją” vyresniąją pečių darbi
ninku Bet kantrios lietuvės 
sklindą, rodos, nedavė. Sese
rys nyksta, nors dabar kalba
ma “išrašyti” vienuolių, kurios 
galėtų ligonius slaugyti. Užė
jus .šventiems metams, visur

šventinama. Iš karo ligoninės 
tokias asablyvas vienuoles jau 
praginė. Lietuvoj (pabrėžiu) 
šie metai tai tikrai šventi, nes 
ministeriai kimiai, tarnaites 
vienuolės, švenčių įstatymas 
pagamino švenčių... tik atsi-
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NORĖDAMA 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. į

S. L FABION AS CB
nius. —J. Kalvaitis.

goninčs. gyveninio kvailą įvy
kių.

J. P. VVAITCHES

Pinigai Lietuvon Telegramu

John Kuchinskas 
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001 
lei. lUndulpb 1084—Vai. oao 9-6 

Vakarais
3241 S. HaUted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paiiedėlio ir 
Petnyčios.

[^AUGUMAS nedapenėhų vaikų tėvų ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jų 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ilgu. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li
gas, kurios paima kas mėty tūkstančius 
gyvasčių, f

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
1 ADVOKATAS
l Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

. Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Bou’evard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 
* Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Ar jus manot 
kad visas trečdaliu 
mūsų mokyklų vaikų 
būtų nedapenėti ir neJ 
Įūamaitinti, jeigu | jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra, pradžia dau
gybės ĮigųTj

Ar jūs žinot, 
bud šios taip vadinat 
mos yaikų ligos gale- 
jtų būti išnaikintos, 
{jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
isavo vaikų jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tų Vaikų, kurie yra jų 
žaismių . draugai?

ir

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS > 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. —- Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams.

Ir kad 
(nesenai daryti bandymai 
įtarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtinų veikmę. 
gydant. tokius vaikus, 
nes jame randasi maistų 
dalykai, reikalingi prida,-* 
yimui/vikrios sveikatos*

Jeigu 
nūrit gaut dykai nurody 
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedarnai** 
tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam duot 
išpildykit sekantį kupo
ną, ir prisiūskit jį mums,

.-i1.: L:.- ; •
THE BORDEN COMPANV 

BordehlBuflding Natt'Yorlc

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

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

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.

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu

L Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

r

(jei nori

JOHN B.BORDEN
(John gdziunas Borden)
LIET IS ADVOKATAS

69 W. Wa»hington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6890

Va k. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paitu
50 litų .............. ...... $5.75

100 litų ........ ....... ...... 10.75
200 litų ....... ........ ...... 21.00
300 litų ................ ...... 81.25
400 litų ...... ......... ...... 41.50
500 litų .... ........... ...... 51.75

Telegramų

21.50
81.75
42.00
52.25

600
700
800 litų
900 litų

10‘U) litų
5000 litų

litų 
litų

Paitu
. $62.00
... 72.25
... 82.50
... 92.75
. 103.00
. 514.01

Telegramų 
...... $62.50 
....... 72.75 
....... 88.00 
.......  93.25 
...... 103.50 
...... 614.50

—

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

Tai. Daarb.iru 9067

1. A. SIAUS
advokatas

/

OfitaH vldurmteBtyji
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St 

Co». W«nbington A Clark

1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois Nanm 1.1.: H,d. I’.r* VJ<
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^j£LMAH

Klausimas

llelmar r i garėtai turi savyje gryną Turkišką 
tabaką. Paprasti cigaretai turi maišytą taba
ką skirtingu rusiu.

Baisas -0 arba 20

Atsakymas —
Rūkytojo llelmar 

cigaretę
Todėl, kad Helmorai turi 
savyje gryna Turkišką ta- 
beką ir juo daugiau aš 
juos rukau tuo labiau aš 
juos mėgstu.

Rūkytojo paprastų 
cie arėtų

Kode! jus esate tokie 
entuziastiški rūkytojai 
Turkiškų cigaretų?

Rankiniai vežimai 
New Yorke

*1 N

11c 
nors 
apie pasaulio didzimisį miešti], 
Ncw

K-il<

vra ar'ba

Yorkų, ir apie to miesto 
visokius įvairumus. Apart vi
sokių interesingų vietų, mūrų, 
galvių ir šimtus kitų dalykų 
N<av York p.s turi savo garsų 
“East Side”, kur gyvena šim
tai tūkstančių prisigrūdusių 
šeimynų. Atvykusiam pirmų 
sykį j New Y orką yra labai
įdomu

ri žmogus patėmys) bus dide
lis skaičius stumiamų arba 
rankinių vežimų ir jų savinin
kus, kurie prigrudžia gatvių

Su Naujienų Ekskursija

Nelabai senai Suvienytų Val
stybių Žemdirbystės Departa
mentas vedė ypatingų tyrinėji
mą Xcw Yorko stumiamų veži
mų, ir šiame straipsnyje pa
duoti faktai yra paimti iš to 
depai tami.*nto raporto. Depar
tamentas rado, kad vaisiai ir 
daržoves parduodami nuo stu
miamų vežimų yra (sveiki ir 
nepavojingi vartojimui, bet jau 
kas kitas su žuvimis. Pardavi
nėjamos žuvys yra pavojingos 
sveikatai ir tas pa r< (a v i liejimas 
t u r etų būti t v'.d ra 11 s t as.

Apie 1,500,000 žmonių Ne\v 
Yorke perka visus arba didesnę 
da)j vaisių, daržovių, džiovin
tų vaisių, riešutų ir sūrių nuo 
stumiamų vėžinių. Tie žmones 
užmoka apie $35,000,000 į me
tus už vaisius ir daržoves. Tas 
reiškia vienuoliktų procentų 
visų šviežių produktų suvarto
tų tame mieste.

‘ Milionai dolerių kasmet pra
leidžiama dėl žuvų.

Armija iš 7,800 stumiamų 
vedimų verteivų parduoda sa
vo produktus New Yorke. 90 
procentas iš jų yra svetimša
liai. Jie parduoda visokius pro
duktus nuo obuolių iki lietsar
gių. 71 procentas
randasi Manhatlan’e 
centas Brooklvne ir 
tas Bronx’c 
prastai apsistoja kur 
daugybe .žydų, italų ir 
kur šeimynos stengiasi 
maistą pirkti.

Paprastai verteiva, 
parduoda vaisius ir da
ima $120 į savaitę. Kiti vertei

vos įima $95 į savaitę. Varto
dami gatvek,. vieton krautuvių, 
jų iškaščiai yra daug mažesni

Nekuriu
iškaščiai siekia tik $9.22 i sa
vaitę.

Įvairios tautos reikalauja 
savo įvairius maistus. Italų 
sekcijoj verteivos privalo turė
ti visokias daržoves, vaisius ir 
alyvas. Kuomet žydų sekcijose 
matyt cibulių, žuvų, krienų, ir 
t. t.

Verteivos paprastai negali 
pirkti geriausias daržoves1 ir 
vaisius, bet nusipirkę prastes
nius gerai užlaiko ir yra tinka
nt vartojimui.1 Jų prekės yra 

mažiausios visame mieste, nes 
jiems randų nereikia mokėti 
ir ant syk nusiperka labai daug 
įvairių produktų. Pardavinėji
mas žuvų yra nesanitariškas, 
nes nors verteli vos švariai 
užlaikytų savo vežimus, vistik 
jiems būtinai reikia turėti van
dens r turi vartoti kokius nors 
budus neprileisti musių. Nors 
miestas reikalauja, kad mais
tas parduodamas ant gatvių 
butų laikomas po stiklu arba 
apdengtas, verteivos to nedaro. 
Nepavojinga pirkti vaisius ir 
daržoves nuo verteivų lodei, 
kad juos nusipirk u,s* galima 
parsinešti namo ir nusiplauti.

Po ištyrinėjimų Žemdirbys
tes Departamentas davė sekan
čius patarimus: “Pirma negu 
išduoti leidimų verteivoms ran
kiniu vežimų jie turi parodyti, 
kad turi tinkamą vietą parduo-

ti savp produktus; uždrausti 
naktinį pardavinėjimą; už
drausti pardavinėjimą žuvų ant 
galvių; rankiniai vežimai pri
valo stove!i ant šalinių gatvių.

NamųApšvietimo
FIKČERIAI

Visai Nauj’os Mados Parduodami 
Lengvais Išmokėjimais

Nauji Fikčeriai

Del Jusli Gyvenimo

Pagerinkit Savo 
Nantą Įsidėdamas 

šiuos Gražius
Fikčerius

$3.21 
įmokėti 

9 
Mėnesiniai 
išmokėjimui* 

su jūsų elek
tros bilomis.. 
Įdėsime dy
kai į vietą 
esamų fikče
rių jūsų na
muose.

Pamatykite Tuos 
ITlikius

1'ikčeriuH Tuojau 
Fikčeriai Yra

Užbaigti
Aukso ir Ivory 
Rudi ir Ivory 
ir Polychrome

Valgomo 
kambario fik 
čeriai pritai
somi prie to 
paties autle- 
to jei norite. 
Autlctas ran 
(laši viduje 
.šilkinio ku
ltose.

Mrs. MICHNIEVICZ - VID1KIENE
AKUŠERKA

St., kampas 31 gat.

ligon- 
Sųif- 

palar- 
▼isokio-

3101 So. Halsted 
Tel. Vards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi r vani Joh 
bučiuose.
ningai 
nauja,
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms, 
kreipkitča o ra
site nagelbą.

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

MR. HERZMAN-»

Tel Blvd. 3138 
M’. Woitkiewicx- 

BANIS 
AKUŠERE A 

Pasekmingai pa
tarnauja. mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

00. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

()fisaH *r Laboratorija: 1025 W 
18lh St., netoli Morgan St.

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

Dlenorhis: Canal
3110. Naktj 
Drexel (1950

Bcidovard 4136

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

Telefonais:

LIETUVON 
$186.

OLYMPIC White 
Star 
Lines 
Laivu

Liepos-July 9,1925 m.
Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, 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, III.

Garsinkities “Naujienose’

tų verteivų 
25 pro- 

I procen- 
l'ic vežimai pa

gyvena 
negrų, 
pigiai

kuris 
ržoves,

negu krautuvninkų.

pa Geriausios Skilvio
Į Gyduoles šioję va-

■V m landoje. Prašalina
Užkietėjimą, 

1 k ■ tumus, gasus,
smus ir t. t.

sėkmės garantuojamos. 50 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių

rugš- 
skau- 

Pa- 
table- 

_ , _ . arba
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES, 
5428 So. Ashland AveM 

CHICAGO, ILL.

į

_* 1 ' ’ ■ - • .' . -ii 5^* •’ 1.^. ' . ’. 4 \Įį į* *_4't > , . « L* ♦' T*. * < f. t? * . %> ’ r • V ;

Musų vežimas atvažiuos ir parodys jums naujus namų fikčerius 
be jokios atsakomybės iš jūsų pusės.
Mes taipgi turime didelį pasirinkimą tų gražių namų i'ikčeriu 
musų naujame fikčerių kambaryje. / Ateikite j kambarį 1022 
Edison Bldg. ir pamatykite juos. Jei jus negalite nuvažiuoti į 
viduriniestj, pašaukite Randolph 1280, Local 285 arba 286 ir 
mes maloniai prisiusime musų vežimą į jūsų namus.

COMMONWEALTH 
EDISON COMPANY 

72 West Adams Street

VIENYBE
• Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

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.

Nedėiiomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St. Į

DU. HUMPHREYS’

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
• 4129 So. Ashland Avė., i 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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Greita pagelba nuo

INDIGESTION
■ r •

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 

įapielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui;

i Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

/ LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. St
Ofiso valandos nuo 1 Iki B H 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos r
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:39 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7;80 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. I. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tai. Lafayatte 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Pi;ospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų litų

1724 So. I.oomis, kampas 18 ir Kia« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietį} ir nuo 7 iki 9 Tai. vakar*, 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0637

/ DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų. *

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Vaikų ir visų chroniikų ilgų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Ckleage 
arti Slst Street

diliomis ii šventadieniais 10—11 di«d

Jei abejoji akimis, pasitehaak
Drc A. R. BLUMENTHAL 

Optometrisl
Tai. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs aat 

2 lubų

Dr. Benedicl Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. ..Phoos 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 v ak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phons 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 takare. .

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464 .

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

Dr. J. W. Beaudette

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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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Naws 

Puhlūhed Daily Except Suaday 
kry the Lithuaidau Newg Pub. Ca. Ine.

Editor P. GBIOAITIfl 
1789 South Halsted fltr—8 

Ghicairo. 111.
Telephone RooMvėlt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.80 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entervd as Second Clasa Matter 

M a re h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, iįskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Haleted St., Chicago, 
III. — Telefonai: Roosevelt 8580.

RESPUBLIKOS ŠALININKŲ LAIMĖJIMAS

BUCHARINO OBALSIS: “LOBKITE!”

BOLŠEVIKIŠKI “KOMUFLIAŽAI”

Apie pabaigą gegužės mėnesio įvyko landtago (sei
mo) rinkimai Vokietijos valstijėlėje Oldenburge. Tos 
partijos, kurios stoja už Weimaro konstituciją (t. y. už 
respubliką) — socialdemokratai, demokratai ir centras, 
— gavo 88,756 balsus; o dešiniosios partijos, pritarian
čios monarchijai, surinko 53,358 balsus. Respublikinės 
partijos pravedė 24 atstovus, o monarchistinės partijos 
~ 16. Komunistai gi buvo visai sumušti. ' (_•

•• Kuomet buvo renkamas Vokietijos prezidentas, tai 
toje Vokietijos dalyje už respublikos bloko kandidatą 
balsavo 98,000 piliečiai, o už Hindenbrgą — 96,000.

• Palyginant landtago rinkimus su prezidento rinki
mais, respublikos blokas dabar prakišo 9,000 balsų, o 
monarchijos blokas prakišo 43,000 (t. y. 40 nuoš.).

Taigi Hjndenburgo išrinkimas, kaip matome, visai 
neįrodo, kad Vokietijoje monarchijos šalininkai esą stip
resni už respublikos šalininkus. Senis feldmaršalas buvo 
išrinktas t-iktai dėlto, kad jo vardas yra labai populerus 
miniose.

Nesenai įvykusioje Rusijos komunistų partijos kon
ferencijoje Bucharinas paskelbė naują obalsį sodžiaus ir 
miesto buržuazijai: “Lobkite!”

Tuo pbalsiu Rusijos diktatoriai kreipiasi pirmiausia 
į stambiuosius ūkininkus, kuriuos jie pirmiaus vadindavo 
“kulokais” (mūsiškiai sakant “buožėmis”). Kad stambie
ji ūkininkai galėtų lobti, valdančioji partija nutarė pa
daryti juos faktinais savininkais tos žemės, kurią jie tu
ri, ir duoti jiems teisę samdyti darbininkus. Be to, ji ra
do reikalinga sumažinti jieims mokesnius.

Miesto gi buržuazijai nutarta suteikti tokias kon
cesijas: privatiniai asmens galės steigti smulkius biznius 
be valdžios leidimo, o vidutinius biznius su valdžios leidi
mu; privatinių biznierių valdžia daugiaus nebeslopins 
administratyvėmis priemonėmis (areštais, trėmimais, 
piniginėmis pabaudomis, prekių konfiskavimu ir t. t.).

Anot Maskvos “Pravdos”, tie komunistų konferenci
jos nutarimai reiškia “gana drąsų taktikos pakeitimą”. 
Bet mes manome, kad teisingiaus butų pasakyti, jogei 
tai yra gana stambi, bet vis tik baili atmaina bolševikų 
politikoje.

i

Stambia atmaina bolševikų politikoje reikia pripa
žinti tuos konferencijos nutarimus dėlto, kad paskutiniu 
laiku sovietų valdžia ėjo visai kitokiu keliu.

Rusijos diktatoriai buvo nusistatę visiškai sunaikin
ti tos “naujosios ekonominės pčlitikos” vaisius, kurią 
1921 m. įvedė Leninas. J privatinius pirklius ir pramonin
kus, kurie atsirado sovietų Rusijoje, bolševikai ėmė žiū
rėti, kaipo į pavojingus savo priešus. Valdžia juos spau
dė vis smarkiaus ir smarkiaus, ir pernai metais ji pradė
jo, juos tiesiog masėmis areštuoti ir gabenti į trėmimo 
vietas. Išrodė, kad Rusijon vėl grįš grynas"”kąrinis ko
munizmas”, kuriame privatiniam bizniui nėra jokios vie
tos. , ' • •

Dabar gi staiga bolševikai netarė duoti privatiniems 
biznieriams daugiaus laisvės, negu tik-ką po “naujosios 
ekonominės politikos” Įvedimo. Ir nutaria ne tiktai duoti 
daugiaus laisvės, bet. ir apsaugoti biznierius nuo admi
nistracijos savivaliavimo.

Bet darydami šitą atmainą savo ekonominėje politi
koje, bolševikų vadai visgi nedrįso griežtai atmesti tą sa
vo nesąmonišką nusistatymą, kurio jie laikėsi iki šiol. 
Ažuot atvirai pripažinę, kad Rusijoje dabar kuriasi bur
žuazinė sistema, jiei savo nusileidimus privatiniam biz
niui stengėsi nupiešti, kaipo “laikiną”, “pereinamą” da
lyką arba net kaipo naują žinksnį prie “komunizmo”!

Šitoks “kamufliažų” vartojimas nieko gero neatneš. 
Nes praeisi dar kiek laiko, ir reikės vėl prisipažinti prie 
klaidos. . < » c a

Užsimokėjimo kainai 
Jhicagoje — paltui

Metams................... —................... $8.00
Pusei metų_________ ________4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Dviem mėnesiams —...............„ 1.50
Vienam mėnesiui   _______ .75

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija ..................~........... 3c
Savaitei _______ ___ ____r____ 18c
Mėnesiui ..................-.......... .......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........._..........—____  $8.00
Pusei metų  ---------------- - -- 4.00
Trims mėnesiams —.................  2.80
Pinigus reikia siųsti palto Moeey

Irderiu kartu su užsakymu

“KOMUNIZMAS JAU 
GYVUOJA”

Vienur komunizmo “gyvavi
mas” reiškiasi tame, kad Mask
vos samdiniai susideda su žval
gyba.

Kauno “Socialdemokratas”, 
rašo:

“Prieš Gegužės Pirmąją 
Varšuvoj redakcijoj ‘W 
sprogo bomba it’ sužeidė re
daktorių Trojanovskį. Tuo 
reikalu I Lenkų Sociaflistų 
Partija Įnešė parlamente in
terpeliaciją, kurioj faktais 
Įrodoma, kad Trojanovskis, 
dirbęs komunistų eilėse, bu
vo Varšuvos žvalgybos agen
tas ir redaktoriaus pareigas 
ėjo su pelitines policijos ži
nia ir pavedimu. Jam buvo 
pavesta paruošti sprogs t a- 
mos medžiagos ir iki Gegu
žės Pirmosios ją pristatyti 
komunistėms.”

Kitur nuo komunistų bėga 
darbininkų minios.

Gegužės 21 d. Vokietijos val
stijoje Oldenburge buvo rinki
kai Į seimą. Komunistai, kurie 
1923 m. buvo tenai gavę 11,000 
balsų, dabar tegavo tiktai 3,644. 
Pirma jie turėjo 2 atstovu 01- 
denborgo seime, o dabar ne
pravedė nė vieno.

Bėga nuo komunistų ir jų 
vadai.

Šveicarijos komunistų parti
ja neteko savo žymaus lyde
rio, Emiil’io Oprecbto (Zue- 
riehe). Jisai pasitraukė iš par
tijos, pareikšdamas, kad komu
nistų partija neužsiima jokiu 
teigiamu darbu darbininkų 
klasės labui. Opreebt sugrįžo 
Į socialdemokratų partijų.

Dar kitur maskviniai elemen
tai skaidosi.

Sląptam Lenkijos komunis
tų /vuvažiavimi' kijrĮo nutari
mai paskui 1)(tVo paskelbti 
spaudoje, Įvyko smarkus susi
kirtimas tarpe partijos vadų ir 
“dešiniosios opozicijos”. Pasta
rajai vadovauja seimo narys 
Warski (matyt, tai yra su
trumpinta pavardė Warszaw®- 
kio, kuris seiliaus buvo Lenkų 
Soical-Demokratų Partijos va
das ir Rožes Luksemburg arti
mas draugas).' Suvažiavimo 
dauguma griežtai pasmerkė 
“dešiniuosius” partijos elemen
tus ir nutarė vykinti tolimesnę 
partijos “bolševizaciją”, t. y. 
apvalyt ją nuo “oportunistų”.

Lenkijos komunistų partijoje 
pasireiškė tečiaus da ir .trečia, 
“ekstra-kairioji” srovė, kuri 
stoja už “apsigynimo terorą”. 
Suvažiavimas ją taip pat pa
smerkė. '

Suvažiavimas atrado, kad 
Sąlygos Lenkijoje dabar nesan
čios palankios revoliucijai, nes 
buržuazija esanti sustiprėjusi. 
Komunistai nutarė smarkiau 
darbuotis tarpe nepasitenkinu
sių ūkininkų ir tautinėse ma
žumose.

Bulgarijoje ūkininkų parti
ja nutarė iššluoti Įsiskverbu
sius i ją komunistus ir iš viso 
atsižadėti “bendro fronto” su 
Maskvos šalininkais. Tai yra 
pasekmė tos baisios trageidjos, 
kuri įvyko Sveti Kral bažny
čioje, kur teroristų bomba už
mušė ir sužeidė daugybę žmo
nių.

Bulgarijos darbininkų pro
fesinių sąjungų sekretorius, 
Danoff, sako, kad tame tero
ristų pasikėsinimo nedalyvavo 
nė vienas darbininkas, o tiktai! 
buvusieji dvarininkai, inteligen
tai ir kai kurie ūkininkai.

D’ANNUNZIO, ITALU POE
TAS SERGA

. I < I fA- •. *’ j P

GARDiBONE, Italija, birž. 10. 
— Gabrielle d’Annunzio, Itali
jos poetas, karininkas ir avia
torius, susirgo influenza, stip
riai nusišaldęs laike atsilanky-; 
mo pas jį premjero Mussolinio.

Mormoną vedybos
Kad visi mormonai vedę, ir 

net po kelis kartus, tatai vi
siems žinoma. Mažai kam tėra 
žinoma, kaip pas juos atlieka
ma vedybų ceremonijos. Ta pa
slaptis tik nesenai buvo išgautą 
iš milžiniškos šventoves, kurią 
pastatė “šventieji” mieste Salt 
Lake. Nuo to laiko^ kai valdžia 
pradėjo Įvesti naują etikas si
stemą Į Utah valstiją, mormo
nai po aštriausia priesaika pasi
žadėjo niekam neišduoti švento
vės paslapčių.

Vienam korespondentui, gy
venusiam Salt Lake mieste, pa
sisekė visgi ŠĮ tą sužinoti apie 
keistas mormonų apeigas,' ku
rias jie atlieka laike vedybų. 
Įėjimas susižiedavusios poros 
(tenka pastebėti, jog tai kartais 
nėra pora, nes mormonas su
syk gali vesti ir porą pačių) Į 
šventovę prilygsta Įėjimui į ki
tą pasaulį. Vedusieji gauna 
naujus vardus, tankiausia paim
tus iš Biblijos: John Johsdn pa
sidaro Melchisedek arba Plan- 
tagent. Tie vardai tėra žinomi 
tik šventovės patriarchams, ku
rie juos užlaiko pilniausioje 
slaptybėje.

Po to', kai vedantieji gauna 
naujus vardus, jie nusivelka 
nuo savęs drabužius. Dama ap
sivelka apatinius drabužius, ku
rie aptempia jos kūną. Ant vir
šaus paskui užvelkama balti la
bai platus drabužiai. Po cere
monijos atlikimo drabužiai nu- 
velkama ir jie niekuomet dau
giau nebedėvima. Vyras dar 
originaliau aprengiama: ant gal
vos uždedama ilgas balachonas, 
kuris siekia kulnų .

Prieš aprengimą vedantieji 
maudoma vonioje. Tai ženklina 
apsivalymą nuo nuodėmių. Po 
aprengimo jfb vedama j Edemą. 
Tai apvali apstatyta tropikų 
augmenimis plokštė šventovėje. 
Ten atliekama svarbiausios ce
remonijos. Po obelimi sėdi pa
triarchas, vaidinantis šėtono ro
lę. Jis laOkih Jievos pasirody
mo. Moteris pirma įeina Į tą 
naują rojų: ji taipgi atsisėda 
po obelimi, paima nuo šėtono 
obuolį ir pasidalina su atvyku
siu vyru.

Tąsyk sulošiama paskutine 
dėl griekų puolimo dramos sce
na. Griauna teatrališka per
kūnija, sublizga žaibai ir nusi
dėjusi pora nori pasislėpti po 
medžiais sodne. Bet čia pasiro
do mormonų vyriausia ir su 
blizgančiu kardu veja ją lauk. 
Kai pora atsiduria prie vartų, 
griausmas ir žaibavimas dar la
biau pasididina, ant galvos by
ra siera, in skaisti bengalinė ug- 
nis apšviečia Gabrielių su kar- į New Yorką truks 8 valandas.
•---------------- ----------------------------------------- ------------ ■ --------------------------------------......................-.........................

MIRĘS VICE-PREZIDENTAS. — Thomas Biley Mar- 
shall, du sykiu buvęs šalies vice-prezidentu prie prezidento 
Woodrow Wilsono. Jis pasimirė birželio 1 d., Washingtone.

du, kuris stovi ant slenksčio ir 
ištaria savo prakeikimą.

I’o to paveikslas persimaino. 
Pora žygiuoja Į šventovės la
biausia apšviestą vietą, kur jos 
laukia senesnieji bendruomenės 
nariai. Jeigu vyras jau vedęs, 
tai pirmosios pačios pareiga yra 
privesti prie vyro naująją pa
čią. Ji padeda nuotakos ranką 
ant vyro rankos, tardama šiuos 
ždžius: “Vyre, duodu tau sese
rį Rufą kaipo pačią’”. Paskui ji 
pasitraukia ir atsistoja užpaka
lyj nuotakos. Po to prasideda 
bažnytinės apeigos, kurių ilgu
mas pareina nuo vedančiųjų so
cialinės padėties.

Paprastai vyras, kad neleisti 
bereikalingai laiką vestuvėms, 
vieną ir t/i pačią dieną apsive- 
da su dviem ar daugiau moterų. 
Pati No. 1 priveda prie vyro ki
lus pačias. Mormonų suprati
mu, juo vyras turi daugiau pa
čių, tuo geriau. Kadangi mor
monai yra tos nuomonės, jog 
nevedusi moteris negali Įsigau
ti Į rojų, tad mormonų vyriau
sias tikslas yra apsivesti.

Butų galima manyti, jog uoš
vių daugumas yra tikra bausmė 
mormonui, bet taip nėra. Vy
ras, ktų-is turi apie dešimtį pa
čių, visai nesirūpina uošvėmis: 
pasitaiko, kad jis pašalina uoš
vę... apsivesdamas su ja. Ypatin
ga yra mormonų namų architek
tūra. Išpradžių mormonas pasi
stato sau nedidelį namuką. Bet 
kaip tik apsiveda su nauja pa
čia, tuoj prie namuko pribūda
vo j a naują kambarį. Sulig to, 
kiek namukas turi skyrių, gali
ma spręsti apie mormono pačių 
skaičių.

JĖZUITAMS LIETUVOJ 
SEKASI

KAUNAS, — Nesenai jėzui
tai, tėvo Kipo (vokiečio) as>- 
nieny, paprašė švietimo minis
teriją 200,000 litų paskolos sa
vo gimnazijos rūmams staty
ti.

' I
švietimo ministeris D-ras 

Jokantas šiam jėzuitų prašy
mui ir sumanymui pritaręs, 
J>et nesant ministerijoj lėšų, 
kreipėsi į minisberių kabinetą, 
prašydamas nurodytą sumų jė
zuitams asignuoti.

Nuo ateinančio rudens pradės 
skraidyti pasažieriniai aeropla
nai tarp Chicagos ir New Yor- 
ko, per Clevelandą. Taipjau 
aeroplanai skraidys tarp Chica- 
gos, St. Louis ir Oinahos. Ke
lionė iš Chicagos aeroplanais 
kainuos: Į Clevelandą $85, į 
New yorką $200, į St. Louis 
$75, į Omaha $100. Kelionė

Sveikatos Dalykai

(Tęsinys)

Trys paprastos rupesnio 
priežastys

Imant galvon, jog liga pa
daro j tiek baimės ir rūpesčio 
ir, tiarai sakant, yra labai bai
si, yra svarbu žinoti tris pap
rastąsias rupesnio priežastis.

(1) Ar vėžio liga yra limpa
ma? Tiek, kiek mes dabar ži
nome, ji yra nelimpama. Jokių 
perų, kurie įleisti arba įėję. į 
žmogaus ar gyvulio kūnų butų 
priežastimi vėžio ligos, lig- 
šioliai nesurasta. Taip-pat nė
ra jokio pamato tikėti pasa
koms, kurios taip dažnai pasa
kojamos apie “vėžiu užkrėstus 
namus” arbą “vėžio sodžius”. 
Sirgimas ta ja liga kuriose nors 
namtiose arba gatvėje daugiau 
kaip kituose, atidžiai dalykų 
ištyrus pasirodo, jog tuose na
muose ar toje gagėję gyvena 
daugiau žmonių turinčių kaip 
pdsė amžiaus. Kadangi vėžys 
yra liga Vidurinio arba senes
nio amžiaus, taigi supranta
ma, tokiose aplinkybėse, daž
niau atsitinka ir vėžio liga. 
Taip-pat pasakos apie daugiau 
vėžio liga sergančius kuriame 
nors sodžiuje paprastai išty
rus pasirodo, kad tai yra sod
žius, iš kurio dauguma jaunuo 
nlenės yra kur nors iškeliavę. 
Dpi tos* priežasties taip daug 
mirčių nuo vėžio ligos yra Vor- 
monto ir Ne\v Hampshirc vals
tijose, nes iš tų valstijų daug 
jaunuomenės yra išėjusios Į ki
lų valstijų miestus. Vakarinėse 
valstijose, kamp gyvena dau
giausia jaunuomenės, nuo vė
žio miršta labai mažai.

Pasakojimas, kad galima už
sikrėsti vėžio liga nuo kito 
žmogaus, yra nepamatuotas. 
Iš daugel tuksiančių užrekor- 
duotų vėžio operacijų, nėra nei 
vieno atsitikimo, kad ligonis 
butų užsikrėtęs nuo chirurgo 
ar slauges. Pasibaisėtinas ap
sileidimas kaikurių ligonių at
sitinka vien dėlto, kad jo pri
žiūrėtojai bijosi užsikrėsti laja 
liga. Ypatingai tai yra nelai
minga, kadangi vėžys,’ kuomet 
jis yra neišgydomas, reikalau
ja kantrios ir žmoniškos prie
žiūros. Nors nėra pavojaus gy
dyti ar apraišioti sergantį vė
žio liga, tečiaus paprastas šva
rumas reikalauja, kad sutepti 
apraišalai ir Įvairus nešvaru
mai apie ligonį, sergantį vėžio 
liga, butų atsargiai surinkti ir 
disinfckluoti, o apraišalai su
deginti^ Tai daryti reikia ne 
dėlto, kad bijoti užsikrėsti vė
žiu, bet dėlto, kad pūliuose ir 
apraiškiluose randami įvairių 
perų panašių Į tuos, kurie yra 
priežastimi vočių, rožes ir ki
tų odos uždegimų.

(2) Ar vėžys gali būti pri
gimtas? Praktiškai sakant, vė
žio liga nėra prigimta. Niekas 
negali taip gerai to dalyko pa
tikrinti, kaip gyvenimo apsau
gos bendroves, kurios žiuri į 
tų dalykų iš biznio pusės. Tos 
įstaigos, kuomet sprendžia ar 
asmuo yra “good Risk” atme
ta prirodymus, kad vienas ar
ba kitas tėvų arba kuris nors 
protėvių yra sirgęs ta liga. Jų 
pačių atsargiai vedami rekor
dai per daugelį mi tų prirodo, 
kad tas neparodo dar kad as
muo laja liftą turėtų sirgti. Iš- 
tikrųjų nesenai ir labai tikrai 
vedami* tyrinėjimai gyvenimo 
apsaugos bendrovių statistikų 
galutinai prirodė, kad nėra 
priežasties los ligos bijotis, 
nors ir abudu tėvai butų mirę 
nuo vėžio 'ligos.

'Tiesa, kad kaikuriuose ban
dymuose su pelėmis, kurie taip 
plačiai buvo' aprašomi laikraš
čiu om?, lyg nurodo, jog vėžio 
liga dažniau užpuola tuos gy
vulius, kurie yra gimę iŠ arti 
stovinčių i giminystėje . tėvų. 
Tečiaus, nors tas laktas ir yra 
žinomas, reikia patemyti, kad 

tas tik yra iąrp kaikurių bal
tųjų pelių rįšių, ne tarp visų 
veislių ir niekuomet nebuvo 
patėmyta tarpe baltųjų žiur
kių, marių kiaulyčių, zuikių ir 
kitų gyvulių, kurie yra varto
jami tos ligos bandymams. La
bai nenaturalės’ sąlygos, ku
riose tie bandymai yra veda
mi, yra taip skirtingos nuo tų, 
tarp kurių randasi žmonių ra
sė, jog galima tikrai sakyti, 
kad vėžys butų prigimtas tarp 
žmonių. Kitais žodžiais sakant, 
bandymų prirodyhirii negali 
dar užstoti statistikos prirody
mų, kurie parodo, kad vėžys 
neprigimtinas. Net tie, kurie 
tvirčiausiai stovi užtai, sako, 
kad jsigima tik palinkimas prie 
vėžio ligos, bet ne pati liga. 
Daugiausiai ką galima patarti 
tiems žmonėms, kurių šeimy
nose randasi vėžio liga, kad 
jie patirtų ir ypatingai saugo
tų ligos apsireiškimus, bei kad 
saugotus tos ligos taip kaip ir 
kiti protingi žmonės kad daro. 
Tečiau,.jie neturi rūpintis nie
kuo daugiau. Neteisingas su
pratimas, kad vėžys įsigima 
\yla iš to, kad liga taip plačiai 
Į.'platinusi dažnai užpuola ke
lius šeimynos narius toje pa
čioje ar sekančiose geli t karte-

(3) Ar vėžys yra kraujo li
ga? Jis nėra kraujo liga ir ne
gali būti paskaitomu panašiu 
į Veneros ligas arba j li^as, 
kurios paeina iš nedoro ir 
nemorališko pasielgimo, kas 
galėtų suteikti pavienio žmo
gaus ar šeimynos ištvirkėlio 
vardą, v

Kaip vėžys išauga
Yra gerai žinoma, kad žmo

gaus kuto audiniai: raumens, 
giėznys, kaulai ir 11, susideda 
iš labai daug mažyčių celių. 
Tos celės kaip kada yra paly
ginamos į plytas muro, ir jos 
laikosi viena su kita, sujung
tos medžiaga, kurią galima pa
lyginti prie kalkių mūre. 'Tė
čiai! tos celės nėra tai negyva 
medžiaga kaip yra plytos. Jos 
yra gyvos, nuolat auga ir mir
šta, prisilaikant kaikurių įsta
tymų, kurių mes gerai nesu
prantame.

Kartais kurios norsjš tų ce
lių pradeda augti ir vystytis 
nepanašiai į kitas visai nepap
rastu budu. Maža celių gru
pe, rodos, sudaro koloniją, iš 
kurios pasidaro nesveika ir 
augančia kūne vieta. Ta vieta 
gali būti odoje, krūtyje, pilve, 
gerklėje, ar kitoje' kokioje kū
no dalyje. Dažnai celės suda
ro mažą kietą gumuluką, kurį 
lengvai galima užčiupti ir kurį 
gali chirurgas lengvai pradžio
je išpjauti.

Jeigu originalia guzukas yra 
neišimamas, paprastai jisai au
gu ir prasiveržia į aplinkui 
esančius kūno audinius. Tas 
praaugimas yra nelaimingas 
skirtumas tarp paprastų guzų, 
panašių i karpas ir nelabųjų 
guzų panašių į vėžį. Ant galo 
išauga didelė masa ir mažos 
jos dalys atsiskiria ir papuolu- 
sios į kraują ir limfą jais iš
siplatina po visą kūną. Ji pa
prasta cčjč išeina kimo iš savo 
viiotos ji beveik nieko nereiš
kia; nes toki cėlū miršta. Vė
žio7 cėlės-gi turi tokią gaivumo 
jėgą, kad auga kur tiktai pa
puola, ir kur tik viena toki 
cele apsistoja, naujas vėžys 
pradeda augtL

(Bus daugiau)
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Bruožai Iš Atlaidų 
Žemaičių Kalvarijoje

riai, tai grįžta, tai kiti tik pra
deda vaikščioti “kalnus”, baga- 
mažui ragina pirkti savo prekes 
ir giria, kad jos geriausios, į- 
vairųs komedijantai reklamuo
jasi.

Toliau perėję per Varduvos 
upę permestą tiltą, girdi: “Prie 
pyragų—ragų, geru pyragų; 
pyragas veltui, tik už atrieki- 
mą teimu!” “Vienas už litą, ki
tą pridėsiu” (išeina kad daik
tas tekainuoja 50 et. jis sako, 
Ikad už litą duosiu vieną ir dar 

važiuoja ai l(prį<|gaįu magaryčių kitą tokį 
. “Prie 
(dalgio

Atlaidų pradžia
Dangus tai šypsos, tai vėl 

raukia savo kaktą; ragindamas, 
tai vėl neleisdamas keleiviams 
važiuoti į Panos Marijos Ap
lankymo atlaidus žemaičių Kal
varijon, grasindamas lysiąs 
šaltu lietu ir sušlapinsiąs ru
blis, bei kelią giliu purvu pa
veikiąs.

žmonės neklausydami veid
mainingo dangaus, kas turi 
arklius pasikinkę 
raitas joja., pėsčias, gelžkeliu Kitur šaukia
ar dviračiais, visi skuba emu, brukstUi prie SukStų vu(lIf 
kad tik greičiau norimąją vie- |gaiandūuo, priemonės) ir etc.

rengėsi kelionėn. Palengva di
dėja žmonių skaičius atlaiduo
se—greitai mažėjo'.
Keliai atnešę žmones ant stip

rių savo krūtinių — dabar vėl J 
nešė atgal. 1

Atlaidai dar nesibaigė— jie 
tęsiasi iki antradienio vakaro, 
nors žmonių ir mažai beesti; 
daugiausia vietos žmonės kal- 
variškiai, kuriems kaip tik 
metu buvo daug patogiau, 
atlikti tikybinės pareigos.

III.
Elgetos

Apie elgetas (ubagus),

L -M ♦,k. .. i-ar<e' ■

SOL ELLIS
tuo 
eiti

Didžioji Krautuvė
2118-22 So. State Street

Vakarinėj pusėj gatvės

“PRARASTA JĖGA AT
GAUNA 124 VA

LANDAS”
Prikeliamos jūsų gilės ir ner

vai ir atgaunama jauny
stės jėga

tą pasiekus, pamačius tą gar 
sųjį žem. Kalvarijos miestelį. 
Vieškeliais, šuntakiais ir <šiaip 
takais, it kraujas gyslomis — 
keliauja be paliovos kuo ne iš
tisą sąvaitę prieš atlaidus.

Pilgrimų būriai iš toli pama
tę it gulbę aukštyn 
sprandu baltuojančią 
rijos bažnyčią, puola 
savo nuvargusiomis 
pūstomis lupomis bučiuoja 
tą, kaltais purviną žeimės 
dą, meldžiasi.

Keliai iš visų pusių suveda 
žmonių minias į mažą Kalvari
jos miestelį.

“Bagamažai” visu 
ruošia savo palatas, 
drobes vieton stogo. Kiti dirba1 
kvasą-limonadą ir kitus gėri- į 
mus,

Varpininkai ir kiti bažnyčios 
tarnai valo šventyklą ir aplin- |jnksminimdi 
kui jos kiemą piauna žolę, kur ;liu(1nųjų dienų, 
reikės eiti žmonėms “kalnus" 
Ūkininkai, šalę 
keletas sieksnių 
piauna žolę,, kad ja/nemintt) ir į 
keleiviams patogiaū eiti butų.

Nuplautąjį šieną 
daržines, kad butų 
kur pernakvoti.

Iš kaimyninių ir

iškeltu 
Ž. Kalva- 
žemėn ir 
vėjo nu 

sal
vei-

rių vietų, sveikinasi ir klausi 
nėja viens kito, kaip begyena, 
kokia vaga gyvenimo laive 
plaukia ir rodo kits kitam dar
bo pūslių sugraužtas rankas. 
Didžiuma moksleivių fiziniu 
darbu didžiuojasi...

Piemenėliai-vargdienėliai tro
kšta, kad atlaidų diena, butų 

I kaitri diena, nes jų karvutės 
ankščiau pargiliuoja namo, o 
Ijeigu kartais kaitros nėra, tai 
| piemenėliai patys bizina, kad 
tik greičiau bėgtų namo.

Atlikę reikalą su savo kai
mene piemeiYčliai galvotrūk
čiais l)ėga į atlaidus žinoma, tąspartumu

tiesdamiLjary^į jęali tik nGtoli Kalvari- 
jos gyvenantieji) ir tenai bėgi- 

Įiiėja-šmirinėja po bagamarus, 
idant radus kokią švilpynėlę 
ar kitokią dūdelę nusipirkti pa- 
......~.............i savo gyvenimo nius

Ugninga saulė krypo vaka- 
kelių ir takų Ir()p, artin()sį prje orizonto, ren- 

rankas ii 
glamonėti

Prkrasta 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”

k u- Į 
rie sudaro atlaidų monotoninę 
spalvą—dalį ir driekiasi liūdna 
gija perdėm per visus atlaidus 
tenka irgi nemažai kalbėti į- 
liustruojant • psichologiją bei 
gyvenimą.

Tai yra žmonės visą savo I 
liūdną gyvenimą klampinėja 
po gyvenimo purvų gelmes, 
žmonės, kuriems linksmumo, Iį I 
džiaugsmo, pasitenkinimo sod
no vartai uždaryti, kuriem“ 
“skirta” kentėti skausmus, var
gus ir badą bučiuojant riebiems 
didžturčiams rankas, lenkiant 
savo senas, žilas galvas.

Elgetos, nors ir ne visi, ke- Į 
liauja kaip ir čigonai iš vienų 
atlaidų į kitus prašydami, mels
dami išmaldos. . Ir pirmiau ne
gu kiti žmones pradeda ruoštis | 
atlaiduosna. Silpnesniuosius ( 
arba negalinčius eiti, žmonės, 
pasikinkę specialiai tam veža. 
Gi stipresnieji, galintieji eiti, 
paprastai eina per kaimus,, so
džius prie žmonių pernakvoda
mi, pavalgydami bei šį tą gau- . 
darni.

(Bus daugiau)
Ar jus žinote, kad

s Lietuva dalyvauja Londono pa-Į 
: 'rodoje ir ji parodo savo ūkių l)r(Į- 
’ duktus, gintarų ir visokius nami-

> produktus ir Anglijos laik
raščiai labai gražini rašė apie 
tuos Lietuvos produktus. Ar jus j 
žinote, kad Hchnarai yrt^ supa-, 
kunti j popierinius bakselius, kuo-j 
met jus nusipirksite llehnarus iųs 
gausite juos gerame stovyje, bet 
ne sulaužytus, kaip paprastus ci- 
garetus. ______

Praneša, kad Atidaro 
Krautuvės Skyrių 

4600 W. 22 St.
Su pilnu pasirinkimu PLUMBINGO, APŠILDYMO REIKMENŲ 

IR ELEKTRINIŲ PRIRENGIMŲ

rūmą” net j vienos dienos laiką 
su Lifex Compound. štai yra 
žingeidus pareiškimas vieno, 
kuris vartojo Compound. Tas 
žinonhas išrodymas atgaivina 
‘prarastą jaunystę” ir “jėgą” 
tukstančiams kur kitos jokios 
gyduolės nepagelbėjo.

“Jėga mano jaunystės liko 
atgaivinta pirmą dieną” sako

i M. L. Ebstone, “Man pasirodė, 
kad mano atjaunčjimas pasida
rė umus. Aš vartojau com
pound per visą savaitę. Mano 
nervai dabar yra normalus,

| kaip pridera būti. Skilvio ne- 
I veikimas, nuo kurio aš kente- 
Į jau nuolat per daug metų pra; . 
Į nyko. Aš (Mbar jaučiuosi ge- 
| riau negu prieš dešimtį metų. 
Į Aš buvau išleidęs šimtus dole

rių ant gyduolių praeityje, bet
Į aš galiu tikrai pasakyti, kad 
Į jūsų geras compound padare' 
man daug daugiau gero, negu

I kitos gyduolės”.
“Aš tu£iu pasakyti, kad vi- 

I sos gyduoles kokias aš iki šiol 
vartojau, nei vienos negali 'su
silyginti su Lifex. Del atbuda-

I vojimo sistemos jos yra pui
kiausios”, rašo J. M. Day. “Aš, 
bandžiau daug gyduolių ir jos 

Į negali būti lyginamos su Lifex.
Lifcx yra vienatinės gyduolės; 
taip aš manau apie Lifex ir 
aš pasakysiu visiems savo 
Iraugams apie jas, nes aš ma
nau, kad kiekvienas turėtų ži
noti apie — fUfex. Aš jas gir- 

I siu ir rekomenduosiu kol tik 
daug 
metų 
žmo-

platumo DU-Įggsį tiesti šviesias 
apkabinus krūmus 
bučiuoti .ir nuskęsti... Oras at
vėso, karštis rengęsis sudegin- ’ 
ti visai pradingo... Nuo aukštų 
medžių saules šešėliai išilgai 
miestelio išsitiesė, atsigulė. Pil- 
kaolunksniai debesėliai valan- 
dėliai uždengdavo degantį sau
les veidą ir vėl,, iš lengvo nu- , 

įslinkdavo ir plaukdavo vakarų 
linkui .tarsi ką norėdami pavy
ti pralenkti. >

Tolimieji keleiviai apipido 
Žemaičių Kalvariją, kad ten vis
ką radus paliktoje tvarkoje, 
kad plėšikas nebūtų išvogęs na
mus, ar vaikai nuskendę ir ki
tokios nelaimės atsitikusios. 
Greitai miesčiukas tuštėjo, pa
siliko tik artimieji ir tie kurie 
lauke ryt dienos jonuirko. Pa
sidarė liuosiau. Nekurie baga- 
tnažninkai griovė savo būdas ir

parveža j 
keleiviams

tolimesnių 
bažnyčių atvažiuoja daug kuni
gų kitokių stonų asmenų. Iš 
Kretingos ar iš kitur apsilanko 
barzdotas vienuolis-pamoksli- 
ninkas. Atvažiuoja keletas at
letų (stipruolių), užsiėmę kur 
nors namus rodo savo jėgas, 
už tai imdami iš žmonių litus. 

Atvažiavusieji žmones ieško 
vietos kur arklį bei vežimą pa
statyti.

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian\
Hop-Flavored

II.
Atlaidai

PuriTah Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas 
Prašykit groserninkų

Didelis Sutaupymas ant
Dūdų ir fitingų 
Elektrai prirengimų 
Brasinių tavorų 
Cinos tavorų 
Plumberių įrankių 
Stogų popierių ir t.t

Sinkų
Vanų
Toileto įrengimų 
Lavatories 
Skalbykloms lovių 
Sodnų laistytojų

Radiatorių 
Boilerių 
Liandrės pečių 
Tankų 
Heaterių

atlaidai žem. Kalvarijoje. Pir
mąsias dienas atkeliauja mal
dininkai ir įvairus biznieriai. 
Mieste gyvumas vos įstebimas., 
tik kur ne kur būriai atkelia
vusiųjų eina “kalnus”. Iš jų 
nuvargusių ir pridulkėjusių kru- 
tiinių veržiasi Tiesu tarti n i cy
pianti balsai, kurie ore sudaro 
keistą, įstabią melodiją.

Slenka dienos, didėja žmonių 
skaičius, visur reiškiasi dides
nis gyvumas.

Pagaliau ateina ir svarbiau- 
atlaidų diena— sekinadie- 
Kuone iš pat ryto jau ga- 
matyti—visų atlaidų vaiz-

SAUGUMAS

šioji 
nis.
Įima 
das.

Tą dieną sueina’ ir visi Žem. 
Kalvarijos parapijonys, baigia 

- važiuoti tolimieji žmonės.
§>enas nedidelis žem. Kalvari

jos miestelis pilnutėlis žmonių. 
Užlipęs ant aukštojo šv. Jono 
ar žvirgždų kalno miestelis at
rodo it jura žilomis savo vil
nimis glostoma klajoklio vėjo. 
O kalbančiųjų žmonių balsai 
susipynę tik ūžė, tik klegėjo ir 
plauke—bangavo oro vilnimis!..

Vėl nulipęs nuo aukštojo 
r

minią ir 
balsų su-

sudžiuvu-

kalno leidies į tą ūžiančią 
it drobulę krutančią 
paskęsti įvairiausių 
kuriuose.

Čia elgeta ištiesus
šią ranką monotoniniu i liūdnu 
balsu prašo išmaldos, laikraš
čio pardavinėtojai jau užkimu
siu nuo šalčio balsu ragina pirk
ti naujausią laikyčio nupjeri, 
stipruoliai drutu balsu kviečia 
pas save pažiūrėti nematytų, 
stebuklingų jėgų, pilgrimų bu-

šioje Lankoje saugumas musų ko- 
stumerių pinigų visuomet pirmoje 
vietoje.

Dideli resursai ir labai atsakanti 
direktoriai ir viršininkai, patyrę ir 
gabus padaro saugumų antratiek už
tikrinančiu.

Jūsų pinigai depozituoti čionai bus 
apsaugoti labiausiai žinomais budais. 
Atekite ir pasikalbėkite su Miss Jo- 
nikis, musų lietuvaitė atstovė. Ji 
randasi' prie langelio No. 12 ir ma
loniai pasimatys su jumis.

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Šviesą ir pajiegą suvedame | «enu« ir naujua namui, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I a c.

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

Kaina, gerumasir patarnavimas
Dykai dastatymas į visas dalis miesto ir priemiesčius
Greitas patarnavimas suteikiamas-iš už miesto orderių ir laiškais.
Atdara kiekvienų vakarų iki 7 vai. Nedėlioj iki pietų.
Lengvais išmokėjimais už namų apšildymo reikenis.
Apkainavimas' suteikiamas dykai.
Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai.

Visi Plumbingo ir namų 
apšildymo reikmenis 
parodomi musų abiejose 

krautuvėse
V------ —----—------------------------------------------------------------- >

Sol EUis
Didžioji Krautuvė 
2118-22 S. State St.
Vakarinėj pusėj gatvės 
Chicago, III.
Phone Victory 2454-4356

Sons, i-o.
Krautuvės Skyrius 

v / ' 4600 W. 22 St.
Netoli Cicero Avė. 

22 karas sustoja prie durų 
Phone Cicero 130.

gyvensiu, nes jos man 
gero padare, aš esu 60 
imžiaus. Mano patarimas 
nėms, pabandykite jas”.

Šis puikus Compound yra 
prirengtas vienos didžiausios 
laboratorijos pasaulyje ir abel- 
nai žinoma kaipo Lifex, yra 
lengvai vartojama namuose ir 
i veikia kaip magi jo ant žmo

nių visokio amžiaus ir lyčių.
•

Nežiūrint kaip menka butų 
jūsų sveikata, koks jūsų am
žius arba užsiėmimas, nežiū
rint, kų. jus iki šiol esate ban
dę, jei jums stoka “jėgos” ir 
‘jaunystės, stiprumo”, mes esa
me pilnai įsitikinę, kad Lifex 
Compound atgaivins jumis.

bandymui 14 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- 
nokėsite laiškanašiui taipgi ir 
už štampas, arba jei norite ga
lite atsiųsti $2 kaip užsisaky
si t. Vartok it jas pagal papra
stą nurodymą. Jei i pabaigą 14 
dienų ndbus ženklų “puikaus 
pasitaisymo” ir “atjaunėjimo”, 
tiktai atsiųskite jas 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 užsakymu

> (Apskelbimas)

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

Smulkios Žinios

Lietuvis suimtas už už 
laikymą vogtu daigiu

b'ederalinė valdžia iš licita- 
cijos pardavė už $2,280 kelu- 
ricJiką autofnobilių, kuriuos 
suimta begabenant inunšainą. 
Liko neparduota aštuoni au
tomobiliai. Bet valdžia vistiek 
turėjo prie jų pridėti $7,720, 
nes jai laikymas tų automobi
lių garažiuje akinavo $10,000. VVestville, III. —Bubnis

Požėla juokiasi: “Aš užsidė
siu savo galvą popiera, o į bur
ną paimsiu kadugio žiedų, tai 
jie visi išsigąs.“

Požėla nepaiso — pirmiau ar 
paskiau reiks mirti, bet šešta- 

idieny, birželio 13 d. važiuosiąs 
i *Westville. Pietus laikysiąs 
IHanvi'lIės gimnastikos kliube, 
o penktoje, valandoje vakaro 
busiąs darže, 219 W. Main St.,

žiuojame. Galite pasirinkti to
kią vietą, kuri jums parankes
nė ir smagesnė. Lietuvių Gol
fo Kliubo adresos: 3204 South 
Halsted st. Telefonas BotiIe
va rd 4088. —Dr. A. J. Karalius

Lietuvių Golfo Kliubo 
prezidentas.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių
' LIETUVIŲ 

patvirtina sausumą, pat a r. 
navimą ir parankumą šios 
Bankui). '*>

Rado už $100.000 vogtų prekių.
Keli kiti areštuoti.
Jau nuo tūlo laiko daugelis

Chicagos lietuvių kalbėdavosi, 
kad norint pigiai drabužių ar 
kitokių daiktų pirkti, reikia 
važiuoti prie Wentworth ir 35 
gatvių lulon lietuvio sankro
vom Daugelis ir pirkdavo ten 
ir džiaugdavosi pirkiniu, bet 
niekas nemanė, kad tie daik
tai yra vogti. Dabar betgi tai 
išėjo aikštėn.

Keletą dienų atgal policija 
patėmijo atvažiuojantį iš In
dianos troką be laisnio. Ji pa
sekė tą troką iki jis neatva
žiavo j lietuvio Jono Savickio 
garažių prie 3511 Wentworth 
A v?. Policija puolė į garažių, 
bet Iroko šoferių jau nebera
do. Trekas tečiaus stovėjo ga- 
ražiuje ir jis buvo pilnas vog- 
ttų daiktų. Policija tuojaus su
ėmė Savicką ir pradėjo dau- 

, giau panašių prekių ieškoti. Ir 
rado netik garažių, bet ir san-

Michael Spignola, 2133 W., 
Roosevelt Rd., pasimirė ligo
ninėj. Jis pereitą šeštadienį li
ko sužeistas 
automobilio 
prie 
vių, 
giau

ekspliodavus jo 
gasolino tankui 

Roosevelt ir Tliroop gat- 
kur jis bandė Įsipilti dau- 
gasolino. .lis okspliozijos 
parmestas ant šalygatvio

ir perskelta jam galvą.

GOLFAS

Pareiškimas

Lietuvių Golfo Kliuban atei
na girdų, kad kiti Chicagos 
lietuviai golfininkai (ne mūšų 
kliubo nariai) nori iššaukti 
musų kliubą “persiimti“. Šiuo 
mi turiu garbės visai praneš
ti, kad Lietuvių Golfo Kliubas 
pasirengęs lošti su bet kokiais 
lietuviais golfininkais bet ko
kią dienų. Musų nariai, prie 
progos turiu pasakyti, golfu 
ne juokais užsiima. Turime jau 
lokių lošėjų, kurie nebijo su

vartoto-* silikti su pirmaeiliais lošėjais, 
uolaidą už grei- ir tokių skaičius auga.

Mums tikrai hutų malonu 
'kailis i.špliekti tiems lietuviams 
I golfininkams, kurie ne musų 
i kliubo nariai. Atsišaukite, ger

vinamieji, o mes tuojaus krep- 
I sius ant pečių užsidėję ir va-

FELIKSAS AVLE:

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
(nuskendo prie namų Emmett, 
Geary, gegužės 20 dieną). Tu
rėjo 10 metų amžiaus . Palai
dotas gegužės 22 dieną. Pali
ko dideliame nubudime tėvus 
Ir seserį Stelių 3 metų am
žiaus. Liekame dideliame nu
liūdime.

Mr. ir Mrs. Avies ir sesuo.

Saugumas dėl
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, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melyin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dėlei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
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 metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Kay aparatas yvh vienas 
geriausių mieste, 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.

Randasi 
žemutinio f 1

Dearborn, Monroe 
ir Clark Strects,

Miesto tarybini tapo įneštas 
inayoro Dover pasiūlymas vi
suose namuose įvesti vandeny 
saikus (\valer moters). Van
dens kaina nustatama po $1.20 
už tūkstantį kubinių pėdų, var
tojant nedaugiau 3,000 pėdų j 
mėnesį; didesniems 
jams pigiau,
tą užsimokėjimą bilos vieton 
dabartiniu 25 nuoš., nustatoma v . . i10 nuoš. Kainą vien tik už my-i 
torio vartojimą mažiems na
mams Nustatoma $3 į metus.' 
Taigi vanduo kainuotų daug 
daugiau, negu gasas, nors ga- 
so pagaminimas atseina daug 
daugiau, negu vandens pasemi- 
mas iš Michigan ežero.

RENDON KRAUTUVE
Šiaur-vakarinis kampas 34 St. ir Halsted.
Labai didelė krautuvė, gerai apšviesta, su dide

liu cementiniu skiepu ir 4 gražus gyvenimui kam
bariai.

Ši yra viena gražiausių kampinių krautuvių 
Bridgeporte. w *

Taipgi maža krautuvė prie 3244 S. Halsted St.
Tos krautuvės yra tinkamos dėl grosernės, bu- 

černės, aptiekos, muzikališkų instrumentų, radio 
supplies, ir t. t. Atsišaukite pas

Suvie
ku už $100,000.

HERMAN WOLLNER & SUN
jam

pažinia

miesteliuose iš VVisconsino.
Ruošia kapus

3362 South Halsted Street 
Telephone: Yards 5293.

Miesto taryba patvirtino pa- 
skirimą Dr. Bundesen dar ke
turiems metams Chicagos mies
to sveikatos komisionierium.

Miestas šięmet ketina taisyti 
daug gatvių. Tas darbas mies
tui kainuosiąs $3,500,000.

pardavė už 
vogtų prekių

šiandie vakare, Stanford par- 
kiuke, prie 14 PI. ir Union Av., 
bus koncertas ir motrų, vyrų ir 
vaikų atletikos paroda. Įžan
ga dykai. »

Vakar prie Western ir 15 gat
vės lūžo tvora, prie kurios - bu
vo sudėtos lentos. Tvora pri-

Steponui. • Jau privežė

iš dviejų vyrų, kurie 
elis tūkstančius 
Tečiaus Brusso 
kokiu nors pa-

Pradėjus policijai kamanti
nėti Savicką, jis jpynęs dar 
vieną, tūlą Joseph Brusso, ku
ris* taipjau tapo suimtas. Sa-

pažino ir Kuppenheimer ir Ber
nare! Cohen, kurie turi drabu
žių sankrovą prie 712 West 
Roosevelt Ibi.

Lake

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
. 161G W. 47th Street

1.

suk-

Kaina $60
Stanford parke

Fordson

THE SAFETY RAZOR KURIS

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Raznrs ir Hiades

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

No. 2120. Vieno šmoto sporto
nia, lengvai pasiuvama. No. 1 pa
rodo du svarbiausiu šmotu viršminė- 
tos suknios. No. 2 parodo priekinę 
suknios dalį ir jsiuvimą, kuris susi
deda iš vieno šmoto, dėl abiejų pušiu. 
Paveiksle galima pastebėti, kaip leng
vai kalniečius įsiuvamas.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 35 mie
lai reikia 3M< yartlo 32 arba 36 co
lių materijos ir % yardo apikaklei.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

15 centų. Galima prisiųsti pinigus

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, UI. * 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man, pavyzdi No.......... ....
Mieros............................. per krutinę

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
patsai galanda savo blades UĮJ Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00

Razor
Sharpetu Itaelf

aiškinimų.
Pasak policijos, šaika, ku

rios sandelį užtikta, dariusi 
plėšimus labai plačioj skalėj ir 
tai netik Chicagoje, bet ir ki
tuose Indiana, Illinois ir 
consino miesteliuose, 
davusi visas prekes 
mk
krovų

Užvakar du žmonės — vaiki
nas ir mergina, nusižudė dei ne
laimingos meilės. Merginą pa
metė jos vaikinas ir išvažiavo, 
o už vaikino atsisakė tekėti jo 
mylimoji. Saužudžiais yra 
Betty Moscoe, 21 m., 509 So. 
Honore St., ir Louisi-Detke, 24 
metų, 159 W. Goethe St. Abu 
nusinuodijo.

Wis- 
išvež- 

iš mažų 
tolių departamentinių san-

Sužeistiems sx-karei 
viams

Amerikos Raudonasis Kry
žius paskelbė, kad ♦ dalyvavę ir 
likę sužeisti pasauliniame kare 
kareiviai, kurie nori valdžios 
lėšomis mokintis kokio amato 
turi paduoti savo aplikacijas ne 
vėliau kaip iki birželio 30 die
nos. Po tos dienos aplikacijos 
nebebus priimamos.

Daugelis lietuvių ex-kareivių 
pasinaudojo valdžios pagelba ir 
išmoko gerų amatų, kurie jiems 
palengvina gyvenimą. Bet dau
gelis ex-kareivių, kurie galėtų 
irgi gauti mokslą, ar nežino a- 
pie valdžios teikiamą pagalbą, 
ar mano suspėsiu vėliau pasi
naudoti ta proga, nemanydami, 
kad laikas padavimui aplikacijų 
yra aprybotas. Tie ex-karei- 
viai, kurie gali gauti pašelpą, 
turėtų šia proga pasinaudoti ir 
išmokti kokį gerą amatą, bet 
turi skubintis su padavimu ap
likacijų, kad nepasivėlinus.

Pasiekė žinia, kad Westvi- 
llės mainieriai ne Laikomis 
ruošia Požėlai kapus. Jie sako, 
jam (Požėlai) bus kaip šven
tam
daug plytų, kurių užtektų baž
nyčiai pabudavoti, ir dabar ve
ža akmenis. Jei jų lietuvių stip
riausias mainieris nepaguldys 
Požėlos, tai užvers Požėlą ak
menimis ir su plytomis sudau-

100%.^±'
Grynumas 
Pasekmes

Blatz Malt Syrupas turi 
juos visus. Atsakomybė
je kožno keno stovi var
das BLATZ — ir 75 me
tų patyrimas, kaipo pir
mutiniai Salyklininkui. 
Bandykit Blatz, jus pa
mėgsit jj.
Vai Blatz Brewing Co.

CHICAGOS SKYRIUS 
1500 Holt Street 

Phone Brunswick 3600

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Lincoln

Cars-Trucks-Tractors

| FRANK BRESKA
į 2501-03-05 South Kedzde Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam 'reikia padaryti do-. 
viernastis vedimui reikalų ir pro-
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 

1 pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisų, 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 iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly- 
ko žinovams.

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 jčirskiamos tie
siog i kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas ta? gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba j biznj netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visaa ut«U 
senėjiiKias ir komplikuotas ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniai! 
ir Amerikoniškais (taisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia* 
iumas per 28 metus.

Vyrai ir motervs, kurie serga,' tegul atsi
lanko ( musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laime, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

Y)R. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St, 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij Ir s u be

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. NedėlioJ ir 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietA. P*, 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki

Town of

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašoma mašinėlę

Tuomi ps darysi dideli smagumą 
puta sau, savo gimininis Ir drau
gams tu kuriais ausirašiniji ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
ruuAintla au liatuviftkomis raldlmia 
pasaulyje. Galim* ir an<liikai ra~ 
•yti.

liaunamos

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str, 

Chicagv, III.
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Lietuviii Rateliuose
L.S.J.L. susirinkimas
Ketvirtadieny/ birželio 5 d., 

Mark White Square svetainėj, 
ant Bridgeporto, įvyko mėnesi
nis Lietuvių Socialistinės- Jau
nuomenės Lygos nepaprastai 
gyvas susirinkimas.

Susirinkimą atidarė organi
zatorius d. J. J. Čeponis, tvar
ką vedė <1. K. AugustinaVičius.

Šis tas iš North Sidės
Rašo Nemunas

Pereitą nedėldienį, birželio 
d., buvau JefTersono giriose,

irieko nebūt ypatingo, 
gausus programas. Pa-

7 
nes čia Northsidės Liet. Drau
gijų Sąryšis turėjo išvažiavi
mą. Išvažiavimas kaip išyažia- 
vimas, 
jei ne
našaus programų, o ypačiai da 
giriosę, retai kada lujsitaiko iš
girsi. Nenoriu pasakoti nebu
vėliams šitame išvažiavime kas 
buvo dainuojama, kas buvo kal-

Perskaičius ^protokolą sekė ko- bama ir lt., nes jų pačių xkal 
misijų raportai. Organizato- te 
rius d. Čeponis išduoda rapor-j l> j 
tą ir prie I 
čia prakalbė-lę, apibudindamas 
Lygos veikimą. Seka didininkoi Sąryšio 
ir finansų sekretoriaus rapor-’programą, 
tai. kuriuos priimta. Išklausy
ta raportą ir ApŠvietos komi
sijos. Raportas parodė, kad Ly
ga yra daug veikusi |M»reitą se
zoną. Kas antrą ketvirtadienį į navo pusėtinai gerai, 
buvo surengti lavinimosi susi
rinkimai, kurie buvo gyvai ve
dami ir skaitlingai lankomi na
rių, kurie gyvai dalyvavo dis
kusijose, debatuose ir 
bėj imuose.

Skaitvta laišką nuo 
sios Birutės, kuriame 
ma Lygą pagelbėti Jaunosios 
Birutės nariams lavintis lietu
vių kalbos ir žaisti tennis. Nu
tarta stengtis duoti prašomąją 
pagelbę. K. Augustinavičius, 
rotlos, apsiėmė, reikalui esant 
pamokinti jaunus biruliečius 
lietuvių kalbos; kai dcl tennis 
žaidimo, tai nieko neišrinkta,* Šiam? išvažiavime
bet reikalui esant atsiras tarp buvo 
lygiečii tokių, kurie galės jau-| turės 
puolius pamokinti to žaidimo. Į Suvažiavusios

Paskui T 
svarbos reikalai. Tik mirus dužiai 
Petrui Budrikui, kuris buvo1 Daugiau 
Lygos korespondentu, juo ta-

kad nesirūpino 
tiktai trumpai

L) pasako pritinkan-' programo dalyvius, 
įdės Liet, 
pirmininkui 

vykusiai
Pirmyn Choras, im> dainų sekė 
d r. A. Montvido kalba apie 
viską po biskj. Dainavo Jauno
ji Birutė iš Bridgeporto; dai- 

iš 
vaikų draugijėlės nėra galima 
geriau nė reikalauti. P. Sarjfe- 
liui reikia dėkuoti už jo pas
laugas, dedamas reikale moki
nimo Jaunosios Birutės. “Nau
jienų” redaktoriaus P. Grigai
čio kalba buvo gana turinin
ga — vaizdžiai nurodė reika
lingumą lietuviams beritirai 
darbuotis kidturinio darbo 'lau
ke. Uktverio monol 
fesionalio I 
pana “good” 
iki' sočiai. Baigiant 
vėl Jaunoji Birutė

atvykti, 
paminėsiu

■Draugijų 
atidarius 
dainavo

Jauno-

Dainininko” išėjo 
publika juokės 

programą 
.sudainavo

publikos 
gana skaitlingai. Sąryšis 
arti $100 gryno pelno, 

publikos ūpas 
siąustyta menkesnės buvo linksmas, svetingas, pra- 

i‘~ rr:,‘ J v’ i linksminos iki sutemai,
išvažiavimų!

Kuopos Korespondentas.

Mrs. 
v ra 
dar

Roseland
Aušros

no žmogaus pavardę, kuris vi
sai apie tai nieiko nežino. O ku
rie matė, pranešė, kad kny
gius Spetyla nebuvo blaivas ir 
vaitojo labai negražią kalbą, 
tai pašalliniai žmones pastebė
jo, kad butų daug verčiau, kad 
toks knygius pasitrauktų nuo 
jų. Spetyla užpyko už pasaky
mą jam teisybės į .akis, todėl 
ir apskundė vienų narį. Išklau
sius komisijos raportą, nutarė 
likviduoti 
likviduoti 
jeigu jis kartais kabinėtųsi, 
kreiptis i kuopą.

—Proletarai

komisijų ir kartu 
knygiaus skundą;

Cicero
Baigia mokyklas••

šiemet viešąsias mokyklas 
baigia nemažai jaunu lietuvių 
ir 'lietuvaičių.

Roosevelt pradinę' viešąją 
mokyklą ŠĮ pavasarį baigia:

Bessie Mario Alozaitis, Julius 
An^ryoskus, Baca Grace Bal- 
sewice, Albert Biela^, Josephine 
Anna Gražulis, Marv J ui i a Kai
lis, John Kavolis, Lillian Aga- 
tha Matui, Josephine Elizabeth 
Misulis, Wanifrod Elizabeth 
Petruk, Julia Grace Radmvitz, 
Stella Benrice Rimkavich, 
Josephine Aptoinette Shusha, 
Emiiy Lpuise Stankovitch, An
na Adelinc Takas, Johnna Jen- 
nit» Tamaszefski, CJlement Taut
kus, Stella Anthinett'? Valei-( 
kauskas, Amelia Catherine Vn- 
riekas, Loreda Marga rot Yuk- 
nis, Wa!lter Casey

Cicero yra ir 
kyklų, lx't kitose 
nas-kitas lietuvis

Burnham 
bene lietuvis

Augštesnę
B«ct dar

į baigia šiemet Cicero augštes- 
( nę mokyklą — J. Sterling Mor- 
! ton High (School. Tą mokyklą 
šiemet baigia 368 mokihiai-ės, 
kurių tarpe užtinkame seka
mas aiškiai lietuviškas pavar
des: į p

August J.
Elsie M. Boubin,

I
Frances S. DAuigelis,
Viola Goris,
Michael J. Jucius,
.Clarence A. Pakas, .
Albina P. Sruoginis, 
Norbert A. Tumavfth, 
Joseph G. YakuboAvski. 
Visi jii& baigė keturių

Rimsbas.

gal tik vie- 
yra.

Charles Janovsky.
mokyklų baigia
daugiau lietuvių

Mont Clare
šita

žinoma
gyvena
nijos. Mont Clare yra

— ................... ........... <
mos to raštinės darbininko ko-’ffera ir unija, o kaip tik biznis 
kios attskiriems nariams rūbų pramonėje sumažėjo, o 
blogybės, kliūtys, ir turint įro-' darbininkų skaičius pasididino,

vieta labai yra i____ f .
tiems lietuviams, kurie ninko.

mažai dymą, tai ant to raštinės darbi-.bosai pasidarė daug bloges-
■ . .. . . . ___________.„t. i-___  ____ i.galima paduoti skundą ni. O iš antros pusės tam rub- 

toliau'nuo'šios’ Bendrąją Tarybą ar j. sky-^iuvių darbo sąlygų pablogfiji-
.....  Clare yra dalis Įriaus Pildomąją Tarytą, o sky- ■»«> dar prisidėjo ir komunistų 
Chieagos north-west šidėj, praniaus Pildamoji Taryba visuo- nelemtas. puolimas ant rubsiu- 
sideda nuo <il-tos (011M)) West'niet ištirs ir pataisys viską, kuškių unijos, demoralizavimas 
Grand Avė. ir tęsiasi iki 72-ros'yra bloga. Juk visi žino, kad darbininkų, šmeižimas unijos 
(7200) arba Harlem Avė. į va- kuomet maskviečiai valdė lietu-|Per komunistų išleistus lape- 
karus ir šiaurę iki BdmonCvių 269 skyrių, tai tais laikais, ><us. Bosai suprasdami lą ko- 
Ave. ši kolionija yra dar visai niekė iš jų vnl-.lyftos nejr. dys,,munistų veikimą, kad Jie skal- 
liauja, bet labai greit auga.,kad kas nors iš neturinčių dai/do uniją, padare sunkesnes dai- 
Mat čia gal pigiau gali žmončs bo darbininkų Lutus daręs už- bo sąlygas.
įsigyti nuosavybę, todėl greit metimus maskviečių valdančia1.! Komunistai, kaip matome iš 
ir augą. Reikia pažymėti, kad skyrių valdybai., 
čia yra gal net sveikiausia vie-Į q ^us jjn^ j<a(| rubų į«j.
ta iš visos Chieagos, nes Mont ^irbystėj blogai eina darbai, 
ęiarc stovi aukščiaus Mlchiga- ne joįaio valdybos kal

tė. Priežasties reikia jieškoti 
kitur. , Didžiojo karo metu, 
kuomet visa Eūropa liepsnojo 
karo ąukury ir visose šalyse vi -i 
si darpininkai buvo užimti vien 
tik karo reikmenų gabenimu, o 
rubus, kaip tai Anglijai, Fran
ci jai ir kitoms šalimis dirbdavo 
Amerikos rubų pramonininkai. 
Tais tai karo laikais rubsiuviai

no ežero net 72 pėdas, čia yra 
keletas lietuvių šeimynų, ku
rie jau net juo trej-ctą metų ir 
daugiau gyvena. Iš biznierių 
randasi viena vaistinė — Chas. 
Montvido ir'vienąs siuvėjas, 
kurie turi gerą pasisekimą. Čia 
labai greit plėtojus bizniai ant 
Eullertcn ir Grand Avė. Čia 
yra gera proga lietuviams in- 
vestinti pinigus j biznio pro-’darbininkai dirbo gana smar- 
pertes; gera ateitis kylančio] kiai ’ j • - - s-pertos; j
kolionijoj. —P. G.

unijos, demoralizavimas

PRANEŠIMAI
ChicagoB Lietuvių Draugijom Savi

tarpines Pašelpos susirinkimas jvyks 
nedelioj, birželio 14 d., Zvianzek Po- 
lek svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. 
2 vai. po pietų. Draugai susirinkite 
laiku, nes šiame susirinkime, turėsi
me priimti į Draugiją virš 20 narių, 
taipgi kurie parsikėlėte j kitas vietas 
malonėkite permainyti savo antrašus.

X. Saikus, rašt.

Bjrutės Kalno Draugija ant Brid- 
geporto, pusmetinis susirinkimas 
jvyks birželio 13 d., 1925 m., 7:30 v. 
v. Lietuvių Auditorijoj ant pirmų lu
bų, 3131 So. Halsted St. 
malonėkite atsilankyti.

Vi«i nariai 
Valdyba.

STIPRI SENUTĖ. 
Mary Paige iš Joliet, III. 
107 metų amžiaus, bet 
tiek stipri, kad atlieka visą 
namų ruošą. Jj gimė Ohio 
valst. 1818 m., Joliete gyvena 
50 m. Jos vyras, seniausias 
laikraščių pardavinėtojas Ame
rikoje, mirė nesenai, sulau
kęs 101 metų amžiaus. Jos vy
riausia duktė turi 82 m. 
žiaus ir 
Ji sako, 
geresni, 
pasaulis
Žmonių širdyse dabar esą dau
giau tikrosios religijos, nors 
jąja viešai ir nesigiria tiek

am- 
tebera pilnai tvirta, 

kad žmones dabar yra 
negu buvo pirma ir 
kasdien einąs geryn.

<iCglt/.O Ji 
balino?jvy 
fiisirinkiinas. Išrinkus pirmi
ninką ir priėmus protokolą, se- 

‘kč raportai. Iš valdybos rapor
tų paaiškėjo, kad šiemet ma
rai narių dar užsimokėjo mo
kesčius į kuopą už šiuos me
lus. Komisija, kuri kolektavo 
pinigus iš narių už šiuos me
tus, pranešė, kad mažai darba
vosi tame darbe, nes turėję 
nekurie daug darbo prie stu-‘ 
!>ų. o kiti prie ko kitko, apie 
ką šiais laikais garsiai nekal- abelną kursą.

Dviejų metų kursą baigė: 
. Viola Goris, 
Anna Gurskis, 
Anna Lazdauskas, 
Ella Nieman, 
AHce M. Pikas, 
Catherine L. Šeputis, 
Valerie Sumeracki, 
Lillian M. Tuma, 
Helen M.I. Tumavich, 
Amelia I. Yurgil. 
Kad tiek daug lietuvių

bama. IL-. D. N. Bendrovės dt-' 
stovas, Draugijų Sąryšio dele-J 
gatai ir globėjai J. D. Lygos ir 
A. Ž. vaikų draugijėlės retas 
iš jų davė raportus. Korespon-' 
(lentas pranešė, kad parašęs 
vieną korespondenciją, — sa
vo užduotį išpildęs, bet jo pa- 
gelbininkai nieko neveikę. Ko
misija, kuri tyrinėjo, kaip na-’ 
rys norėjo atkeršyti knygiui 
Spetylai, pranešė, ka,d prie ku-!

geriaus kriaučių 
darbai pagerėjo, kai Jungtinės 
Valstijos įstojo į didįjį karą, 
nes šios šalies naujai sumobi- 

(lizuotai kariuomenei urnai rei
kėjo padirbti daugylįčs rūbų. 
O kuomet iš šios šalies visų in
dustrijų buvo verbuojami ka
riuomenėn darbininkai, tai bu
vo, kariuomenėn paimta ir dau
gybė rūbų dirbimo darbininkų 
O į paimtųjų rubsiuviu vietas, 
kad gavus darbininkų., tai viso
se šapose mokino rūbų siuvimo 
amatų naujus darbininkus ir 
darbininkes, o taipat atsidarė 
ir daugybė', privačių rūbų siu- 
vimo darbų mokyklų, kurios 
prijuokino daug naujų darbi
ninkų įvairioms rūbų išdirbinio 
šakoms, . pradėjus nuo kirpėjų 
ir baigiant preseriais. Tais tai 
laikais, tiesa, visur ėjo žmonė 
se paskalai, kad rubsiuviai dar
bininkai labai įaug uždirba 
(bet palyginamai su pragyveni
mo reikmenų pabrangimu, tai 
netokie didelį? uždarbiai buvo, 
kokius 
žmonės) tai dėl tokių “didelių” 
pas kriauęius uždarbių daugu
ma ir mokinosi to darbo, bile 
kokią šaką. Bet kaip karas 
pa-dbaigė, tai Europos šalys 
pradėjo pačios austi rūbams 
medžiagas ir šauti pačios sau 
rubus. Tuomet Amerikos rū
bų išdirbystei Europon durys 

.... , . .užsidarė ir šioj šaly damai ru-bedarbėms darbą. L pranl0ngj suma£jo. 0 kai
Kaip matyt iš to rašto, jau'dar iš kariuomenės po karo su 

pradedama daryti puolimą ant gryžo atgal ir dauguma rūbų 
j 269 skyriaus valdybos. Juk vi- jišdirbystės darbininkų j tas pa- 
si unistai žino-; kad unijos sky^čias kriaučių šapas jieškoti sa- 
rių valdybos tiktai veda loka-jVo senojo darbo ir rado ant 
lo i’eikalus. • Bet dėl darbo ga-'savo vietos jąu kelis išmo- 
vimo, {ai unijoj centre yra |s-.kintus naujus darbininkus, tuo- 
taiga, kurioje netekusieji dėl met visgi turėjo kokiu nors bu- 
kokios nors priežasties unijos du sutilpti visi ant jau mežes- 
darbininkai darbo, eina į tą ne j skalėj dirbamo darbo. O

Komunistai puola lietuvių 
Rubsiuviu unijos valdybą
Priežastys bedarbes rūbų 

mo pramonėje
siuvi-

Chieagos “lietuvių” maskvie
čių juodiapy “Vilny” pereitos 
pėtnyčios laidoję pastebėjau, 
kad kokis ten “Kazimieras Gir- 
džiunas” daro užpuolimą ant 
Lietuvių amalgameitų rubsiu- 
vių unijoj 269 skyriaus valdy* 
bos. Girdi, kaip “menšivikai” 
užvaldė 269 skyrių, ,tai to lie
tuvių skyriaus valdyba. nesirū
pinanti, kad nariai gautų dar
bo, nes, girdi, daug rūbų įšdir- 
bystės darbininkų dėl negavimo 
ilgą laiką unijbj. darbo, turėjo 
apleisti rubsiuvystę, o j ieškotis 
kitur -darbo. -®<musų .lokalu 
valdybai, girdi, rupi tik svars
tymas revoliucijos prieš musų 
draugą Pruseiką (Vabalą), 
kriaučių organo T “Darbas” re
daktorių. s Todėl, girdi, mes 

j (suprask — maskviečiai) į at
einantį birželio -1S d. lokalo 269 
narių susirinkimą turime visi 

metu skaitlingai atsilankyti, ir parei- 
- kaląuti, kad valdyba parūpintų

žinių, Philadelphijoj sugriovė 
Anmlgaineitų lietuvių 138 sky- 

, rių, Brooklyne lietuvių 54 sky
riuje sukėlė tarpe unijos narių 
perštynes. Todėl, visi lietuviai 
unijistai bukite ant sargybos, 
kad ir pas mus čia, Chicagoj, 
tas neatsitiktų, nes mes mato
me iš komunisttų juodlapio, kad 
jau pradedama varyti purviną 

,agitaciją prieš musų dabartinę, 
teisingai vedančią musų unijos 

(reikalus lokalo valdybą. Juk 
'visi nariai žino, kad prieš mu
sų organo “Darbas” redaktorių 
komunistą Pruseiką, musų loka- 

• lo susirinkimuose niekas nekėlė 
|nė jokio klausimo, o jau jie, 

1 maskviečiai, kaltina lokalo val
dybą už rezoliucijas prieš Pru
seiką. Mes visi gerai žinome, 
kad Pruseiką ėmė dalyvumą su- 
kurątyme muštynių tarpe na
rių 54-to lietuvių lokalo, todėl 
musų lokalo butų šventa parei
ga tuos dalykus ištirti, ar iš- 
tikrųjų Pruseiką kaltas muš
tynių sukurstyme. Todėl at 
eikite visi lietuviai unijistai į 
susirinkimą.

, —šapos Darbininkas.

Gerbiami Chicagiečiai. 
te atsilankyt ant Birutės 
išvažiavimo, kuris įvyks 
Palos Park miškuose. Susirinkit 9:30 
iš ryto ant 3259 So. Halsted St. 

Sekr. F. Geldbuto.

ind pašalinta1'

bai- centro raštinę (j)ffice) Ir tenai kadangi darbo valandos tos pa
lių kreipėsi jiems pasakė, kad gia augštesnę mokyklą, paly- užsiregistruoja, ? [ 
praęjo keletas mėnesių, kaip ginus su ne tiek dideliu skai-'reikalingus įrodymus tam tik- čius pasidarė perviršis
tas atsitikimas įvyko, todėl ne- čium baigiančių pradinę mo- ram unijos darbininkui. O ninku. Tz:x“ —
atsimena iš jų nė vienas keno kykUą, galima tuo išaiškinti, kaip tik pasidaro vieta kurnors bedarbės
vakaras buvo rengtas, tik atsi- kad toli ne visi lietuviai la n- kokioj kriaučių šapo] ‘ J Ieškau- Kai darbininkai neturi darbo,
menu, 
vo Strumilo svetainėje.
gins Spetyla negalėjo _ _ _
net žmones, kurie jį mate, kad daugelis stoja jau bendron vie- travusius ir pasiunčia darban.’ Ičada darbai ėjo gerai, dar- 

Į jam keršino, nes padavė vie- Šojon augštesnėn ipokyklon. Bet jeigu darbo gavjme daro- bininkai uždirbdavo, tada buvo

paduodamas čios„ tai tokiu budu, pas kriau- 
i darbi-

Kita priežastlis, - tai 
kitose industrijose.

Malonėki- 
šeimyniško 
birželio 14

Bridgeport. Draugyste Teisybės 
Mylėtojų laikys savo priešmetinj su
sirinkimų, nedelioj birželio 14 d., 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. . 
Visi nariai-rės malonėkit būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų atparti. Raštininkas.

S. L. A. 36 kp. Išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, 14 d. birželio į Jefferson 
miškus, bu.s keli kalbėtojai ir mažas 
programėlis . Visi kuopos nariai ir 
pritarėjai dalyvaukite Išvažiavime,/

Reng. Komitetas.

Cicero, III. — S. L. A. 194 kp. iš
važiavimas jvyks 14 d. birželio, White 
Egale Darže, Lyons, III. Turėsime 
visokių žaismių ir skanius pietus, 

. ....» s ' Zr Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų turės 
pusmetinj susirinkimą 14 birželio, 12 
vai. Jš priežasties parapijai no pikni
ko, paprastoj svetainėj. Meldžiame 
pribūti, turime daug svarbių reikalų 
draugijos labui.

Nutarimų rašt. A. Juzaitienė.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

sąvaitę, kas dvi

18to« gatves apiclinkū. S. L. A. 
129tos kp. susirinkimas įvyks 14 <1. 
birželio, 2 vai. po pietų, Dvorak Par
ko svetainėje, prie Gftgdrton ir May 
gatvių. Visus , naritis atsilankyti

.'"Kviečia Valdyba.
.. . . ------------- •--------------

Lietuvoą Mylėtojų Draugystė laikys 
priešmetinj susirinkimą, Subatoj bir
želio 13 d., 1925 m., 8 vai. vakare, 
Auditorium svet., 3131 S. Halsted St. 
Gerbiami draugai malonėkite visi bū
ti ant susirinkimo, ne? turime daugel 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

Kazimieras J. Demereckis.
Kas 
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. z 
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 vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po »pielų, Naujienų raštinėje.

Draugystė Šv. Stanislovo V. ir K. 
pusmetinis .susirinkimas atsibus sek
madieny, birželio 14, 1925 šv. Kry
žiaus parapijos svet., prie 46 ir So. 
Wood gat. 1 vai. po pietų. Visi na
riai privalo susirinkti.

F. T. Puteikis, sekr.

Garfield Park L. V. ir M. Paše’pi- 
nis Kliubas laikys priešmetinj susi- 
rirkimą, nedelioj, June 14, 1925 m., 
John Engels svet., 3720 W. Harrison. 
Malonėsite visi neatbūtinai atsilanky
ti. Už neatsilankymą ant susirinki
mo bus bausmė pagal Kliubo nutari
mą. M. Medalinskas.

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1 laikys savo mėnesini susirinki
mą sekmadieny, birželio 14 d. 
po pietų, Davis S(|uare Park 
prie 45 ir So. Paulina gatvių 
lonėkite visi 
turime daug 
styti.

, 1 vai. 
svet., 

Ma- 
draugai atsilankyti, nes 
svarbiu reikalu apsvar- 

Rašt. F. Matuzas.

ofBalto Dobilo Kliubas ant Town
Lake laikys savo priešmetinj susirin
kimą Kliubo name, 4558 S. Marsh- 
field Avė., pėtnyčioj 12 dieną, June 
1925, 8 vai. vak. Visi draugai ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų.

C. K. Shukis.

Lietuvių Kriaučių skyriaus 269 A. 
C. W. of A. visi nariai turit 'Klyvaut 
susirinkime pėtnyčioj, June 12, 1925, 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St., nes 
/yra daug svarbaus.

A. M. Kadsel, rašt.

Draugystės Lietuvos 
išvažiavimą į Be-

Tautiškos 
Dukterų rengia 
verly liills, nedelioj, birželio 14. Im
kit karus Ashland 87 ir važiuokit iki 
galui; paskiau eikit 2 blokus.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, aržuoliniai tri- 
mingai, lietaus lašų vana, galit gauti 
įmokėjus $1,000, arba mainysiu į lo
tus kaipo dali mokėjimo.

C. POSZKA,
* 5206 So. Peoria St.
Phone Boulevard 6670

By Thornton FlsherMr. I. Knowit.r.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Lietuvių Socijalistų Sąjungos VIII 
Rajono Centralinio Komiteto susirin
kimas įvyks pįrmadięny, birželio 15, 
8 vai. vak. Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St. Visi Komiteto nariai 
malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

N. J. Mauricaa, VIII Raj. sekr.

kad tas atsitikimas bu- ko viešąją mokyklą. Daugelis čiam savo Šakoj darbininkui tai neperka nė rūbų, o kaip 
Kny- lanko vietos šv. Antano para-darbo, tai tas raštinės darbi- nors prasisturiia ir laukia iki 
ižinti pinę mokyklą, kurią baigę ninkas tuojau iš eilės užsiregis- geresni laikai užstos.

PARDAVIMUI rakandai dcl 5 
kambarių, 7 mėnesių senumo, parduo
si.: už pusę kainos. Taipgi parduodu 
automobilių, Hub Cab. Parduodu sy
kiu su taxi bizniu. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja \ į Eu
ropą.

G. J. ADAMS,
4428 So. Sawyer Avė. 1 apt.

Discretion was tna beuer part of valor
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Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujienų kaldrgramų 
sistemų.

ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
ienis, Birž. 12, 1929

ASMENĮ! JIESKOJIMA1
JEŠKAU švogerio Adomo Deiman

to. Paskutiniu sykiu gyveno E. 
Chicago, III. Iš Lietuvos paeina šlek- 
tenių kaimo, Ginteliškių valsčiaus, 
Kretingos aptiki*. .Jis pats ar kas ki
tas malonės praneMi, busiu dėkingas.

JURGIS BU I VIDAS, 
1218 S. Jeffirscn St., Chicago, III.

kajczlas po c yru Harkevvich. 
eina iš Lietuvos 
Girdėjau, kad 
Sti'inbenville. ' 
laiškų nuo jos

Ji pa- 
, iš miesto Panevėžio, 
gyvena O. vastijoj 

Turiu daug svarbių 
motinos iš Panevėžio 

>os. Prašau atsišauk
ti, ji pati arba kas kitas pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas už praneši
mą. I'aul Tvarkunas, 117 Jefferson 
St., Westville, III.

APSIVEDIMAI
JEšKAU merginos arba našlės ap 

sivedimui, nuo 25 iki 37 metų 
esu vaikinas, 36 metų, sveika 
šmotą 
$3,000. 
linčios 
siliepti.

36 metų, sveikas, turiu 
žemes VVisconsine, vertas 

Cash pinigų neturiu. Mi- 
darbą ir farmą malonėsit at-

7230 S. Talman Avė., Chicago, UI.

.1 IEŠKĄ U merginos arba na
šlės dėl apsivylimo, vidutinio 
amžiaus, be skirtumo tikėji
mo. Turiu svarbų biznį, reika
linga g'ispadinė. Malonėkite su 
pilniu laišku prisiųsti paveiks
lą, kuri grąžinsiu atgal. M. S. 
S., 539 \V. 26 St., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, pabūti krautu

vėje, taisymo tajeių ir supply biznio. 
Aš turiu geriausią vietą Chica^oje, 
apie 8000 automobilių ir trokų prava
žiuoja pro mano kampą, rendos tik
tai, $50. Proga uždirbti daug pin:- 
gų, turi turėti $1000 cash. Patyri
mo nereikia.

N. W. kampas Archer ir
Wcntworth Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SOUTH SIDE PAINTERS AND 

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

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Mes parduodame ol.selio kainomis 
visiems. Dasi žinoki te pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

BEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwacke At. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai sąmdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.

Tel. Yards- 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Ix>ng distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Canal 4014 ------------------------------

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bucernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciali* prirengi- 
mas Sostheiin’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

IŠRENDAVOJU, ant Bridge- 
porto, 4 kamb., šviesus ant 2 1 
aukšto, įšmaliavoti ir išpopie- 
ruoti. Rendos $29 į menesį.

545 W. 37 St.

RENDON 4 kambarių skiepe 
flatas dėl janitoriaus, kuris no
ri gyventi.

šaukite.
Van Buren 5482

ĮIEŠKO KAMBARIU
vyro su valgiu, Brighton Bar
ki*. arba Ciceroj. Praneškite į

1 lox 552

vienam

807

MOTERŲ
REIKIA —

Moterų indų plovėjų, vaka 
rais, (> vakarus j savaitę.

i Atsišaukite
4169 So. Halsted *St.

PARDAVIMUI bučernč ir groser
nė, tirštai apgyventa lietuvių ir ai
rių. Biznis cash. Pigi remia. 6 
kambariai pragyvenimui. Priežastį 
pardavimo iiatimt ant vietos. ’

3651 So. Wallace St,

South Sides Bungalow i
Lotai

NAMAI-ŽEME

vaikinui ant 
valgio.

SIŪLYMAI KAMBARiy
ANT RENDOS didelis ir švarus 

kambary;! prie mažos šeimynos <lel 
vyrų ar merginų. Kambarį galima 
matyti nuo 6 iki 10 valandai vakare. 
Atsišaukite ant 2-ių lubų.

•1011 S. Meplewood Avo.

ANT RENDOS kam bn rys 
dėl vyrų ar merginų, su val
giu ar be valgio, prie mažos 
šeimynce, vaikų nėra.

3518 Parnedl Avė.
2 floor

ANT RENDOS kambarys su 
visais parankumais ir švariai 
užlaikomas, dėl vaikinų 
merginų, su valgiu ar be 
gio. 1 lubos, pusė bloko

ĮIEŠKO DARBO

nuo

PAJIEŠKAU darbo prie iš- 
važio.jimo duonos arba už be- 
kerj antrarankj. Esu patyręs 
tame darbe. Atsišaukit į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

1)1 DELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS ANGELES 

DETRO1T — BAI.TIMORE 
AUTOMOBILIU IŠPARDAVI

MAS IR tavoku skel
bimu PATARNAVIMAS

mulų, moterys apie 
gali investuoti nuo

Vyrai apie 45 
35 melų, kurie 
$500 iki $1000 
lalc. Sveikas, 
bas visą metą, 
į mėnesį, kelionės 
Chicagoj skelbimų Department, al
gos $150 j mėnesį ir komišinas. 
Stenogiafėms apie 33 melų, $100 
į mėnesį ir daugiau. Be investmen- 
tų aplikantai nepriimami. Atsišau
kit nuo 9 rytu iki 9 vakare, ga
tavi pasirengę darban.

2050 Archer Avenue

atvirame ore dar- 
8 viii, algos, $150 

išlaidos. Darbai

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Nauji Namai

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

— LIETUVIŠKAI KAI.-' 
DANTĮ VYRAI — 5 •

pagelbininkų 
prie spocial 

patyrimu ar
šiai yra ju- 

nuolaiinį dar- 
sulig darbo.
M r. A. Car-

, Reikia tuojau 
prie manugerio 
sales darbo, su 
ba be patyrimo, 
sų proga įsigyti 
bą. Atlyginimas 
Atsišaukite pas

vakare. Room 507, 69 West

REIKALINGAS Registruotas ap- 
tiekorius, kuris nori dirbti aptiekoj 
arbh būti pusininku aptfckos su 
didele suma pinigu. Atsišaukite 
laišku arba ypatiškai •

1616 W. 47th St., 
Chicago, III.

r. • Tel. Boulevard 0344

ne- 
per i

REIKALINGAS vyras į res- 
tauranta už veiteri. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsi
šaukit tuojaus.
UNTVERSAL RESTAURANT 
750 W. 31 St. Phone Yards 5377

BUČERIS. v
Atsišaukite

12300 Emedald Avi
Tel. Pullman 3990

RAKANDAI
PARDAVIMUI 2 ruimų for 

nišei, norintieji galėtų gauti 
ruimus.

H

210 So. Morgan St.
2 lubų per vidurį.

$235 nupirks 5 kambarių rakan
dus, labai mažai vartotus, 3 šmo
tų parlor setas, 2 karpetai, 2 ko
modos, 2 lovos, 2’ 
lai, 1 rocking chair 
lių ir 
reiki;i gyvenimui

‘ r, 1 pečius ang- 
gasu ir visi Indai kas tik 

50 l(i So. Kol i n 
Avenue.

Tol. Lafayette 2928

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė taipgi 
užlaiko rūkytą mėsą ir visokių smulk
menų. Garadžius ir barnė priguli 
prie groseinės, 4 pagyvenimui kam
bariai . Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant ioto.

4422 So. Honore St.

PARSIDUODA bučernč ir 
grosernė geroje vietoje, biznis 
gerai eina .savininkas turi kitą 
užsiėmimą, parduosiu pigiai.

2119 So. Halsted St.
PARDAVIMUI grosernė, delika- 

tescn, ice cream, saldainių, notions 
krautuvė. .Mainysiu j cottage ir da- 
dėsiu pinigų arba karą. Geras pa
siūlymas nebus atmestas. Senai 
įsteigtas biznis,

964 W. 37 PI., 
netoli Morgan

Phone Boulevard 3626

PARDAVIMUI arba mainy
mui pekarnė, lietuviškos duo
nos. Mainysiu ant namo, ar lo
to. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 811 W. 33rd Street. 
Pbone Boulevard 5018.

PARDAVIMUI
PIGIAI
POOL RUIMIS.

Atsišauk ile /
2515 So. Halsted St.

PAIRDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen, su, namu, arba 
mainvsiu.

NAUJIENOS

Box 553

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė, grosernė ant lo
to arba mažo namo. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit nuo 5 ry
to iki .7 vakaro. 702 W. 35th 
St., o vėliaus 2900 So. Wall-

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda bųėemė ir grosernė, 
i biznis yra , cush. ' Parduosiu pigiai. 
Kas pirmas, tasplaimės. Pardavimo 

i priežastį patirsite ant vietos.
I E. 108r<! St.

Tel. Pulimąn 9522

MAINAU automobilių Chand-, 
ler Cuppey ant loto. Atsišau
kit pas (

VILięKĄ,
6559 So. Maplewood Avė.

Phone Republie 3769

VARTOTŲ* karų 
IŠPARDAVIMAS

$125
$125
$325

Dodge, tourjng, 1922 
Ford, touring, 1922 ». 
Ruick, touring, 1919 
Nash, touring, 1922 . 
Chevrolet, touring, 1923 $185
Chandler, touring, 1920 $185

Ir 50 kitų. Nauji Hupmobile,* 
Star, Flint. Lengvais išmokė
jimais. 5237 South Halsted 
Street. Yards 4050.

Pardavimui automobilių sales
REIKIA patyrusių moterų' room, 50x125 pėdų. Nauja ka- 

sortavimui 'maišytų skudurų.1 rų agentūra: Hupmobile, Flint, 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
West Side Metai Refining Co. | daug pinigų. 5237 So. Halsted 

2917 S. La Šalie St. 1 Street. Tel. Yards 4050.

! Durant. Arba mainysiu. Reikia 
’ salesmenų, galima uždirbti

Pardavimui, y nauji mūrinei < 
, . —7------namąi, tik baigiami budavoti

Pardavlrnill —»• $50. cash, p0 5 ir 5 karbarius. ‘Visas ar- 
$10 į įnėnesį, niipirksitc, žuolo trimingas, karštu vande- 
25x126 bnngalow lotą prie niu apšildoma, Bungalow sto- 
Millard Avė., į pietus nuo gai, maudynės ir visi paranku- 
-- Pardavimo kaina mai įtaisyta pagal vėliausios 

, ,____ ! mados. Graži vieta, South Side.
53 St. J
tiktai, $425 kiekviend. Šalę u. Iš
lotai tokio pat didumo par- mokyklos biznis ir didelės par
duodami po $500 iki $750 ' 4M- 7~ e
kiekvienas. Gatve greit bus tarpe 66 ir 67 Fairfield Avo. 
išcementuota. Tie loštai ei 
nfa greit. Veikite tudjdta.

First Realty Co.
Paveldėtojai Chandler, 

Hildreth & Co.
Central 5151

56 W. Washington St.

kės tik posė bloko nuo namu

Parduosime pigiai arba mainy
sime ant senesnių namų ar lo- 
tų.

PR1SIRU6SKITE
ATEITIES

DEJ

30 
$30 

į mėnesį, 
šalitakiai 
bus išcc-

Pardavimui naujas mūrinis 
namas tik budavojamas po 6 ir 
6 kambarius, įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi prie 67 
ir Maplevvood Avė.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas

v • 1 • SUROMSKIS A CO.
•j. Real . Katate 

,suomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
’1®I. Baulevard 9641

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

p K. VALAITIS CO. 
bas • teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Pardavimui, naujas 6 kamba
riu mūrinis bungalow, įtaisytas 
pagal vėliausios mados. Mainy- 
sim ant 2 flatų ar parduosim 
pigiai, randasi, prie 66 ir Fair- 
field Avė.

Nusipirkite dabar 
lotą už $990. Tiktai 
kėli, kitus po' $15 
Yra suros, vanduo, 
ir apmokėta. Gatvė 
montuota apie į 10 dienų. Nau-! p ' * *
jas mūrinis namas jau yra p«-.jas bizniavas narna^. Krautuvė, 
statytas ant tos prapCrtčs, ne- 
taip kaip subdivizijoj. Tie lo
tai į metus laiko bus parduo
dami po $1,500. Tai geras biz- aržuolo trimingas 
nis. Lotai prie f 
Kedzie už $1,200, įmokėti $500, Brįghton Parke, 
kitus IR) $15 į mėnesi. Mes jki- 
statysime namą ant to j
loto, kaip nusipirksite. Nieko 
jums ,nekainos tuos lotus ap
žiūrėti.

.JOHN L. SHERIDAN CO.
5415 ,So. Kedzie Avo.

Prospect 3630

pėdų 
įme

TIKRAS BARGENAS

Pardavmui ar mainymui nau-

4 kambariai užpakaly krautu
ves, 6 kambariai, viršui,* narna? 

i įtaisytas pagal vėliausios ma- 
uv.s, aržuolo trimingas, karštu 

,y.)th St., netoli van(jenju apšildomas, randasi

Pardavimui, medinis 
po 4 ir 4 kambarius, tik 8 me
tų senumo, maudynė, elektra ir 
yisi parankumai. Galimą pirk
ti su mažai pinigų, įmokėti rei
kia tik $1600, o kitus kaip ren- 
dą.

namas

ŠTAI KUR YRA' PUIKUS
PIRKINYS 1

2 flatų medinis namas 
postų, 6-6 kambarių, 
Union Avė., netoli 28th St. l ik- žesnio 
tai $5,000, reikia biskj įmokė
ti, kitus kaip rendą.

JOHN L. ^|ĮiEĮUDAN CO. 
5415 So. Kedzie Avė.

PrOsĮg^ct 3630 ___

Pardavimui 4 flatų namas, vi
si po 5 kambarius, aržuolo tri- 
niingas, karštu vandeniu apšil
domas, randasi tarpe 66 ir 67 

ma-
ant

prie \Vhipple St., mainysim ant

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

auu'f * mainymui, 3
j.. 9 biznio namas, yra skiepas
rinkrautuvė ir 4-4 kamba- 
i”a>i a.b,s» taipgi iš užpakalio ga- 

vh/buikų, $1,620 į metus. N£- 
li brie Halsted St., neto-
..... zt ’ M. Kaina 812,606, arba ge-

1 ’ PONICIJ and SIMAN 
1344 W. 181 h St.

—I —__

BUNGALOW bargenai

mm ; U;,as’ mo<l<*rniškas, 5 kambarių 
anr>Jl>,-..narnas* y,a V*K’ įrengimai ir 
SI rnn **!'.’ kaina, $7,7x0, įmokėti, 
L,’.. ’ kitus kaip rendą, lotas 30x125, 
:• a ,ranf-portacija. Jums patiks 
hnijis °^aS * 0,e^us nuo 51 St, karų

Savininkas ant pareikalavimo. 
•>148-58 S. Richmond St.

DIDŽIAUSIAS bargenas prie 
Marquelte parko. Pardavimui 
naujas 2 po 5 kamb. namas, su 
naujausiais įtaisymais. Savinin
ko statytas dėl savęs 25x53 ir 
2 kayj garadžius 20x22. Nepra
leiskit progos, ateikite su mo
tore kas ženotas, kad negaišus 
laiko. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 6719 S. Rockwcll St

Statyk-nusipirk namą i
Marųuete t’arke, 72 ir Tal- 

' man Avą., gražiausiam lietuvių 
distrikte, pradėjau statyti 2 
mūrinius, 6 kambarių bunga- 

________________ ". . z ' — 1 low. Parduosiu pigiai 'ir darbą 
I’ARSIDl’ODA kendžių , i r'padarysiu sulig pirkėjo reika- 

cigarų storas, ir kitokių mažų lavimo.
| 6 kambarių, mūrinė bunga- 1 
low, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai." 

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

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

PARDAVIMUI bųčemė, už 
$6ob galite ją nupirkti. Ge
ras biznis ir(l randasi geroje 
vietoje. Turiu greit parduoti.

Atsišarkite
5758 So. Robey Streęt

daiktų. Yra penki kambariai 
dėl pragyvenimo. Savininkas 
turi važiuoti ant operacijos.

3720 So. Halsled St.

PARSIDUODA Delieattessen ir 
Grosernė maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj Biznis yra. cash ir išdirb
tas per keletą metų. * Parduosiu pi
giai, tik už $650, nes sergu ir turiu 
eiti į ligoninę ant operacijos.

1 Atsišaukite'
1002 W. 51 St.

S. T. Straukas,
1 III UJU 1. *

cream ir tabako krautuvė. Ar-I G?neral building conuactor 
ti prie didelė® mokyklos. Pigi Off,ce: 
renda, geras biznis. Priežastis' 5126 Aichei Avė., 
pardavimo — turiu du bizniu 
Pirksit pigiai. Pasiskubėkite.

657 ^W. ’47th Street

PARSIDUODA kendžių,

Parduodam ir mainom
2 flatų naujas muro namas, gra- 

I žioj apielinkėj, bargenas. 4 fialų 
muro . namas, su visais paranku
mais, geroj apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottage, biz- 
arba lotus. Su reikalu kreipki- 
pas

n i

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI 2 lotai. 50x125 
prie 44 St. dr S. Western Avė 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit:

4716 S. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 2422

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžas, netoli Mc- 
Kinley JPąrk, kaina $4,000, cash 
$1,000.
- 2031 W. 35 St.

Lafayette 0909

JEI MANAI pirkti nuosavybę, 
Calumet Distrikte, apžiūrėk pirma ir 
gauk kainas, tada atvažiuok ir pama- 

' . Imk No. 4 
Čottage Gtovc 'gatvekarj iki galui. 

11446 Front Avė.
Pullman

PARDAVJMl’1 pigiai 
nis namas 

Hamlen 
elektra, 
blokas

mo,
nas
Kaina $2,700.
m a

medi- 
4 kambarių, 4799 
Avė., metų senu- 
vanos, gasas, vie

nui) . karų lainės. 
Savininką gali-

matyti Subatoj nuo t vai., 
edėlioj visų dieną. F. S. 

4035 South Artesian Avenue.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

REIKALINGA moteris, 
būti ir vaikų, prie namų 
bo. Valgis ir kamibaris ant 
tos. Darbas ant visados.

. MRS. GADEIKO 
1606 So. Halsted St.

gali
dar- 
vie-

SUNKU rasti panašią progą.1 
Parsiduoda 5 pasažierių Hudson 
touring limosinas, pigiai, nes savi-1 
įlinkas ilgonbutyje ir reikalingi 
pinigai. Karą galima .matyti 3136 
W. Pershing Rd. Savininkas ran-' 
dasi St. Lūkės Kokpitai, llth St.1 
ir Indiana Avė., ’ Room 1609. •

J. I). DOVEIKA

PABSIDIUODA 
GROSERNR U R 
SALDAINIU 
KRAUTUVE.

Atsišaukite
1915 So. Union Avė.

Phone Laffayette 7546 tyk mano nuosavybę.
Rezidencija: į'

4942 S. Karlov, 
Phone Laffayette 6347 - 

MANO BARGENAI

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142 

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUIGERA PROGA, moterei su vai
kais, gyventi, per vasarą, ant ty
ro oro ir padaryti didelius pini
gus. Ant Kean Avė., priešai Lie
tuviškas Tautiškas kapines, par
duosiu tik ką pastatytą vasarna
mi. Namelis su biznio lotu 47%x 
290. Esu priverstas parduoti la-,x .... .
bai pigiai ir reikia mažai cash, kaina $150, išmokėjimais po $10 
nes turiu du bizniu ir negaliu ap
sidirbti. Ant vietos mane rasite 
Subatoj ir Nedėliok Klauskite

E. TVERIJONO
Kitom dienom klauskite

834 W. 33rd St., groseryje

REIKALINGA lietuvė steno- 
grafė. Daubas pastovus. Atsi
šaukite pas

J. J. ZOLP 
Retai Estate Office

1601 So.. Marshfield Avė.

Gul-

..... ..............  —............... .—— Į —-•  

PARSIDUODA pieninė, grosernė 
ir automobilius, sykiu jei norėsi. 
Remia pigi, 
siu. 
ti. 
ant

PARDAVIMUI 2 medinės 
bungalows, viena nauja, kita 
senesne. Kaina $3,500 kiekvie
na. Įnešti $500, o kitus kaip 
rendą. Savininkas: 15748 So. 
Wood St., Harvey, III.

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

N. Bado savininkas, 
5300 S. Turner Av'e.

Phone Republie 2319

SPECIALIS NU- 
PIGINIMA^

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

GROJIKUS Pianas 
bransen — 88 notų, moderniški — 
keisai, su benčium ir 90 rplių,

į mėn. atsakantiems žmonėms. 
Turi būt parduotas prieš birže
lio 13. 812 «/2 W. 63rd St

PARDAVIMUI pigiai ręstau- 
rantas, viskas gerai sutvarky
ta, daro gerą biznį, geroj vie
toj ant Halsted St., netoli 
Stock Yardų.

3404 So. Morgan St.
Pbone Yards 1571

4, sykiu jei i.„....... 
nemokanti išmokin- 

Biznis geras, kas myli dirb- 
Parduosiu ensh ar mainysiu 
loto ar namo. Atsišaukite 

1413 So. 49th Court 
Cicero, III.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS

Du nauji mūriniai namai po 2 
' fintus, po 1 ruimus, bungalo\V sto
gai ir beizmentas $9,600, Brighton 
Parke. Įmakėjimas $3,000, o liku
sius mokėt kaip rendų.

Bizniavas naujas namas, 2 fin
tai ir štoras ant 47th. netoli 
tern Avė. 2 flatai ir Storas 
siduos labai pigiai, kas 
$5,000 pinigais.

Atsišaukite
P. KETCHIK 

4511 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette G271

SOUTH SIf)ĘZ \Bargenas. — 
Pardavimui ?2 flatų medinis 
namas, cementiniu pamatu, 7- 
7 kambarių, pirmos klėsos pa
dėjime. Savininkas turi par
duoti pigiai. W. ,37th St. 
Tel. Yards 1518. |

PARSIDUODA 2 namai ant vie
no lot:) ant kampo. 119 dol. ant 
menesio rendos. 5 flatai po 4 kam
barius ir garadžius dėl 
Gasas, elektra, loilet ir 
tomobilius 1923, pigiai, 
greitai parduot.

500 W. 451h PI.

1 karo, 
Star 
nes

HU- 
rcik1

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

v M. E. HUTFILZ, Manager

BARGENAS kas pirmutinis, 
tas laimės labai pigiai 2 fl. 5 ir 
6 kambariai, medinį namą ir 2 
karų garadžius, 6156 So. Wood 
St., arba pasauk Prospect 7216. 
Agentai neatsišaukit.

PARDAVIMUI medinis namas, 
Brighton Parke, labai graži apie- 
linkė, netoli bulvaro ir karų Ii- 
nijihs, rendos $72 į mėnesį, 2 fin
tai, 3-4 kambarių, 2 karų gara
žas, visi naujos# mados įtaisymai. 
Turi būt parduotas greit, labai ‘pi
giai.' 4221 S. Artesian Avė., 3 fl.

Wes 
par , 
lncš bungalovv su lotu. Yra elektra ir 

vanduo. Namas yra gerame sto
vyje. I. Vaišienė, 5944 S. Keelar 
Avė., 3 blokai nuo 63 gatvės.

PARSIDUODA 6 kambarių
GERAS BARGENAS. Ant parda*- 

vinto 6 didelių kambarių mūrinis 
bungalow garu šildomas, 2 karų 
garadžius; arti katalikiškos ir vie
šos mpkslainės, visi patogumai. 
Priimsiu lotų kaipo dalį įmokėji- 
mo. Pamatyk, o tada padarysime 
sutartį. Savininkas: 6515 So. Roek- 
well St. Pilone Republie 9723.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, TU. 
(kai.ip. 83-čios gatv., 2-ros lubos)


