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Kaina 3c.

Kantonas pateko 
raudoniesiems

Fašistų teismas išteisino 
gen. de Bono

12 žmonių žuvo audrose; daug 
žalos padaryta

Kinai puolę Britu ir 
Japonijos konsulatus

Kinų “krikščionių” generolas 
Feng kalba apie karą su An
glija

LONDONAS, birž. 14. — Ka 
blegrama Daily Express iš šan- 
hajaus praneeša, kad Kiukian- 
ge įvykę didelių kiniečių riau 
šių, laike kurių buvęs padary
tas puolimas Britų ir Japonų 
konsulatų, kurie po to buvę pa 
degti. Britų konsulatas buvęs 

' apgintas nuo plėšimo, bet riau
šininkai apiplėšę kitus svetim
šaliams priklausančius triol>e- 
sius. Miestan tuojau atvykę 
Japonijos laivyno kareivių, ku
rie padėję tvarką atstelgti.

(trumoja karu britams •
PEKINAS. Kinai, birž. 14.— 

Kinų “krikščionių” generolas 
Feng Juhsiangas kalbėdamas 
vakar skaitlingame susirinkime 
Kalgane pareiškė atvirai, kad 
jei Didžioji Britanija neduo
sianti satisfakcijos už žudymus 
kiniečių šanhajuj ir Ilankove, 
Kinai busią priversti vartoti 
ginklo. Feng pareiškė, kad da
bartinė Kinų armija tai jau ne
be taip silpna, kaip kad ji bu
vo silpna čingo dinastijai vieš
pataujant.

Gen. Feng Komanduoja di
delei armijai ir, sako, gaunąs 
paramos iš sovietų Rusijos.

Neapykanta svetimšaliams 
didėja

Nepalankus svetimšaliams: u- 
pas vis labiau pasireiškia tiek 
Kinų valdžioj, tiek žmonėse. 
Apie riaušes prieš svetimšalius 
praneša iš Kiukiango, 
Tsingtau, Svatau 
tų.

Kinų valdžia 
Britų legacijai
protestuodama prieš britų žy
gius Ilankove, kur praeitą ket
virtadienį Britų koncesijoj bu
vo nušauti aštuoni kiniečiai ir 
du Kinų policininkai. Kinų val
džia reikalauja, kad legacija u- 
mai instruktuotų Britų konsulą 
tus visuose Kinuose, kad jie ne
beleistų daugiau pulti kiniečius.

Pirkliai reikalauja akcijos

Apie pusantro tūkstančio Pe
kino prekybos narių ąuruošė 
procesiją į užsienių reikalų mi
nisteriją, kur jie graudeno mi- 
nisterj grieštai reikalauti iš Bin
tų satisfakcijos už įvykius San 
hajuj ir Ilankove. 
k z

Pirmadienį [šiandie] žada į 
vykti visuose Kinuose vienos 
dienos streikas, su pusiau stie
bo nuleistomis vėliavomis ir di
delėmis demonstracijomis vi 
suose miestuose. Dagi tarnau
jantieji privačiuose svetimšalių 
namuose ir kontoruose nedirbs
Kantonas “raudonųjų” paimtas

KANTONAS, Kinai, birž. 14. 
— Užpuolikų kvantungiečių ir 
kantoniečių jėgos, tariamai bol
ševikų oficierų vadovaujamos,

vakar *po žiauraus puolimo ju- 
naniečių kariuomenės nuveikė 
ją ir Kantoną paėmė į savo ran
kas. Nugalėtojai tuojau ėmė 
plėšti miestą, žudydami nuga 
lėtosios pusės kareivius ir muš
dami gyventojus.
Jurininkų streikas Honkonge
HONKONGAS, kinai, birž. 14.

Kiniečių jurininkų sąjunga 
nutarė pirmadieni pradėti strei
ką protestui prieš svetimšalių 
žygius Kinuose.

Fašistu teismas išteisino 
. generolą de Bono

Kaltinamas vyriausias fašistų 
milicijos vadas kaipo Matte
otti užmušimo dalyvis pri
pažinta nekaltas.

ir kitu
Fučau, 

mies-

vakar 
aštrią nota,

ROMA, Italija, birž. 
Byla generolo de Bono, 
šio vyriausiojo 
jos viršininko, kaltinamo dėl 
dalyvumo sąmoksle nužudyti 
parlamento- atstovą, socialistą 
(iiacomo iMatteottį, kurs buvo, 
praeitų metų birželio 1(1 dienai 
fašistų 
baigė, 
nerolą 

Dr.
likų laikraščio 
daklerius, tuojau pasišalino iš 
Italijos ir, veikiausiai, daugiau 
m begrjš, kol Italijoj viešpa
taus fašistai. Dr. Donati mat 
buvo pirmutinis, 
apkaltino 
kaipo atstovo 
dymo dalytoj 

Išteisimma’s
darė Italijoj 
sacijos.
teismo pripąžinimas jo nekal
tu reiškiąs, jogei visa ta 
la dėl Matteotti nužudymo 
siunti numarinta, kadangi 
Donati turėjo būt taipjau 
riausias liudininkas byloje 
penkių fašistų vadų, kaltina
mų dėl socialistų atstovo nu
žudymo.
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VIESULAI PERĖJUS. — Kada keletą dienų atgal Chicago ir rylai kentėjo didelius 
karščius ir siuitai (žmonių nuo tų karščių mirė., tai vakarinėse Valstijose siautė audros 
ir viesulus, kurios pridarė nepiažai nuostolių ir kuriose žuvo keliolika žmonių. Paveiks
lėlis rodo namą John Knauff iš \Vaysata, Minn., viesulai perėjus..

i

Audros vidurvakariuose;
12 žmoniy žuvo

šiaip materialės žalos padaryta 
milijonai dolerių

Kongresmanas inkrimi- Maištas Meksikos mieste 
nuotas už girtybę greitai numalšintas

Kanados kasyklų darbi 
ninky neramumai

Ka
li h*- 
Bri-

SYDNEY, Nova Scotia, 
nada, birž. 14. — Cape 
ton srity streikuojantieji 
tish Empire Steel korporaci
jos kasyklų darbininkai, sam
dytojams atsisakant bent kiek 
nusileisti ir jų reikalavimus 
patenkinti, vargo spiriami ėmė 
galų gale nerimauti ir varto
ti “tiesioginį veikimą”: smur
tu plėšti kompanijos maisto 
sankrovas. Kompanijai pake
rti $ riksmą, į neramumų vie
tą atsiųsta iš Halifaxo kariuo
menės skyrius, Įeit. pulk. El- 
kinso vadovaujamas.

Kol kas susirėmimų tarp 
streikininkų ir kareivių neįvy
ko, padėtis betgi labai įtemp
ta. Kompanija skundžiasi, kad 
streikas ir ; streikininkų nera
mumai padarę jai nuostolių 
jau apie 300 tūkstančių dole
rių.

Cape Breton kasyklose strei
kuoja 12,000 darbininkų.

REIKALAUJA, KAI) BUTŲ 
LEISTA IŠSISKYRIMAI

No. 140

Liet, ministeriy kabinę 
tas gali pasikeisti

KAUNAS. — “Liet, žinios” 
rašo: Gegužės 18 d., 1 vai. Sei
mo rūmuose posėdžiavo minis
terių kabineto nariai drauge 
su šeškomu, t. y. su krikščio
nių bloko šešių komitetu. Iš 
ministerių nedalyvavo tame 
posėdyje tik teisingumo minis
teris p. Tumėnas ir krašto ap
saugos ministeris p. Daukan
tas. Galima spėti, kad tame 
posėdy buvo sprendžiamas mi
nėtų ministerių pasilikimas ka
binete. Kaip tik ant rytojaus 
gegužės 19 d. buvo svarstoma 
Seime skubotumo klausimas 2 
interpeliacijų teisingumo mini- 
steriui 'dėl* atleidimo iš vy
riausiojo tribunolo p. Janulai
čio ir dėl togų teisėjams. Kaip 
girdėtis, užsienio reik, m-rio 
p. Čarneckio padėtis taipgi ne
tvirta. Tokiu budu galima 
laukti netolimoje ateity minis
terių kabineto sąstato pakeiti
mų.

KADEMŲ SIAUTIMAS

TVERAI [L. U.]. Čia mi
rus valsčiaus viršaičiui (val
stiečiui liaudininkui). geg.. 9 
dieną įvyko naujai linkimai 
trijų kandidatų. Kademai, tu
rėdami tik 4 tarybos narius iš 
13, užsispyrė būtinai pravesti 
iš “savųjų”. . Slaptai balsuo
jant, jų vienas atstovas gavo 
(j halsus. Apsidžiaugė “laimė
ję”, bet nurodžius, 
įstatymų skaitomas 
gavęs bent pusę iš 
Šių balsų. pakėlė

DUBLINAS, Airija, birž. 12. 
’ MEKSIKOS MIESTAS, birž. — Senatorius Yeats, airių po- 
14. __ Ciudad de Hidalgo mies- etas, savo kalboj senate reika
le, Michoacano valstijoj, buvo lavo, kad Airijoj butų pripažin- 
kilęs maištas, Keturi šimtai (ta išsiskyrimų teisė. Airija, 
maištininkų nuveikė nedidelį mat, katalikų kraštas, o katali 
kariuomenės garnizoną ir, su-Įkų bažnyčia išsiskyrimų nepri
ėmę burmistrą ir kitus valdi- • pažįsta. Senatorius Yeats pa
niukus, per dvidešimt keturias reiškė, kad Airija neprivalant; 
valandas šeimininkavo mieste. | vedybų įstatymų kopijuoti iš 
Bet atvyko, didesnės federalės 
kariuomenės jėgos ir maištinin
kus suvaldė.

šešiasdešimt vyrų Ir ketu
riasdešimt dvi moterys areš
tuotos. -Prezidentas Calles įsa 
kė kaltrninkus uždaryti kalėji
me ligi teismo.
Kelloggo pareiškimas nustebino 

Meksikos darbininkus

Atstovų buto narys Ląngley, 
iš Kentucky, .antrą kartą 
atiduodamas j teismo ran- 

i kas.
i

14. -- 
lietus.

padarė 
Wis-

Omaho.i 
pa- 

tvindė gatves ir užliejo namų 
Asius, apygardoj gi daug žalos 
padarė javams.

Tornadas ištiko Eakle Pointą. 
Wis., ir Hayfieldo, Minn., apie- 
linkę. Hayfieldas esąs beveik 

Į visai sugriautas.
Per tas smarkias audras, kiek 

žinia, žuvo dvyliką žmonių. 
Daug iJlivo sužeista. žuvusių
jų daugiausia buvo griaustinio 
nutrenkti. Padaryta materialė 
žala siekianti milijonus dolerių

Audra kliudė kiek ir Chicagą. 
bent miesto pietvakarinę dalį, ii 
čia viena moterškė buvo užmuš * 4
ta, o keletas asmenų sužeista.

OMAHA, Nebr., birž.
Nepaprastai smarkus 
kartu su vėsula, vakar 

j didelės žalos Nebraskoj, 
jconsine ir Minnesotoj. 
!pylęs kai iš kibiro lietus

buvu- 
fašistų milici-

užmuštas, vakar pasi- 
Teismas pripažino ge- 

de Bono nekaltą.
Giuseppe Donati, kata- 

II Popolo re-

kurą 
generolą de 

Matteotti

vięšai 
Bono 

n užu-

gen. , Bono 
didžiausios 

Politikai mano,

PIKiEVILLl

, kal- 
iaužy-

Ispanijos.

Dar šeši bus pakarti
pa- -----------

šen- Del Sveti Kral katedros Išsprog- 
kad (tinimo, Bulgarijos karo, teis

mas dar šešis pasmerkė

Pike kauntės apskrities 
teismas vakar antra kartą in
kriminavo kongresmaną Jobną 
W. Langley ' (rep., ’ Ky 
tinamą <k*I girtybės ir
mą prohibicijos Įstatymo.

Prieš kiek laiko tas pats 
kongresmanas buvo atiduotas 
teismui, ir lojo pripažintas 
kaltu, už klastingą išgavimą

PLAUKIMAS SVETUR

Per vieną dieną iš New Yorko 
išplaukė 9,625 asmens

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ

LOS ANGELEI, Cal., 
14. - Los Angelėse ir apy
gardoj. buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Žalos nepadary
ta.

by- 
bu- 
Dr. 
Vy- 
dar

Sovietai norį sutarties su 
Pabaltės valstybėmis

NEW YORKAS, birž. 14.
Turistų plaukimo svetur sezo
nas prasidėjo ir laivai, einantie
ji ypač j Europos uostus, kimš- 
tinai prisikimšę. Vien tik va
kar išplaukusieji iš New Yorko 
uosto laivai — dešimt jų — iš
gabeno į Europą 9,115 asme
nų, į Pietų ir Centralinės A- 
merikos uostus 510, taigi viso 
9.625 žmonių. Milžiniškas Uni
ted States linijos garlaivis Le 
viathan išplaukė su 2,110 pa- 
saŽi^rių, White Star linijos mil
žinas Majestic su i ,850.

$140,000 KAS METAI ŽYDŲ 
UNIVERSITETUI 

PALESTINOJ

14.
žydų

SOFIJA, Bulgarija, birž. 14. 
— Bulgarijos karo tribunolas 
vakar pasmerkė mirties baus
mei dar šešis asmenis, kaitina
mus kaipo dalyvius išsprogdini
mo Sveti Kral katedros Soti 
joj, balandžio mėnesį, kur bu
vo daugiau ne pusantro šimto 
žmonių užmušta. Penki są
mokslininkai buvo jau pirmiau 
pasmerkti ir pakaiti.

: Karo ministeris vakar prane
šė parlamente, kad kalėjimuose

RYLA, Latvija, birž. 11. — dar esą 3,194 asmens, laukian- 
Pabaltės valstybių valdžioms tieji* teismo, kurie buvo areš- 
oficialiai pranešta, kad sovie- tuoti per pastarąsias teroristų 
tų Rusija pasiruošus daryti 
su jomis sutartj, kuria einant 
Pabaltės valstybes turėtų pa
silikti nei t ra los atveju, jei so
vietų Rusijai tektų kariauti su 
kitomis valstybėmis.

Į šitą sovietų sąjungos pa
siūlymą Pabaltės valstybės dar 
nedavusios jokio atsakymo.

medžiokles Bulgarijoj

Gaisras kasyklų miestely
' ALTOONA, Pa,~birž. 14. — 

Vakar gaisras grėsė nuošluoti 
visą mažiuką kasyklų miesteli 
Bląndburgą. Sudegė viešbutis 
ir keliolika namų. Gaisrui su
valdyti teko keletas namų dina
mitu išsprogdinti. Nuostoliai 
siekia per 50,000 dolerių.

žmonės virstą beždžionėmis

NEW YORKAS, birž. 14. — 
Lady Darwin’ienė, Charleso 
Darvvino marti,paklausta, ką ii 
mananti apie Johno Scopeso by
lą dėl evoliucijos mokslo dėsty
mo Tennessee mokykloj, atsa
kė: “Man rodos, kad žmonės 
ima beždžionėmis virsti.”

NEW YORKAS, birž.
— Nesenai atidaryto 
universiteto .h»ruzolime deka
nas, l>r. Juda h Magnes, prieš 
išplaukdamas vakar į Palesti
ną pareiškė, kad Amerikos žy-| 
dai ga randavę imi versi te Vii i
kas metai po 140 tuksiančių 
dolerių paramos ilgiems* me
tams.

<ORH

—

COlLlUMBUS, Oliio, birž.
Ko n d ra t Gvozdenkov,

12. 
ru-

dficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; gali būt lietaus; 
maža atmainos temperatūroj;

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
14. 
toriaus Kelloggo paskelbtas 
praeitą penktadienį pareiškimas 
Meksikos adresu stipriai nuste 
bino organizuotų Meksiko^dar- 
bininkų, remiančių prezidento 
Calleso administraciją, vadus. 
Jie sako, kad p. Kelloggas, ma
tyt, nesuprantąs Meksikos situ- 
acijosi keblumų. Vienas įžy
mus darbininkų vadas pasikal
bėjime su užsienio spaudos ar 
stovais, pasakė:

“Organizuotieji darbininkai, 
remdami Calleso administraci
ją, dirbo rimtai ir su geru pa 
sisekimu Meksikos rekonstruk
cijai, svetimšaliams apsaugoti 
ir ženiės problemoms išspręsti, 
visur pabojant tarptautinių tei
sių. Neramumų ir sumišimų 
kurstytojai yra tik radikalų ag- 
rarai ir komunistai, kurie nė
ra organizuotas kūnas, bet 
dos propagandistų ir agitat 
rių.” ’

Vįalstybės sekretoriaus Kel- 
loggO įspėjimas ir grasymas 
Meksikai nustebino ne tik Mek
sikos darbo vadus, bet ir pa
čius čia gyvenančius amerikie
čius.

Prezidentas Calles ruošia at
sakymą j p. Kelloggo pareiški
mą.

i .........- > ' .’ . . ‘ • 
KU-KLUX-KLANIEČIŲ VIR-

ŠYLA PASIUSTAS KALĖ- 
JIMAN

Jungtinių Valstijų sekre 
Kelloggo

LAC/HUTE, Que., birž. 12. 
— 'Miestely St. Phillippe gais
ras sunaikino astuonias krau
tuves ir 'gyvenamus namus.

30,000 dolerių nuosto-
lių.

NEW ORLiEANS, La., birž. 
12. Traukiniui sudaužius 
gelžkely automobilį, netoli Ope
le ūsas, keturi juo važiavę 
žmonės buvo užmušti.

triukšmą, 
pradėjo rėkti, iš už stalų šo
kinėti, jų šulas sakė malęs lai
ke balsavimo ėjusia narių tar
pe agitaciją ir t. t; Perbalsuo- 
jant antru kartu, vai. liaud. 
kandidatai gavo absoliutišką 
dkuįumą (2 po 10 ir 1 9 bal
sus). Pamatę kademai galuti
ną pralaimėjimą, atsiuntė pri- 
kurstę davatkėlę, 4)en! iškolio* 
Ii išrinktuosius kandidatus, 
kuri atbėgusi pradėjo rėkti, 
girdi, rinkite, ištikimesnius 
žmones, o ne tokius bedievius, 
vagis ir t. t.

§tai kokiu budu klerikalų 
galybė palaikoma.

20,000 LITŲ VIEŠIEMS DAR
BAMS ORGANIZUOTI

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

WAS>HING FONAS, birž.
Senatorius Robertas

Follette, stipriai 
susirgo.

KAUNAS. -- Ministerių ka- 
12. binetas leido vidaus reikalų 
La ministerijai 20,(MM) lt. avanso 

nusišaldęs? viešiems darbams organizuo 
I ti.

sas, pasmerktas už' nužudymų t vidutinis mainąsis vėjas, 
septynių metų mergytės Alinos) Vakar temperatūra vidutiniš- 
Guskovos, šiandie buvo kale-,kai sieke 83° F. 
jime elektros kėdėj nužudy-

I tas. *
šiandie saulė teka 5:14, lei

džiasi 8:26 valandą'. «

DENVER, Colo., birž. 14.
Colorados valstijos Ku-Klux- 
Klano vyriausias vadas Dr. 
John Ix)cke tapo vakar pa 
smerktas kalėjimai, .kadangi 
jis, federalės valdžios reikalai! 
j amas, atsisakė priduoti savo 
turto pajamų rekordus nuo 
1913 iki 1924 metų.

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.

z 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 į 20, iki 
20 dienų. w

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA,J616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

I

IMPERFECT IN ORIGINAL
3.



Ar Keliausi Aplankyti Tėvynės? S, L FABIONflS CtkDidelės iškilmės

Smagumą Kelionėj

Naujienų Ekskprsija
LIETUVON

Roselande

Prižiūrės, kad Kelionėje

Niekam Nieko Netruktų

J. P. WAITGHES
Advokatas

OLY
nors

Tuojau Kreipkitės dėl Informaciją Laivakortės

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois

neuz 
vėlia

Pinigų Siuntimo Skyriaus V ėdė j

Kambaryj 1*120

Telefonas Dearborn 6090

SPECIALISTAS egzamlnavojl 
nie abstraktų ir nejudinamo tur 
to teisėse. Taipgi veda visokius su filiu *

Tek PuIIman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

v arti Leavitt St.
Telefonas Canal '2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Varde 4681

ADVOKATAS 
77 W. V/asbingtun St. Room >11 

Tel. Central 6290
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Brldgeporto Seredoj auo 
6 8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Uoal. 6787

Naujienų Palydovas, Aptiekorius ir Naujienų

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo tM

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus Me t vergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Aplankę prezidentą, iškilmių 
dalyviai nuėjo i Žaliąjį Kalną, 
kur turėjo progos pamatyti 
visokiu daliu kariuomenės at
liekamus mankštinimus-para- 
<lą. Mat, tą dieną išpuolė ir‘ka
riuomenės metinė šventė.

Tai yra Milžiniškas White Star 
Linijos Laivas 46,439 tn. įtalpos

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telepbone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
PAS MUS. TAS JUMjS BUS 

ANT NAUDOS.

Nuo Seimo manifestantai at
ėjo prie valstybės prezidento, 
kur irgi kalbėjo iš minios, o 
prezidentas susirinkusiem^ da
vė atatinkama atsakymą.

Pasibaigus kariuomenės pa
radui, iškilmių dalyviai atvy
ko prie Karo Muzėjaus sodne
lio. čia prie žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę paminklo uždėta 
vainikai, orkestrai griežė go
dulių maršą, skambino Laisvės 
Varpas, sakyta karštos prakal
bos, kuriose buvo perstatyta 
valstybės‘laimėjimai ir pakel
tieji smūgiai ir nepasisekimui. 
Vienas iš kalbėtojų apibudin
damas Lietuvos politinę padė
tį ir prįsiminęs lenkų padary
tąją Lietuvai skriaudą išsireiš
kė šiaip: “Prie žuvusiųjų už 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę paminklo, kame ilsis mu
sų narsių karžygių kaulai, mes 
pareiškiame, kad tol nepaliau
sime 
ine 
dalių 
pk vėsuos

kad tol 
kovoję, kol neatvaduosi- 
idplešlųju nuo Lietuvos 
ir Gedimino pilyje 

musų tautinė

Baigiant iškilmes prie 
navičiaus pamink k 
jant žilgalviams 
pasodinta “Aušros Medis 
to iškilmių ceremonijos 
baigė.

Reikia pažymėti, kad 
iškilmės atlikta sėkmingai ir 
jose dalyvavo labai skaitlin
gai visokių profesijų ir įvairių 
pažiūrų piliečiai, )>et # iškil
mių komitetas dalyvavusias iš
kilmėse organizacijas sutvarkė 
netiksliai. Būtent, žytiečių or
ganizacija su jų vėliavomis 
įterpė j patį vidurį, o Susisie
kimo Ministerijos ir (kiškelių 
Valdybos tarnautojų organiza
cijos manifestacijoj ėjo beveik 
pačiam gale, kas darė keistą 
įspūdį ir dėl tokios tvarkos da
lyvių tarpe buvo girdėti nepa- 
sitsnkinimo.

Lietuvos darbininkas.

$186 iš NewYorkoKlaipedon ir Atgal
Karo taksai, 'pagalves ir gelžkelio bilietas ekstra

. Dearhotu 9097

A. A. SUKIS 
advokatas

Ofisas vldurtatestyh
Room 17146 f- 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington Si 

Cor. Washington įk Clark

Kaunas. — Seimo nutarimu, 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimui iškilmės iš 16 va
sario dienos tapo nukeltos į 15 
gegužės. Dėlto šiemet penkta
dienį, gegužės 15 d„ Kaune tos 
iškilmės ir buvo atliktos. .Jau 
iš pat ryto miesto ir priemies
čių gatvėse 
t i tautinėmis 
šokių gėlių 
nikais 
ties 
programas 
tvarka: Ii 
atlaikyta' iškilmingos pamaldos, 
o 10 vai. į Rotušės aikštę su
sirinko visokios valstybinių įs
taigų ••‘tarnautojų ir darbininkų 
organizacijos bei įvairių mo
kyklų mokiniai. Iš darbininkiš
kų organizacijų labiau skait- 
lingesnės buvo tai Plačiųjų ir 
Siaurųjų Gelžkelių Dirbtuvių 
ir šmidto fabriko darbininkų 
organizacijos, kimios iš Šančių 
į Rotušės aikštę išsirikiavę į 
eiles atmar.šavd griežiant dūdų 
muzikos orkestrui.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Susirinkus visoms organiza- 
iš Rotušės aikš- 
iškilminga eise- 
muzikos orkest- 
lalyviai pirmiau- 

prie Seimo rūmų, 
balkone laukė ne

noriai su Seimo 
šaky, čia mi- 
Seimo atstovus 

ludentas Kubilius, ku- 
kalboje tarp kito ko 
ir užgrobtąją sosti- 

Kubiliaus kal- 
Seimo pirmininkas

eijoms ll vai 
tės prasidėjo 
na. Griežiant 
rams iškilmių 
šia užsuko 
kame rūmų 
kurie .Seinų 
pirmininku prie 
nios vardu j 
kalbėjo s 
ris gavo 
prisiminė 
nę Vilnių. Į p

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001' 
Tel. Randolph 1084—Vai. fiuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

Basa- 
dalyvau- 

aušrininkams 
ir po 
pasi-

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.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

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

namai buvo išpuoš- 
vėliavomis ir vi- 
r žalumynų vai- 

, languose išstptyti vy- 
ženklai. Pačių iškilmių 

[it likta sekančia 
L ryto Bazilikoj

•« r,•

2®
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MUSŲ MOTERIMS
■ V ėda Dora V ii k ienė z

Kį IR KAIP VIRTI
VISOKIOS RŪŠIES GĖRIMAI 

KARŠTAM ORUI ATfi.ll S

|*unča.s ir ginffer ale

I kvortą ginger ale 
•/j kvortos grape juice 
Sunka iš 2 citrinų 
Pakankamai cukraus (pagal 

skonio).
Simu išyk ir atšaldyk

Kava (šalta)

’/t puoduko sumaltos kavos
5 puodukus vandens
1 puoduką saldžios Smeto

nos.
Virk kavą vandenyje dvi mi

nutes. Jpilk smetoną ir duok 
apvirti kokias 2 minutes. Per- 
košk ir atšaldžius gerk.

šokoladas su ledu

2 plyteles šokolado ištarpyk 
2 puodukuose saldžios Smeto
nos, 2 puoduku vandens, 3 
šaukštus cukraus, 14 puoduko 
vandt ns.

Sutarkuok šokoladą, sumai
šyk su vandeniu, pakaitink pa
kol šokoladas ištirps. Užvirk 
atskiestą su vandeniu Smeto
ną, pridėk šokoladą ir maišyk, 
pakol viskas gerai neišsimai- 
šys. Plak su tam tikru kiauši
nių plakimui prietaisu pakol 
beveik bus tirštas. Atšaldyk 
ant ledo, supilk j stiklus, už
dėk viršui plaktos saldžios 
Smetonos ir paduok.

MADOS.

No. 2387 — Išsiuvinėta No. 730. 
ši suknia yra beveik viena gražiau
sių šiame sezone. Jų gali pasisiūdin
ti iš dviejų skirtingų materiją ir iš- 
eiuti šilku. Viršutinių dali suknelės 
gali padaryti iš pilkaus arba gelto
nos materijos, kuomet apačia gali bū
ti juodos materijos. Viršus išsiūtas 
juodu šilku.

Sukirptos mieros visokio didžio.
36 mierai reikia 2 U yardų 36 ar

ba 40 colių materijos dėl sejono ir 
I % yardų šviesėsimos materijos dėl 
bliuzkos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 730 
kainuoja 15c extra.

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

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

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

siųsti man pavyzdį No........... .....
Mieros .......... . ... ..........  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Egg Nog, gėrimas iš 
kiaušinių

1 kiaušinis, truputį druskos
I šaukštas cukraus
1 šaukštas sunkos iš viešnių 

arba aviečių
2 3 puodukai šaltos, sal

džios smetonos. atskiestos su 
vandeniu, pusė ant pusės.

Truputį nutmego. .
Pridėk truputį druskos prie 

kiaušinio baltymo ir išplak. 
Suplak kiaušinio trynį, sudėk 
sunką iš uogų ir cukrų. Su
maišyk smetoną su kiaušiniu. 
Supilk į augštus stiklus. Nut- 
met užberk ant viršaus. Gali 
vartoti sukapotus riešutus vie
toj nutmeg.

Princas iš grapefruit

2 puoduku vandens
•% puoduko cukraus
I puoduką sunkoš iš grape

fruit
Sunka iš vieno cilrino
1/2 puoduko raudonųjų vieš

nių
Mineralio vandens, arba pap

rasto, jeigu kito neturėsi.
Sumaišyk cukrų su vande

niu ir duok užvirti, ataušink.
Sumaišyk grapefruit sunką 

su citrino sunka. Duok gerai 
atšalti; supiauslyk viešnias 
pusiau. Atskiesk su vandeniu 
ir viską gerai sumaišius pa
duok į stalą.

ĮVAIRUS LENGVAI PADA- 
įvAIR. S LENGVAI PADA

ROMI ŠVELNUS PYRA
GAIČIAI

Smetonos pyragaičiai — 
bučkiai

5 kiaušinių l»altyTnai 
puoduko cukraus

Išplak 5 kiaušinių baltymus, 
dėk cukrų ne vienu sykiu, bet 
išlengvo. Sudėk į išlankuotas 
formas (formas kaip dėl mu
ilins). Išpradžių tegul pečius 
gęrai įkaista, bet įdedant for
mas pečių prisuk, kepk 40 mi
liutų. Kuomet atauš — pripil
dyk pyragaičius su plakta, sal
džia smetoną.

Cocoanut pyragiačiai

2 kiaušinių baltymai
% svaro miltuoto cukraus 

(labai smulkaus)
14 svaro supiaustyto cocoa

nut.
Padaryk taip, kaip smetonos 

pyragaičius. Sudėk cocaonut 
paskiausia.

Filberto pyragaičiai

Tryniai 3 kiaušinių, neplakti 
1/2 svaro miltuoto cukraus 

(powdered sugar).
1/2 svaro filberto riešutų
3 kiaušinio baltymai.
Sumaišyk kiaušinio trynius 

su cukrum, sumaišyk smulkiai 
sumaltus riešutus ir išplaktus 
kiaušinio baltymus. Paimk su 
šaukštu ir dėk ant ištaukuotos 
bleties ir kepk 14 valandos, 
paskui pasidarys trupus.

šokolado bučkiai

3 kiaušinių baltymai
¥2 puoduko cukraus
2 uncijas tarkuoto šokolado 
Vanillos.
Išplak kiaušinio baltymus, 

sudėk cukrų, šokoladą ir va
nilių. Kepk išmiUotuose blety- 
sei nekarštame pačiuje apie 60 
minutų.

Kavai makaronai

14 svaro migdolų
2 puoduku cukraus
Baltymai 4 kiaušinių
1 šaukštas kavos ekstrakto.
Nuvalyk migdolus, sumalk 

labai smulkiai, trink migdolus 
pakol nepasidarys kaip košė, 
sudėk į juos cukrų , ir kavų,

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

paskui sudėk išplaktus kiauši
nio baltymus. Paimk ant šauk
štuko ir dėk ant išs v testuotos 
bleties vieną colį nuo viens ki
to. Viršuj kiekvieno pyragai
čio gali uždėti po viešnią. Kepk 
pečiuje apie V4 valandos.

Sviesto biskvitinis pyragas

3 kiaušiniai
1 puoduką cukraus
% puoduko šilto vandens
1 puoduką miltų
1 šaukštuką baking posvder
2 šaukštu karšto ištarpyto 

sviesto
1 šaukštuku vanillos arba 

citrinų sunkos.
Suplak kiaušinius su cuk

rum pakol bus visai balti, pri
pilk vnadenio, kuris turi būti 
apišiltis, ne karštas; persijok 
miltus su baking powdcr ir 
viską vėl gerai išplak; įpilk 
ant galo verdantį sviestą ir 
prieskonį vanilių arba cit
rinų sunką. Kepk pečiuje 30 
minutų.

Biskvito pyragas su uogomis 
(Sponge jally roll)

1
kiaušiniai 
puoduką cukraus 

1/1. puoduko šalto vandens 
1 puoduką miltų dėl pyragų
1 šaukštuką baking powder 
Vi. šaukštuko druskos
2 šaukštu karšto, tarpyto 

sviesto
1 šaukštukų citrinų ekstrak

to.
Persijok miltus, druskų, bak

ing poAvdcrj. Suplak kiaušinius 
su cukrum gerai, kad pasida
rytų balt akošė, supilk vande
nį, ekstraktą ir miltus ir kiek
vieną sykį maišyk su tam tik-

LIETUVIU VAKARAS
PFOPLES TEATRE

47th St. ir Astiland Avė.

Ketverge, Birželio-June 18,1925
Pradžia lygiai K-tą vai. vakare. Inžanga tiktai r,o centų.
Vakaro pelnas skiriamas įrengti Davis Sųuare Parke moterims ir mergaitėms siuvimo ir virimo mokyklas.

Vakaro Progra mą Išpildys
TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”

Suloš 3-jų veiksmų J. J. Zolpio linksmą komediją
• “SVETIMOSE PLUNKSNOSE”

Dalyvaujant pačiam veikalo autoriui ir kitiems T. K. L. pasižymėjusiems menininkams.
Pertraukose dainuos: Dainininkas Justas Kudirka, laetuvos Operos artistas ir Sopinę Krasauskas, pasižymė
jusi solistė. Rengėjai širdingai kviečia visus atsilankyti j minėtą vakarą. Užtikrinam, kad busit užganėdinti.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavarde....................................................... ..............................................

Kaimas.................... .>._______________ Valsčius ........................... ........................
✓ \ •

Paštas ...................................................... Apskritis................ .....................y—-----

Pinigų prisiunčiu $.................... turi gaut Lietuvoj litais......................... (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuptėjo parašas.............................................  :................................ -

Adresas...................................... Z..................... v........ -....................-.....................-

.......................................................................................... 1................................... ........................ i...... ............-

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

Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

NAUJIENOS, Chicago, DL

ru prietaisu kiaušiniam plakti 
(egg beator), ant galo supilk 
karštą sviestą ir įpilk į Lietis. 
Iškepk pa plok št oje blokinėje ir 
aptepus uogomis (.jelly suvi
liok.

Biskvito pyragas su riešutais ,

4 kiaušiniai
1 puodukų cukraus
1 puoduką miltų ’
1 šaukštukų baking povvder
!4 puoduko sukapotų dakti

lių (datos).
14 puod. sukapotų (I’ecaus) 

riešutų

Vasara - čionai!
ĮJABAR yra daugiau progos išvažiuoti j parkus, bulva

rus, maudynes, girias. šiame zezone, šventėmis, 
jums labai gali gerai patarųauti “L” ir pagelbėti jums 
palinksminti. Nuveš jumis per miestą skersai ir išilgai 
atvirame ore ir su dideliu patogumu. “L” visuomet pri
artina prie jūsų pasilinksminimo vietas — su pagelba “L” 
jus galite greičiau pasiekti pageidaujamas vietas Pa
žiūrėkite Rapid Transit žemlapj, prlsilokuokite pikniko 
beskę ir gale savaites pabandykit jį!

Sutaupykit Pinigų Tuo Budu
Nusipirkite “L” Pasą už $1.25 — Chicago- 
Evanston-Niles Center Tiesioginis Pasas $2.00. 
Važinėkite taip tankiai ir taip toli kaip jus norite 
visą savaitę su tuo pasu. Neaprubežiuotas — 
duokite savo šeimynai, draugams jei norite. Jis 
sutaupys jums pinigų — ir gal T.utaupys jūsų 
transportacijos išlaidas per pusę. Tūkstančiai 
dabar jį vartoja. Bile kokioje “L” stotyje.

CHICAGO RAPID TRANSIT

1 šaukštuką vanillos, citrinų 
sunkos arba ekstrakto

2 šaukštu karšto, tapyto 
sviesto. |

Išplak baltymus ir trynius 
skyrium, paskui sumaišyk ir 
plak kartu, pridėdama cukrų 
išlengvo. Persijok miltus su 
druska ir baking powder ir 
dėk pamaišydama tai miltus, 
tai dalės is riešutus vis pluk
dama. Pridėk prieskonį ir karš
tų sviesiu. Kepk pečiuje 45 mi
nutes. Išimk, duok truputį at
aušti, supiaustyk ir. apibarstyk 
smulkiu cukrum.

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE!
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 gat.
Tel. Yardg 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
nfcuja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir • merginome 
kreipkitės o ra
site pagelhą.

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU S’ KIALISTAS

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

TABLETS 
BUILD YOU «JP

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 dle- 
, ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Atydai

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki S dieną 
ir 6:3» iki 9:80 vakare

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

r DR M. T STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany A ve., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan

dos 2-4, 6-8. Nevislioj 10 iki 12 d.

Tel Blrd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
in o , patarimai 
dykai moterims 
:r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^•DR. HERZMAN^
-I Š R U S I J O 8-

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

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

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

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

į Dienomis: Canal
. . J 3110. Naktį

Telefonais: •< Drexel 0950
\ Btulevard 413G

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

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Ave? 2 labos 
Chicago, Illinois ■

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* ral. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

... ......................... 11 '■ ---------------- ---------------

Tetephone Yards 0994

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

i—■ , ■ . „z

Tel. Boulevard 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—SAS8

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 » 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. He- 
dėliomis iš šventadieniais 10—11 diee

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. PLona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

f"

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 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 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

i
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Subscription Katėsi 
|8.00 per year in Caiiada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Vienam mėnesiui_______ ___  .75
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Vienam mėnesiui.75
/Lietuvon ir kitur užsieniuose:
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Maistai St, Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevelt 85*0.

Pusei metų ------------------------  4.00
Trims mėnesiams.......—............2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Muse y 

Orderiu kartu su užsakyme.

RAGINA DEGINT AMERIKOS LAIKRAŠČIUS.

TEISMO NUBAUSTAS POLICIJOS VIRŠININKAS.

“TEISINGOJI” LIETUVOS VALDŽIA.

Vienas musų tautininkų laikraščių tur-but užsigeidė 
“pagarsėti“. Buvo labai negražu, kad jisai pritarė Lie- , 
tuvos cenzoriui, ėmusiam kabinėtis prie SLA. organo. 
Buvo dar negražiau, kada jisai begėdiškai išniekino pa
žangiąsias Lietuvos partijas ir išgyrė klebonus. Bet jam 
da ir to negana. Jisai dabar sugalvojo padaryti viešą pa
siūlymą Kauno paštui, kad šfe pareinančius iš Amerikos 
laikraščius — degintų!

Tai yra faktas. Minėtas laikraštis paskutiniame sa
vo numeryje įdėjo atdarą “laišką” vienam Kauno pašto 

. tarnautojui, kur sakomą, kad tokiems “šlamštams”, kaip 
“Sandara” ir “Tėvynė“, nekalbant jau apie bolševikų 
spaudos organus, reikia nesigailėti eglinių malkų — 
“kad gerai spragėtų”,“kad gerai spragėtų’’, — kai jie ateis iš Amerikos...

Mes betgi abejojame, ar to šlamštelio leidėjas šito
kios rųšies “reklama” pakels savo biznį.

r

Visi žino, kad nuomonės apie dabartinę Lietuvos val
džią Amerikos lietuvių yra ne vienodos. Vieni amerikie
čiai yra griežtai nusistatę prieš ją, kiti stoja už ją piestu, 
nežiūrint kaip ji elgiasi. Dar kiti jokio aiškaus nusista
tymo neturi. Bet nėra abejonės, jogei didelė dauguma 
Amerikos lietuvių nori, kad Lietuvos valdžia butų kaip 
galint geresnė, ir jeigu jie dažnai jaučiasi priversti peikti 
ir net smerkti ją, tai jiems tatai nedaro jokio malonumo.

Tiktai apie mūsiškius komunistus tai galima pasa
kyt, kad jie džiaugiasi ne tuo, kas yra gera Lietuvos val
džioje, bet tuo, kas yra joje bloga. Nes jų principas yra 
‘‘Juo blogiau, juo geriau”.

I

Kauno “Socialdemokrate“ mes randame tekstą sekan
čia paklausimo, įteikto šeirėj vidaus reikalų ministeriui:

“1923 metais, antrojo Seimo rinkimų metu, bu
vęs Linkuvos nuovados viršininkas Parulis suarešta
vo vienuolika L. S. D. P. Kliovainių organizacijos na
rių ir nusivaręs juos Linkuvon sumušė. Po to jisai 
ne tiktai nebuvo pašalintas iš policijos, bet dar tapo 
paaukštintas ir paskirtas Šiaulių III nuovados poli
cijos viršininku.

“Už mušimus jis buvo patrauktas Valstybės Gy
nėjo atsakomybėn ir šfy metų balandžio 26 dieną 
Šiaulių Apygardos Teismas pripažino jį kaltu muši
me ir davė jam 3 mėnesius kalėjimo. Nežiūrint į tai 
jis dar vis tebėra Šiaulių policijos viršininku.

“Todėl klausiame Vidaus Reikalų Ministerį:
“1) Ar jis žino, kad Šiaulių JII nuovados polici

jos viršininkas Parulis už mušimus suimtųjų L. S. D. 
P. Klovainių organizacijos narių tapo nubaustas 
Šiaulių Apygardos Teismo 3 mėnesiams kalėjimo.

“2) Jei jis žino, tai kodėl iki šiam laikui riepaša- 
šalina Parulio iš policijos?“ \
Po paklausimo pasirašo s.-d. frakcijos seimo nariai 

L. Purėnienė ir J. Markelis.

Tas paklausimas seime ryškiaus parodo “krikščio
niškąjį” dabartinės Lietuvos valdžios veidą, negu šimtai 
agitacinių straipsnių, telpančių"bolševikiškoje spaudoje, 
arba šimtai agitacinių prakalbų prieš valdžią.

Iš faktų, išdėstytų Purėnienės ir Markelio paklausi
me, mes matome,.kad policijos tarnautojai, esantys tie
sioginėje vidaus reikalų ministerio kontrolėje, suiminėja 
opozicinės partijos narius rinkimų metu. Ne tik suimi
nėja, bet ir, nusivaręs į policijos nuovadą, muša!

Ir vidaus reikalų ministeris tokį chuliganą laiko tar
nyboje ir net duoda jam paaukštinimą! Net po to, kai 
teismas nubaudžia tą sugyvulėjusį policijos valdininką, 
tai ministeris nesirūpina jo pašalinimu.

Ar valdžia, kuri šitaip elgiasi, gali reikalauti, 
bent vienas padorus žmogus laikytų ją teisinga?

kad

Užsimokijimo kainai
Jhicagoje — paštui

Metams ..................     $8.00
Ihisei metų ...........................  4.00
Trims mėnesiams __ ________  2.00
Dviem mėnesiams ___ ....____  1.50

Apžvalga
IEŠKO “SKYMŲ.”

“Naujienose” buvo rašytu, 
kad sandariečiai savo seime nu
tarę remti visus pažangiuosius 
laikraščius, o ne vien tiktai sa
vo partijos spaudą. Clevelan- 
do “Dirva” tečraus sako, kad tai 
netiesa, ir pastebi:

“Jeigu ‘Naujienos’ rašo a- 
pie šio seimo ‘tarimus,’ tai 
tik išgalvojus/būdą patrauk
ti sandariečius skaityti ‘Nau
jienas.”

Vaje, koks “mandras” tas 
Clevelando laikraščio redakto
rius! Jam rodosi, jogei “Nau 
j ienos” net visokius “skymus” 
turi daryti, kad sandariečiai jas 
skaitytų. Iš tiesų gi “Naujie
nų” vedėjai apie tai visai no ne
galvoja. Iš ilgų metų patyrimo 
jie žino, kad žmonės skaito 
“Naujienas” ne dėlto, kad jie 
nori joms padaryti malonę, o 
tiktai dėlto, kad jiems patiems 
tatai yra naudinga.

Apie sandariečių tarimą rem
ti visą pažangiąją spaudą “Nau- 
j ienos 
miant informacijomis, 
mis iš pačių sandariečių. 
mes esame kalti, jeigu tos 
formacijos 'buvo neteisingos.

buvo rašyta, s pasire- 
gauto- 

Ne 
in-

BOLŠEVIKŲ “LOGIKAI”

Pasidaryt bolševiku, tai reiš
kia spiauti ant logikos ir pasi
imti sau už patarėją aroganci
ją

Tokio stovio jau senai yra 
pasiekę “I/aisves” redaktoriai.

Jie nori sukritikuot “Naujie
nų” pasakymą, kad demokrati

SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMį

Nuo pirmo čiaudėjimo im
kit dožą Dr. Caldwell,s Sy- 
rup Pepsin. Prašalinkit už

kietėjimą ir apsisaugokit 
nuo šalčio

P (įprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir šaltis. 
Sujungtos krūvon šios dvi li^os 

tankiai būna mirties priežastim. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimų, 
tuomet lengviau pagaunat šalt), todėl 
dabokit, kad jūsų viduriai butų liuosi. 
čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi
tikėkite, kad šaltis pereis pats. Imkit 
šaukštų Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, kuris

Sveikatos Dalykai
— ■ - - --------------------------------------- --------------------- -------------r ■

• \

Vėžio liga
* (Tęsinys)*

išvalo žarnas ir prašalina 18 jų 
nuodus, sušildo kūnų ir ant rytojaus šaltis pranyksta, šaltis negali “pasiek
ti savo tikslo“, kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdytojas 
yra Syrup Pepsin. * '
Geras liuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Cald\vell’s Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet'parduodama viri 10 milio- 
nų bonkų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį.
Ir pasirenka, ne J per 30 metų būdamas ant marketO jis paliuosavo tūkstan
čius žmonių nuo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja nuo bile 'vieno ne
smagumo, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau
sia gyduolei kokių tik ji|a galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza 
kainuoji! jums apie vienų centų.
Sudėtiniuose Dr. Caldwell’s Syrup < 
Pepsin nėra jokių sekretų. Jus rasit 
ant pakelio paaiškintų, kad jis pada
rytas iš sunkos Egyptiškos daržovės 
senna su priemaiša pepsino ir malo
nių aromatų. Liuosas nuo narkotikų 
ir kitokių svaigalų. Tai yra geriausias 
liuosuotojas šeimynoms, saugus jau
niems ir veiklus seniams. Apsvarstę 
nusipirkite bonkų ir jeigu deliai ko
kių nors priežasčių jus negausite to, 
ko tikčjoties, jums pinigai bus sugrą
žinti. .

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yta daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. lAii jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
weH’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

liaudies, kuri sudaro valdžią. 
Jeigu demokratinėje šalyje dau
guma žmonių susideda iš dar
bininkų ir tie darbininkai yra 
gerai susipratę ir susiorganiza
vę, tai demokratiniu bildu su
darytoji valdžia bus darbinin
kiška; jeigu gi darbininkų yra 
nedaug arba jie yra menkai ap
sišvietę, tai prie tos pačios de
mokratinės tvarkos valdžia pa
tenka į buržuazijos rankas arba 
į ūkininkų rankas arjtia į buržu-nų pasakymą, kad aemokrati | uKiomnų įmukus aijia i ourzu- 

ja pati savaime nėra nei buržu Vizijos ir ūkininkų rankas beg-
azinė, nei proletarinė, ir rašo:

“Pavyzdžiui, demokratija 
Lietuvoj, kur darbininkų or~' 
ganizacijos negali viešai gy-• 
vuoti, kur bedarbius šaudo 
milicislai, kur gegužinės ap-

tirai.
Tiktai atbukusio proto bolše- 

,vikai tokių paprastų dalykų 
nepajėgia suprast.

Jeigu “Laisvė” suprastų ta
tai, lai ji nerašytų tokių nesą 
monių, kad už dabartinės Lie

vaikščiojimą slopina šaulių tuvos klerikalų valdžios darbll3
ginklais — šita demokratija 
‘Naujienoms’ yra tokia pat 
‘nei buržuazinė, nei proletari | 
nė,’ kaip demokratija tokioj i 
šalyj, kur darbininkai gali ^as pri^’demdęraHjų. 
laisvai organizuotis, šviestis, ‘ 
leisti laikraščius, šimtatuks 
tautinėms minioms apvaikščio 
ti gegužinę ir kur parazitai- 
išnaudotojai neturi jokių tei
sių. Jos jokio skirtumo tar
pe tų dviejų demokratijų ne
mato, nors visur buržuazi
ja viešpatauja o kitur prolc’ 
tariatas.”

atsakomybė puolanti ant demo
kratijos. Tie reakcijos darbai, 
kuriuos atlieka klerikalai, tai 
ne demokratija, bet nusidėji-

laik- 
O Rusijoje 

neturi tos tei- 
skaityti tiktai 
kuiduos leidžia 
net per sovic- 

balsuoja ne

esanti radikalų laikraštis ir kad 
už tai Lietuvos cenzūra sugrą
žino keletą jos numerių.

Kartu su savo laišku p. Biels
kis atsiuntė New Yorko pašto 
Varick Street Station užsienio 
skyriaus paaiškinimą. To sky
riaus atstovas kaip tik ir lan
kėsi Lietuvos konsulhte, teirau
damasis, delko yra grąžinama 
iš Lietuvos “Tėvynė.” Pašto 
skyrius savo paaiškinime sako:

“šio ofiso atstovas, kuris 
lankėsi Lietuvos Konsulate, 
pažymi, kad informacija, ku
rią jisai gavo Konsulate, ne
buvo tos prasmės, Jogei ‘Tė
vynė’ esanti radikalų orga
nas. bet vietoje to jam buvo 
pasakyta, kad tikro pamato, 
delko laikraščiai buvo sugrą
žyti, Konsulatas negalįs su
teikti. Asmuo, su kuriuo šio 
ofiso atstovas kalbėjo Konsu
late, patarė kreiptis tuo rei
kalu į valdžią (Lietuvos) ir 
pąpakė, kad (sugrąžintose) 
kopijose gal buvo kas nors 
radikalio pozudžio, kas buvo 
jų sugrąžinimo priežastis.”
Iš to yra aišku, kad konsula

tas New Yorke neskundė paš
tui SLA. organo, kąipo “radika
lų organo.”

Reikia', beje, pasakyti, kad 
I anti-demokratiniai Lietuvos 
klerikalų darbai nėra nė kiek 
blogesni už diktatoriškos Rusi
jos valdžios darbus. Lietuvo
je darbininkai turi nors dalinai 
teisę organizuotis, leisti 
raščius ir šviestis, 
darbininkai visai • 
sės. Jie gali

Kada “Naujienos” sakė, kad tuos laikraščius, 
nesą jokio skirtumo tarpe bur- valdžios partija; 
žuazijos viešpatavimo ir prolc- tų rinkimas jie 
tariate viešpatavimo? Per vi- slaptai, bet rankų pakėlimu, — 
są savo gyvavimą “Naujienos” | kuomet žvalgybos agentai žiu- 
kalbėjo apie tai, kad, atėjus ri ir tėmija kiekvieną, kaip kas 
proletariato viešpatavimui, tu- balsuoja!
rėš susidaryti visai kitokia, ne
gu šiandie, visuomenės tvarka, yra Rusijoje gali pakęsti tik-

Tokią vergišką tvarką, kokia

kalba ne apie 
klasės viešpata- 
valdžios formą, 
vadinasi tokia

T----- ~1--- —---
Garbus Anglų svečias

tai dvasios ubagai, o ne laisvi 
žmonės!

“Darbininkiška demokratija” 
ja vadina tiktai Maskvos laki
namieji šuneliai.

Gegužes m. 8 d. į Kauną at
vyko prof. Simpsonas su žmo
na, kurs būdamas arbitru nu
statant Lietuvos Latvijos sieną, 
priskyrė Lietuvai Palangą su 
pajūriu. Svečias susidomėjęs 
musų politiniais ir ekonominiais 
santykiais ir, be to, žada tyrinė
ti Lietuvos archeologiją. Viešės 
Lietuvoj kiek ilgesnį laiką.

P. BIELSKIO PRANEŠIMAS.

Lietuvos konsulas New Yor- 
ke, p. J. J. Bielskis, rašo, kad 
jisai nesakęs Amerikos pašto 
viršininkams, kad “Tėvynė”

Gari Volz, turtingas namų 
pardavinėtojas, patraukė Fran- 
klin Park motorciklinį policis- 
tą Philip Sehultz teisman, rei
kalaudamas $50,000 atlygini
mo, nes policistas jį tiek su
mušęs, ka<t jis neteko sąmo
nės.

Per visą sava, gyvavimą “Nau 
j ienos” ragino darbininkus or
ganizuotis ir šviestis, idant j- 
vykinus socializmą. O “Lais 
vės” Bimba ramiausiu budu 
tvirtina, kad “Naujienos” ne
matančios jokio skirtumo tarpe 
buržuazijos viešpatavimo ir 
proletariato viešpatavimo.

“Naujienų” straipsnyje, kurį 
tas bolševikiškas nachalas nevi! 
kritikuoja, ėjo 
tos arba kitos 
vimą, bet apie 
Demokratija
valdžios forma, kurioje valsty
binė galia priklauso žmonėms, 
liaudžiai, o valdininkai, įstaty
mų leidėjai ir teisėjai skaitosi 
tiktai žmonių valios pildytojais, 
įstatymų leidėjai, vykdomosios 
valdžios1 organai ir teisėjai de
mokratijoje yra renkami.

Kas gi čia yra “buržuaziško” 
arbą “proletariško?” Demo
kratija, kaip ir balsavimas, nė
ra nei buržuaziška, nei proleta 
riskit. Bot valdžia, kuri susi
daro demokratijoje, gali būt ar
ba buržuaziška, arba proletariš- 
ka, arba dar kitokia. Tatai 
priklauso ne nuo budo, kuriuo • 
valdžia yra sudaroma, bet nuo

SKRIS J ŠIAURĘ. — I’olin tosios šiaurės tyrinėtojas Mac- 
Millan šiuo aeroplanu rengiasi skristi‘šią vasarą tyrinėti poliari
nes apygardas. Dabar daromi yra paskutiniai aeroplanų baidy
mai ir įrengimai atlaikyti didelius šalčius tolimosios šiaurės.

Pirmieji perspėjanlys ženk
lai yra: (1) kiekviena permai
na ilgume ir tankume mėne
sinių tekėjimų; (2) kiekviena 
permaina tekėjimo budo, kuri 
skiriasi nuo tos, kuri yra ligo
nei paprasta; (3) kiekvienas 
sugrįžimas kraujo tekėjimų po 
amžiaus permainos; tai yra po 
to laiko, kuomet mėnesinės 
buvo apsistojusios; (4) kiek
vienas kraujo pasirodymas po 
sužeidimui ysčiaus jį plaunant, 
egzaminuojant ir t. t. Tie visi 
ypatingai svarbus ženklai. Van- 
deniuoti ir mažai krauju su
tepti tekėjimai yra taip i>at 
kiliai svarbus. Tiems ženklams 
pasirodžius gydytis be atsar
gaus daktaro ištyrimo yra la
bai pavojinga, o laukimas ir 
atidėliojimas diena nuo die
nos gali privesti prie mirties.

Išlaukinis vėžys
Lupos vėžys turi būti nu

žiūrimas, kuomet žaizda ar 
spuogas ant tos kimo dalies ne
pija ir neprapuola. Vėžys ant 
lupos dažnai pradžioje išrodo 
kaip paprastas slogų spuogas, 
tik žinoma, jis neprapuola 
taip, kaip slogų spuogas, kuris 
trumpu laiku pranyksta. Toji 
liga dažniau pasitaiko taip vy
rų, negu tarp moterų.

Vėžys *unt liežuvio. Dažnai 
apsireiškia iš nuolatinio trini- 
mo negerai pritaikintų arba 
susproginėjusių dirbtinių dan
tų, aštrių šukių, išpuvusiųjų 
dantų ir t. t. Rūkymas, kaipo 
chemiškos iritacijos rųšis, kai 
kada yra priežastimi chroniš
ko- liežuvio uždegimo ir pasi- 
darymo mažų plyšių ar spuo
gų. Kiekvienas liežuvio skau
dulys, kuris nepaeina iš sifilio 
ir kuris negija, kuomet gydo
mas turi būti skaitomas už ne
labąją peraugę, kol jis, tikrai 
ištyrus, nepasirodys kitokiu 
esantį Liežuvio vėžys greitai 
auga, dėlto jo operacijos esti 
sunkios ir pavojingos, ir tik
tai, jei laiku patėmytas ir tuo
jau gydomas, tėra '‘užtektinai 
vilties, kad jis daugiau neatsi
kartos. Sidabro nitrato arba 
kito kokio deginančio akmens 
nereikia vartoti gydant įvairius 
skaudulius ant liežuvio, nes 
pasitaikius jei tas skaudulys 
butų nepažintas vėžys, tolįs gy
dymo būdas tik apsunkins vi
są dalyką.

Odos vėžys. Dažnai praside
da paprastu guzoliu arba skau
duliu. Dauguma karpų ir ap
gamų yra mažos reikšmės, bet 
los, kurios ir auga ir maino 
savo pavidalų arba yra skau
damos turi visuomet būti žiū
rimos su nepasitikėjimu, jas 
prašalinus dažnai- gali apsi
saugoti nuo vėžio. Nuolatine 
iritacija, skauduliai ar guzai, 
ant kokios tik kimo dalies jie 
pasirodo turi būti saugojami. 
Jeigu tik jie auga arba jei pra
kiura, reikia tuojau kreiptis į 
gerą gydytoją. Tinkamai gy
dyti tuos taip vadinamus vėžio 
pranokėjus ir net anksti pa- 
temytą odos vėžį reikia tik 
mažos operacijos arba užtenka 
tik x-spindulių, arba radi j li
mo. Deginantys akmens prity
rusiose rankose kai kada pa
sekmingai veikia, bet kili bu
dai yra saugesni ir mažiau su- 
biauriua žmogų.

Virškinimo organų 
vėžys

Vėžys pilvo, žarnų ir kepenų 
dažnai pasitaiko ir yra baisi 
tos ligos rųšis. Jis pasitaiko 
lygiai tarp vyrų, kaip ir mo
terų ir* yra priežastimi apie 
35% visų nuo vėžio mirčių. 
Nors progos išgydyti iš tos li
gos yra daug mažiau, negu to- 
ęe rūšyse, apie kurias pirmiau 
kalbėjome, teeiau vėžys tų or
ganų gali būti pasekmingai iš

imtas, jei laiku jis yra patė- 
įnytas. Toks išsireiškimas ne
reiškia, kad vėžį butų galima 
išimti iš kepenų, nes nėra nei 
jokios galimybės tą ligą/iš ke
penų prašalinti. Tikrai sakant, 
vėžys retai kuomet pradedd 
pirmiausiai augti kepenose; 
paprastai jis užsikrečia iš per
augusio vėžio kitose kūno da
lyse.

Pilvo vėžys ir geriausiose 
sąlygose yra sunkiausia rųšis 
tos ligos ir gydymas turi būti 
pradėtas kuoankščiausiai. Li
ga prasideda dažniausiai taip 
išlengvo, kad jos įsikerėjimas 
gali būti taip toli nuėjęs jau 
tuomet, kuomet pirmieji per- 
spėjantys ženklai pasirodo. Ka
dangi vėžys tų organų negali 
būti matomas tol, kol viduriai 
nėra atidaromi, taigi ir reikia 
kad jį pažinti, pasitikėti jo 
simptomais. X-spinduliai tc- 
Čiau kaip kada parodo nužiū
rimas pilvo ar žarnų permai
nas. Be to, tų organų norma
lė funkcija yra paprastai anks
ti pradedama trukdyti, ir tas 
turėtų pakelti musų nužiurėji- 
iiią. Nevirškinimas yra labai 
paprastas nusiskundimas, bet 
tos ypatos, kurios turi viršum 
40 metų ir kurios pirmiau tu
rėjo gerai virškinančius vidu
rius, jeigu tikrai pradeda ma
žiau sverti turi žinoti, kad 
kas nors yra ir turi prisiminti 
apie vėžį. Nevirškinimas nėra 
lai tikras pilvo vėžio prirody
mas, lėčiau, jei jis nuolatinis, 
tai geriau būti atsargiu ir ge
rai ištirti su pagalba šių laikų 
diagnoze metodų, ypatingai su 
x-spinduliais. Skonio permaina, 
kaip tai nemėgimas mėsos sko
nio ir yra dažnai pilvo vėžio 
simptomaji. '/Skausmas pilvo 
duobelėje ir vėmimas dažnai 
l>c matomo kraujo yra dar di
desni pavojaus ženklai.

Pirmieji simptomai žarnų 
vėžio yra beveik tie patys, 
kaip ir pilvo. Nuohitinis vidu
riavimas su kraujais yra pa
prastas persergėjimo ženklas. 
Kai kuriose žarnų vietose toji 
liga dažnai yra paskaitoma už 
hemoroidus (angį, pilės). Krau
jo tekėjimas išyžarnų yra daž
nai iš los priežasties, bet gali 
būti ir vėžio ženklu, taigi vi
suomet lokiuose atsilikimuose 
neikia eiti pas gerą daktarą, 
kad- ištirtų. Tai yra vienintelis 
kelias, kad tikrai susekti tarp 
tų dviejų ligų skirtumą. Tų li
gų gydymas be jokio ištyrimo, 
ant nelaimės, labai dažnai pa
sitaiko ir kad save apsisaugo
ti ligonis turi būtinai reika
lauti, kad ^erai jį daklaras iš
tirtų.

(Bus daugiau)

Naujienų Ekskursija
Naujienų Ekskursija į Lie

tuvą laivu Olympic išplauks 
iš Ne\v Yorko 9 dieną Liepos 
vėjai vakare. Pribusite į Lie
tuvą, kaip tik smagiausiu lai
ku, kada Lietuviai esti kuoge- 
riausiame upe, tada būna sve
tingi. Pasinaudokite šia proga 
ir turėkite gerus laikus. Nau
jienos, Naujienų- ekskursijos 
palydovas ir Laivų kompanija, 
rūpinasi ir rengia, kad turėtu
mėt patogiausią kelionę. Dar 
laikas, dar galima suspėti pri
sirengti kelionėj, tik nebeati- 
dėliokite ir pradekite rengtis 
tuoj, kad nepavėluotumėt ir 
nepraleislumėt šios geros pro
gos. į

Naujienų ofisas atdaras nuo 
ii vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
o nedėldieniais nuo 10 vai. iki 
2 vai. po pietų.

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Po Bridgeportą 

besidaužant
Toliau nuo lietuvių gyven

ti lig ir nuobodu, 1'ad vienų 
dienų, daug nemųstęs, patrau
kiau j Bridgeportą pasimaty
ti su senaisiais pažystamais. 
Pirmiausia einu pas sena pa
žystamų karčiamininkų prie 
37th ir Normai gatvių; tariaus 
gal kokių burnelę išgersiu, bus 
linksmiau, o ir daugiau pažy
stamų susitiksiu. Bet vietoj 
karčia mos randu grosernę. 
Klausiu, kaip einasi.

-J Blogai, — atsako mano 
pažystamasis. — Moteris ima 
divorsų. Kada aš jų vedžiau, 
ji nieko neturėjo, apart ketu
rių vaikų. O dabar, kada nuo 
manęs pasitraukė, vaikus pa
liko man ir dar reikalauja pu
sės mano turto. Sudie, einu 
pas lojerj.

Išėjrtu ir aš ir einu linkui 
llalsted gatvės. Prie Gage ir 
35th PI., žiūriu, stovi dideliu 
ratu minia žmonių. Priėjęs su
stoju ir aš, ir matau, kaip dvi 
lietuvės moterys, įsikibusios 
viena kitai į plaukus, kruvi
nos, tik taško viena kitai per 
veidus. Vienas gi vyras, ma
tyt, kurios nors iš besijx*šan- 
cių, vis bando įlysti i tarpų. 
Paklausiau sale stovinčių, ka
me dalykas.

— Gerai tai slervai, kam 
vyliąja svetimų vyrų, — atsa
kė man.

Nežinia kaip ilgai ta kova 
butų tęsusią, bet vienas iš 

^žiopsotojų suriko: “Policija 
atvažiuoja!” ir bematant kovo
tojos sulindo į beismentus.

Buvo jau vidurdienis, me
tas pietauti. Tad ir nutrau
kiau tiesiai į l’nivcrsal resto
raną, prie 31 gatvės. Valgykla 
pilna svečių, net ir vietos ne- 
l»ėra. Didžiuma jų lietuviai. 
Pats savininkas linksmas, vik
rus vyrukas, tik skambina re- 
gisterį: patarnautojos irgi link
sni ios jaunos lietuvaitės.

Papietavęs ir vėl klaidžio
damas. gatvėmis susitinku se
nuli veikėjų J. Uktverį. Guo
džiasi daug darbo turys. čia 
reikia mokinti Jaunųjų Biru
lę, reikia serijas pardavinęti, 
taipjau rengtis demonstruoti 
per radi o, o be to dar jis par
davinėja ir Sa\vyer Biscuit C.o. 
“krekesus”. Tad darbo jam 
ivalės.

Smagu yra nors retkarčiais 
aplankyti senąjį Bridgeportą. 
Pasimatai su pažystamais, už
girsti daug naujienų, o ir vi
sokių reginių pamatai.

Japų-Jahnis.

Federalinė valdžia užvedė 
byla prieš 164 kompanijas, ku
rios prekiauja gyvulių plau
kais ir plaukų išdirbiniais, už 
peržengimą anti-tittslinių įsta
tymų, nes jos padariusios 
plaukų monopolį ir varžančios 
prekybų.

Bronės Žalimienės nutei
simas patvirtintas

Brone nualpo užgirdusi galu
tiną teisėjo nuosprendį.

✓ \ —-------
Berniee Žalimienė liko tei

sėjo VVilliam V. Brothers nu
teista 1 I metų Joliet kalėj i- 
in»n už nunuodi j imu savo vy- 
ro Ųomininko aršeniku.

Tai yra galutinas teisėjo 
nuosprendis, kurį ji^ išnešė 
atmesdamas Žalimienės advo
katų reikalavimą išnaujo na
grinėti bylą ir patvirtindamas 
pirmesniojo teismo nuteisimą.

“Aš nematau priežasties at
mainyti verdiktų jury, kuris 
rado Žalimienę kaltų ir nu
statė jai bausmę’’, pasakė tei
sėjas, išklausęs abiejų pusių 
advokatų argumentų.

Žailimicne užgirdusi galuti
ną teisėjo nuosprendį, kuriuo 
ji yra pasiunčiama kalėjimai) 
14 metų, nualpo teisme. Ji vi
są laiką tikėjosi likti išteisin
ta, o nors jury ir rado ją kal
tą ir nuteisė jų kalėjimai), ji 
vis dar turėjo vilties, kad tei> 
sėjas nuosprendį atmainys ir 
leis išnaujo bylų nagrinėti.

.bus advokatas betgi papra
šė atidėti bausmės vykinimą 
ir nesiųsti jų Jolieto kalėji
mai), o palikti Cook pavieto 
kalėjime, nes jis nori paduoti 
apeliacijų j augštesn’į teismų, 
teisėjas atidėjo bausmės vy- 
kiųimą devynioms dešimtims 
dienų — trims mėnesiams.

Kaip buvo teisme liudija
ma, Žalimienė nunuodijo savo 
vyrą Domininką pereito lap
kričio pradžioje. Ji buvo jį 
vedusi tik keli mėnesiai atgal. 
Ji buvo jauna ir gana graži, 
o jos vyras buvo jau “Kris
taus metų”. Jau ant rytojaus 
po vestuvių pas jų pradėjęs 
lankytis jos senas meilužis.

Wm. D. Sbepherd, kaltina
mo nužudyme jauno milionie- 
riaus McClintock, kad pavel
de jus jo turtų, bylos nagrinė
jimas jau prasidėjo. Daugiau 
mėnesio laiko buvo renkamas 
jury. Bandoma įrodyti, kad 
Sbepherd 'nužudė jaunų milio- 
nierių, užkrėsdamas jį škarle- 
tina. Bylą prieš Shepherdą 
veda pats prokuroras Crowe.

Lietuvių Rateliuose.
Atidarys K. Šimonio pa- 

veikslu parodą
Jauno Lietuvos dailininko pa

veikslai bus išstatyti Lietu
vių Auditorijoj.

šiomis dienomis į Chicago 
atvyko Pranas Rimkus iš Ne\v 
Yorko, surengti Chicagoje jau
no Lietuvos dailininko Kazio 
Šimonio paveikslų parodį. P. 
Rimkus kiek laiko atgal lan
kėsi Lietuvoje ir iš ten atsi
vežė keliasdešimt to jauno pie
šėjo paveikslų, kad išstačius 
juos Amerikoje ir tuo supa
žindinus Amerikos lietuvius su 
naujovine Lietuvos daile. Tie

paveikslai buvo išstatyti jau 
daugely miestų ir visur anglų 
kritikai labai prielankiai apie 
juos atsiliepia' ir n.egali jais 
atsigrožėti. • •

K. Šimonio paveikslų paro
da bus atidaryta ateinantį tre
čiadienį, birželio 17 d., 11 vai. 
ryte, Lietuvių . Auditorijoje. 
Paroda paskui tęsis keturias 
dienas, kasdien nuo 2 vai. po 
piet iki 10 vai. vakaro. Paro
da užsidarys šeštadieny, birž. 
20 d.

K. Šimonis yra vienas jau
niausių Lietuvos dailininkų, 
atstovaujantys naujų moderni
nį krypsnį dailėje. Todėl jo 
piešiniai gal daugeliui nebus 
suprantami, gal kai-kuriems 
spalvos bus perdaug skaisčios. 
Bet visgi kiekvienam bus įdo- 
nui pamatyti kurlink krypsta 
dailė Lietuvoje. Tečiaus nežiū
rint sunkumo juos suprasti, 
jo piešiniai yra kubai patrau
kiantys, verčiantys žiūrėti i j 
juos vis daugiau ir daugiau.

Bridgeportas
Mielas atsitikimas

Gegužės mėn. 29 dieną, šv. 
Petronėlės išvakary, pas ponių 
Petronėlę Kvietkienę, 3231 S. 
Union Avė., joa varduvėms pa
minėti įvyko “suprais”, sureng
tas jos draugių, ypač pp. Ma
žeikienės ir Putkamarienės ru
pesniu. Susirinko labai gražus 
ir nepaprastai didelis būrelis 
moterų, nes apie 50 prakilnes
nių ir meilių moterų buvo, ku
rios dideliu širdingumu parū
pino savo ruošos ne tik ska
nių užkandžių ir valgių, bet 
ir nupirko gružių dovaną, kuri 
buvo įteikta nustebusiai šeimi
ninkei. Ponia Kvietkienė pra-; 
virkusi ir gailiai susijaudinusi! 
dėkojo savo mylimoms drau
gėms maž-daug šitokiais žo-l 
tižiais: “širdingai dėkoju jums,1 
mano mielos draugės, už tą1 
nepaprastų jūsų širdingumą iri 
meilę, kurių jus man šiandie 
esate parode! Aš, vargšė našlė, 
maniau,, kad jau neturiu d ra u- ( 
gų nei tos užuojautos... Tačiau 
pasirodo, jog klydau'taip ma
nydama... Į mano našlės na
mų langelį vėl suspindėjo sau
les šviesa! Jus, kaip toji sau
lutė, ne tik neužmiršote, lx.t 
priešingai, parodėle dar dides
nę meilę ir užuojautų visam 
mano gyvenimui” ir t. t. Pa
galios p. Mažeikienei pak tirš
čius, lietuvės patriotės padai
navo daug gražių lietuviškų 
dainų. Kitos dar niekur negir
dėtos. Buvo toks gražus suta
rimas, susijaudinimas, jog net 
ir ašasą ne vienose akyse bu
vo galima pastebėti. To šir
dingumo atminimui buvo nu
traukta bendra fotografija.

Dideliu smagumu pažymiu 
tuos įspūdžius, jog tokių ne
tikėtų ir širdingų “suprais” 
vis dažniau ir dažniau alsitin- 

i 
ka lietuvių namuose, kur pa
sireiškia visai nauja, kilni, šir
dinga lietuviška dvasia, kuri 
kiekvienam priduoda nepapras
tos morališkos paspirties. Te
gyvuoja tasai nepaprastas lie
tuviškumas! —Buvusi viešnia.

(Tąsa ant tt-to pusi.)

Lincoln
THEUNIVERSAtęAR. 

i CarM-TruckH-TrnctorH
FRANK BRESKA

į 2501-03-05 South Kcdrie Avenue, Telefonai 
Pasinaudok $5 planu

I ' Fordo

Lawndalu 4113-14

dcl kiekvieno biznio

ELEKTRA
Šviesą ir pajlegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb-

1 tuvis. Cash arba ant išmokėjimą. '
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

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

if>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

— -------------------------------

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių *. 
pas amerikonus “Fiv« Foot Book Shelf’* išleistų llarvardo 
universiteto prof. pagelba. . s

, Ir kiek šienam? numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

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

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKO

---------------— \
Naujieny Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
segantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykjt numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4148—-Pranui Matulioniui
4142- Jonui Skimeljui 
4151—Onai Paulauskaitei

22243 Juozui Sakalui 
24138—Antanui Navakui
4145—Onai Varanti vinaitei 
4141 Onai Lorcnsaitėi
4143— Apolonijai Karbau- 

skienei
41417/—Aleksandrui Račkovs- 

kiui
11127—Martinui Aliuliui

1141—Antanui Leonavičiui , t 
11425 Izabelei Poškienei
4155—Jonui Blažiui 

22252 Juozapui Kalveliui 
20745 Jonui Rutkauskui 
11132—Uršulei Kilnaitei 
22135—Onai Levinskailei 
11177 -Liudvikui Rartašiui 
21978—Petrui Patupai

3807 Onai Želvienei

Fordson

20081—Jelenai Zulonaitei
11302—Jievai Rokienei
24131—Juozapui Vallantinavi-

čiui
11390—Jonui Drevinskui
22001) Michalinai Grajauskic- 

> nei
20713 -Kotrinai Balčaitienei
20711) Domicėlei Armalienei
11105—Zofijai Žiangaitei
4084—Jonui Bertašiui
4092—Albinui Kliobui
4096- Onai Senionienei

11408—Antanui Andriukaičiui 
4102—Robert Erman

20720—Elenai Zulonaitei
11100—Ji<lei IVaicokauskienci 
11110—Liudovikai Junevič 
20721 Juozapui Rapolui
4120—Petrui Macijauskui .

20732—Magdalenai Žibienei 
4111 -Ipolitui Šabliauskui

Ar turit silpnas akis? 
-Skauda jums galvų?

Tai yra paprasti simptomai, (lel 
kurių matymas reikalauja pAgel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
ntų? Pasitarkite su manim šian
dien. -r- Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė jsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti Iš
laidų.

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

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jųsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ii 
Amerikėniškų metodų kuriuos me? 
turime pas save.

Musų X-Ray. aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurj 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 *d!ar ten būnant.

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 jąįgu 
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 {čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas. gyduoles serum* 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914 
kuomet yra reikalas, vartojame ju> 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galit* 
eiti i darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas ut«>- 
acnčjusiaH ir komplikuotas ligas, nes muši, 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniai! 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir tonų skan 
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puė 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nenia 
lonų kvapą Ir kitos ligos yra musų specia 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsl 
lanko -į musų ofisą ir dasižino* apie nau- 
jausį gydymo būdą tonsilų, kin-’c greita 
atima spėką ir energiją. Pageiuejum tųks 
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl Jūsų viltis. Ne 
atidėliokite, atidėliojimus yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas
. 40 N. Wells St„ 

kampas VVashington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba 

toj nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėlioj i> 
Šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietri. Pa 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakarę.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI*

- Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos .skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyste. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminu vi
lnas daromas su elektra, parodančia mažiausias klaidas. Specialu 
atyda atkreipiama | mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auziiina. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th’St.
Phone Boiilevard

Lietuvių Dentistas pat ar
--j naus geriau,

Traukimą? dantų ba rkauamo. 
Bridge geriausio aukso. £a musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sargi kita sava 
dantis, kad nekenkta jūsų s-alkataL

1545 West 47th Street
Netoli Askiand Avt.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

l igoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios maitos instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visa., chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. 
Kampas Paulina St.

Valandoj nuo 10 iki 8 vai. vakare
< ; Nedėlioj 10 iki 4 /

NUPIRK
Typevriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina S50
luotui pudaryai didei) smagumą 
pats sau, savo gbuin&uui i^ drau
gams »u kūnais amu'ažiniij Ir 
greičiau galėsi parašyti lai&k* ar 
ką kitą, nogu bu ranka Geriau
sia, parankiausia ir daiikatniauak 
mašinėle so Uetunkkuniia nudAinls 
pakulyje. fz anglinei ne-

Gaunamu;* -

NAUJIENOS
1739 S Raisteli SU, 

Chicnga, IU.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon •—• tau bus 
brangi dovana.
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Lietuviu Rateliuose. nam nariui iš tos *‘italionii 
unijos” kaip žmonės juos 
vadina, — ir bite tos “unijos”

Pranešimai
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Brighton Park
Lietuviai atsižymėjo. — Bu- 

ėeriu karas jau baigiasi. — 
Iš draugijų darbuotės.

Kaip jau buvau Naujienose 
rašęs, Brighton Parke siaučia 
karas, kurį iššaukė- Italian 
Master Butchers Associalion, 
sumaniusi priversti visas bu
černes užsidaryti sekmadie
niais (galima laikyti atdaras 
tik dvi valandas), o ir papra
stomis dienomis ankščiau už- 
darant. Ne tiek tie “bučeriai” 
bandė bučernes uždaryti, kirk 
jas atidaryti, išdaužydami dau
gelio bučernių langus. Nepa
sitenkindami vien bueernėniis, 
jie puolėsi ir prie groserniu. 
.Jei tik store būdavo nors vie
nas senas kenas, ar kokis

simpatizatoriams langus dau
žyti, eiti ir kalbinti sankrovi- 
ninką ir jo kostumierius. In- 
junctionas tapo gautas vardu 
pasi rasių jų po peticija ir tik 
dąbar, laike šio karo, susitvė
rusios United lletail Merchanls 
Association.

Visas šis darbas lyuvo atlik
tas veik išim liftai lietuvių. 
Valdyba United Betai! Mer
chanls Assn., irgi iš vienų lie
tuvių susideda: pirmininkas 
.Jonas Seninas, raštininkas p-ia 
Petkevičienė, iždininkas Jonas 
Yuška: pastarasis daugiausia 
ir darbavosi šiame darbi' ir 
tam daugiausia laiko pašven
tė.

Visi kiti smulkieji biznieriai 
lenkai’ anglai ir kili, tam 

darbui pritarė iV dabar giria 
lietuvius, kad jie sugalvojo 
tuo budu vesti kova ir veda 
jų taip sėkmingai.

Mažosiose snnkrovėlėse nie
ko kito nėra, kaip keli kenai 
tomeičių, kiek sardinių, poras

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IK TURfiK •

Kas H.vaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
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 spiilk<»! 
hutų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jys galite pasiimti bite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenes.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujieny biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 rjto iki B vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

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

/ ■
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojani. Ui- 
luikom malcvą, popierą, 

stiklus ir t. t. /
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Pres..

PARDAVIMUI
• GERAS RARGENAS Brighton 

Parke, Pardavimui Imčernė ir gro- 
sernė, pilnai įtaisyta, 4 kambariai 
gyvenimui. Ilgas lysas. Kas pir
mesnis, tas laimės, nes šita kolo
nija smarkiai kyla. PrieŽastj par
davimo patirsi! ant vietos. 2614 
W. 42 St. Tel. Lafayette 3713.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė su mimu, daromas geras 
biznis, gražioje vietoje, netoli bul
varo. Pusė bloko nuo mokyklos. 
Pardavimo priežastis, išvažiuoju j 
Lietuvą. Parduosiu už pirmą 'tei
singą pasiūlymą ir ant lengvo i.š- 
mokėiimo. 5366 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1321.

obuolis, cibulis, ar kiek cuk
raus, tai vistiek ir tokį štore- 
lį priverčia užsidaryti, išmuši
mu lango.

Kol didesniems bucerniams 
langus daužė, tai dar buvo 
ramu, bet kai pradėjo sėsti 
ant sprando mažiukams što- 
riukams, tai jau visiems pa
sidarė karšia ir tie mažieji 
supuolė ir padarė didelį per
versmą. Mat mažieji kuogrei- 
čiausia užsilopė savo išdaužy
tus langus, sušaukė susirinki
mų, surinko* ganėtinai parašų 
ir nuėję pas teisėją Sullivan 
pareikalavo injunetiono prieš 
Italian Master Butchers Asso- 
ciaticn. Injunctionas tapo gau
tas, kuris uždraudžia kiekvie-

a+a

JUOZAPAS GRIGALIŪNAS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 61 metų amžiaus, birželio 
12 dienų, 4 vai. dienų. Paėjo iš 
Strevinskų kaimo, Trakų pa
vieto. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Antanų Amerikoje ir vie
ną sūnų Mykolų Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
2012 Canalport Avė., Chicago, 
III. Laidotuvės įvyks utarnin- 
ke, birželio 16 d., 9 vai. ryto iš 
namų 2012 Canalport Avė. j 
Dievo Apveizdos bažnyčia, o po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Sūnūs Antanas Grigaliūnas.

galionų aiskrimo ir poras ke
palėlių duonos. Jei kiek biz
nio jos padaro, lai tik sekma
dieniais, nes per visą savaitę 
jos neturi ką veikti. Jei kur 
dar laiko aiskrimo, tai visas 
jų biznis ir tėra tik sekmadie
niais, nes kitomis dienomis 
jos tos vėsinančios ša H košės 
visai negali parduoti. Užda
rius tokias sankrovėles sekma
dieniais kenčia nuo to nelik 
sankrovėlės, het ir šaltkošės 
kompanijos. Todėl prie šios 
kovos prisidėjo ir ša lt košes 
kompanijos, kelios jų suteik
damos piniginę pagelbą. Jos 
irgi sako, kad ir jos laužė gal
vas kaip čia padaryti, o lietu
viai tik šmakšt ir patys dar
bų atliko.

Kada gauta injunetionų, tai 
ir “italų unija” pradėjo nusi
leisti, nes bijo, kad jos nariai 
neišbėgiotų, kadangi daugelis 
eina ir rašosi į United Betail 
Merchants Assn. Ji jau mėgi
na. leisti savo nariams laiky
ti bučernes atdaras ir sekma
dieniais.

Reiškia, bučerių karas jau 
kaip ir pabaigtas.

Bridgeporta lietuviams Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais L'iiKmščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iŠ ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —AušroN Knygynas.

Lietuvių Socijalistų Sąjungos VIII 
Rajono Centralinio Komiteto susirin
kimas įvyks pirmadieny, 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. Mauricas, VIII Ra j. sek r.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — fitvd. 1969 res.

KRAUTUVIŲĮRENGIMAI
Del groserniu, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, kejituvių. Specialia prirengi- 
mas Sostheirn’.s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu. «

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMRKA STORE FIXTURE CO.

JIESKO DARBO
PAJ1KŠKAU darbo prie is- 

važiojimo duonos arba už be- 
kerį antrarankį. Esu patyręs 
tame darbe. Atsišauki! j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St. Box 226.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Parsiduoda grosernė arba 
mninnu ant automobillaus, su 
namais ir lotais neatsišaukit. 
Taipgi ir žieminis pečius parsf 
duoda. Priežastis pirkau namą

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė, grosernė ant lo
to arba mažo namo. Parduo
siu pigiai. Atsišaukil nuo 5 ry
to iki 7 vakaro. 702 W. »35th 
St., o vėliaus 2900 So. Wall- 
ace St. 2 floras. .

PARDAVIMUI bučeme ir 
grosernė, geroje vietoje, arba 
mainysiu į cottage.

MIKE GROBAREK, 
2655 West 43rd St., 
Tel. Lafayette 5431

PARSIDUODA vartotas play- 
er pianas — $100 ir Crmvn 
kietų anglių pečius — $25.

713 W. 19 St. 
Antros lubos

Keistučio Kliube

Taip kaip ir pirma: renka 
teisėjus, vienas kitą kaltina, 
pasidaro vienas kitam priešas, 
vienas kilų teisia, kamatinėja, 
o nariams — tik ir klausykis 
visokių raportų apie tai.

Nutarta surengti šeimyniškų 
išvažiavimą.

Senas tarimas eina jau prie 
įkūnijimo, — kad nariams iš
buvusiems Kliube 12 metų ir
nešinusiems pašelpos, butų 
duota dovana — žiedas, kuris 
bus įteiktas Kliubo metiniame 
baliuje. Tokių narių kliube 
berods yča keturi ar penki.

Atletikos Kliube

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas įvyks pir
madieny, birželio 15 d., <8 v. vak., 
Mildos svetainėje.

Prašome visų narių ir organi
zacijų atstovų dalyvauti tame ko
miteto posėdy. Rus patiektos at
skaitos iš pereito mėnesio veiki
mo ir olaėiai aptarta tolimesni už
daviniai. — Valdyba.

Cicero Lietuvių Kooperacijos Val
gomų Daiktų Krautuvės, bus visuo
tinas šėrininkų priešpusmetinis susi
rinkimas, kuris įvyks Panedęly, Bir
želio 15 d., 1925 m., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 49th 
Court ir 14th St., Ciicero, 111. Neat
būtinai visi dalininkai tufi atsilanky
ti, nes bus labai nepaprastai svarbių 
dalykų. Taipgi bus šeini nauji duo
dami ir atsineškite senas kvitas, o 
kurie negausite atviručių, tai prisių- 
skite savo antrašą. Su pagarba,

.1. Tarvid, Nut. Rašt.

LSS. 4 kp. susirinkimas įvyks 16 d. 
birželio, 8 v. v.. 1925, Raymond Insti
tute, Chicago, H1

šiuomi yra kviečiami visi kuopos 
nariai atsilankvti j susirinkimą, nes 
v ra svarbių reikalų. Taipgi atsives
kite naujų narių.

r* Fin. S'e.Įįretorius.

DIDELIS SKELBIMU BIZNIS 
( IIICAGO — LOS, ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOBILIU IŠPARDAVI

MAS IR T A VORU SKEL- • 
BIMU PATARNAVIMAS

Vyrai apie 45 metų, moterys apie 
85 metų, kurie gali investuoti nuo 
$500 iki $1000 ch.sh arba real es- 
tate. Sveikas, atvirame ore dar
bas visą metą, 8 vai. algos, $150 j 
mėnesį, kelionės išlaidos. Darbai 
Chicagoj skelbimų Department, al
gos $150 į mėnesį ir kopušinas. 
Stenografėms apie 33 metų, $100 j 
mėnesį ir daugiau. Be investmen- 
tų aplikantai nepriimami. Atsišyu- 
kit nuo 9 ryto iki 9 vakare, gatavi 
pasirengę darban.

2050 Archer Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
_______MOTERŲ_______

BICIKA.IJNGA lietuvė steno- 
grafė. Darbas pastovus. Atsi
šaukite pas

J. J. ZOLP 
Reial Estate Office 

4601 So. Marsh field A ve.

DELIKATESEN, grosernė, 
gyvenimui kambariai, tikras 
pirkinys, geroje apielinkėje, 
greitai turiu parduoti. Randa
si S. W. sidėje.

Tel. Lafayette 5275

PARSIDUODA pusė groser- 
nės ir bučernės. Biznis yra 
cash ir gerai išdirbtas. Gvra 
proga. Geram žmogui su ma
žu kapitalu. Nereikia patyri
mo. 4425 So. Wells St.

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai parengt 

(Virinkit 15 minutų) I
Apyniai ir saJyklos 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

T ei. lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauiiai.

M. Yuska, 
8228 W, 38th St„ Chteago, I1L

Atėjo KULTŪRA No. 5
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St.

Šis kliubas nieko neveikia. 
Vien tik nariai ateina į savo 
svetainę, paskambina grojik- 
liu pianu ir lošia biliardų; tie
sa, yra pirštynės baksui, liet 
jau apdulkėję. Kartą mėnesy, 
nariai turi savo susirinkimą 
-- kas trečių penkiadienį kiek
vieno mėnesio, brolių Mažė- 
nių svetainėje, prie 39th ir 
Kedzie gatvių. . \

Kliubas yra geras, .jo tiks
las yra. Argi kliubas negalė
tų stvertis ir dirbti kokį dar
bą. Juk kliube tiek daug jau
nimo; apie *du šimtus jaunų 
vyrų šokę prie darbo, labai 
daug galėtų nuveikti sau, kliu- 
bui ir visuomenei.

Birž. 21 <1. kliubas rengia 
pikniką Stickney darže. Visi 
kliubiečiai tik pikniku dabar 
rūpinasi, kad jis butų kuopui- 
kiausias. Vyrai, piknikas, ma
nau, bus geras, juk visi dar 
jauni. Piknikui praėjus ir su- 
gryžus vėl prie tų pačių dar
bų, griebkitės biski daugiau ir 
visuomeninio <lni-L»o ir --- t>is-
kį daugiau skaitykite knygas 
ir laikraščius.

Socialistų Piknikas nedėlioj, birže
lio 21 d., Riverview Parke. Lietuviai 
turės savo skyrių. Dainuos Pirmyn 
mišrus choras, kalbės Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont
vilas. Tikietus galima gauti Nau
jienose, Aušros Knygyne. Meldžia
me tikietus nusipirkti iš kalno ir da
lyvauti piknike. Rengimo Komisija.

ASMENŲ JSESKOJIMAIf
JIE&KAU Augusto Sudabro, 

gyvena Chicago, III. 4 metai 
kaip nesusirašau. Turiu svar
bų reikalą, lai atsišaukia. 
Frank Abbott, Choplin Collie- 
ries Coal Co., Morgan town, 
West Virginia.

BEIKI A patyrusių ir nepa
tyrusių moterų dėl sortavimo 
popierą.

>NTI N ENTAJL PA PFjI l 
GBADING CO.

•1451 So. Peoria St.

REIKIA DARBININKy"
VYRŲ

— Raganius.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SOUTH SIDE PAINTERS AND 

DACORATORS.
Malevojame, popieruojame ir de
koruojame darnus. Greitas patar
navimas.

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

.................................................................. .i

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Aveniu 

CHICAGO. 
.......................................... ■■■.............

REIKIA —
Vieno patyrusio boilerio dar

ias prie elektrįnio preso, at- 
<arpų sopoje.

( P. GOLDMAN
1017 S o. Fatyfield Avė.

I

REIKALINGAS kriaučius mokan- 
,is taisyti ir prosyti senus drabužius. 
)arbas pastovus dėl žmogaus, kuris 

nevartoja svaiginamų gėrimų.
Atsišaukite laišku:

1SAD0R VALAS, ' 
P. O. Box 506, Royalton, III.

rakandai"
PiVBDAVl'MUI pigiai 6 kam- 

)arių fornišei, po vieną daik- 
ų ar kartu.

4121 So. Talman Avė.
1 floras

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nū ir t rokas ant Bridgeporto. 
Kaina už viską ,$9(X100. Atsi- 
šaukit į NAUJIENŲ SKYRIŲ 

3210 So. Halsted St. 
Box 227

■ ■'    ■■ —" -— -
PAiRiDAVIMUI grosernė ir 

delikatesen, senas biznis, tas 
pats • savininkas jau 4 metai, 
rendos $45, su kambariais iš 
užpakalio. Geroje vietoje. Bar- 
geuas. 2862 W. 38th St. 
-------- ----- ---- —-

PARDAVIMUI laibai pigiai 
bučernes fikčeriai, elektrinė ma
limui mėsos mašina. Atsišau-•* \ kitę prieš pietus.

3663 Elston Avė., 
Irving 4759

■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■■ 1....................— ■

PARDAVIMUI pigiai mažas 
kendžių štorukas. Priežastis 
pardavimo, turiu du bizniu.

Atsišaukite
. 902 W. 38 PI.

GROJIKUS PIANAS — Gulbran- 
sen — 88 natų, moderniški keisai, su 
bėnčiumi ir 90 rolių, kaina, $150, iš
mokėjimais po $10 į mėnesį atsakan
tiems žmonėms.z Turi būt parduotas 
prieš birželio 20 dieną.

Atsišaukite
812 % W. 63 St. 1

PARDAVIMUI
1 /

■■■ ■- ■■
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų phimbiriKij ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.

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

PARDAVIMUI naujos niados če- 
verykų krautuvė greitai augančio
je lietuvių kolonijoje. Turi būt 
parduota i tris dienas. Stekas ir 
fiū^eriul verti $3,500. Geras i>a- 
siulymas nebiin atmestas. 3x/h me- 
tų lysas. 2242 W. 47th Street. 
Tel. Lafayette 5045.

PARSIDUODA BARBERNĖ, 3 
krėslai ,biznis išdirbtas gerai per il
gą laiką. Greitu , laiku noriu par
duoti, priežastį patirsite ant vie
tos.

♦ Atsišaukite j
Naujienų Skyrių 
1616 W. 47th St.

NiMil-ZEME
Parduodam ir mainom

,, * —*—-— ją

2 fintų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas. 4 fialų 
muro namas, su visais paranku- 
niais, geroj apielinkėj.

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

A. Grigas,
3114 So. Haląted St.
Tel. Boulevard 4899

JEI MANAI pirkti nuosavybę, 
Calumet Distrikte, apžiurfik pirma ir 
gauk kainas, tada atvažiuok ir pama
tyk mano nuosavybę. Imk No. 4 
Cottage Grove gatvekarį iki galui. 

11446 Front Avė.
Pullman

NAMAI-2EMĖ
Nauji Namai

Pardavimui, nauji mūrinei 
pamai, tik baigiami budavoti 
po 5 ir 5 karbarius. Visas ar- 
žuolo trimingas, karštu vande
niu apšildoma, Bungalow sto
gai, maudynės ir vi»i paranka
mai įtaisyta pagal vėliausios 
niados. Graži vieta, South Side. 
mokyklos, biznis ir didelės par- 
kės tik posė bloko nuo namų 
tarpe 66 ir 67 Fairfield Avė. 
Parduosime pigiai arba mainy
sime ant senesnių namų ar lo
tų.

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

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

Pardavmui ar mainymui nau
jas bizniavas namas. Krautuvė. 
4 kambariai užpakaly krautu
vės, 6 kambariai, viršui, namas 
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, randasi 
Brighton Parke.

Pardavimui, medinis namas 
po 4 ir 4 kambarius, tik 8 me
tų senumo, maudynė, elektra ir 
visi parankumai. Galima pirk
ti su mažai pinigų, įmokėti rei
kia tik $1000, o kitus kaip ven
dą.

Pardavimui 4 flatų namas, vL 
si po 5 kambarius, aržuolo tri
mingas, karštu vandeniu apšil
domas, randasi tarpe 66 ir 67 
Whipple St., mainysirn ant ma
žesnio.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI ant Lowe Av. 
& 33rd St. 3 flatų mūrinis na
mas po 6 kamb., elektra, ga- 
sas jr vanos, geroj vietoj. Mai
nau ant bungalow. Kaina tik
tai $11,000.00. i

Pardavimui 2 aukštų muro 
namas, 5 ir 6 kambariai, vanos, 
elektra, beizmantas . Kaina 
7,000; įmokėti $2,000.

South Side parsiduoda pui
kus 2 augštų mūrinis namas 4 
pagyvenimų, 2 po 4 ir 2 po 5 
kambarius, cementuotas beiz- 
mentas, elektra, gasas ir vanos. 
Įmokėti $4,000.00, likusius kaip 
rendą. Kaina $15,500.

Turime visokių mainų. Auto
mobilių ant lotų arba biznių, se
nų namų ant naujų Summcr 
Resortų ir labai gerų Friut arba 
Grain FarmQ. Del geriausių 
bargenų keripkitės pas

BRIŲGEPORT REALTY CO.
3306 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 5784

Chicago, 111. /
,--- ---------- ---i----

PARDAVIMUI — 7118—7124 So. 
Maplewood Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga- 
low. Didelis augstas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys, 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu Šildoma, didelis lotas, 
atdara dėl apžiūrėjimui nedėlioj 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $6,600, išmokėji
mais.

BARGENAS kas pirmutinis, 
tas lai Alės labai pigiai 2 fl. 5 ir 
6 kambariai, medinį namą ir 2 
karų garadžius, 6156 So. Wood 
St., arba pašauk Proepect 7216. 
Agentai neatsišaukit.

BRIGHTON Park, biznio 
kampas, mūrinis, vieno augšto, 
2 karų garažas, taipgi nesvai- 
ginamų g-Srinių, ice cream, sal
dainių, mokyklų reikmenys, 

roje apielinkėje, 1 blokas nuo 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
27<34 West 43rd Street.

NAMAI-2EME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namug, 
farmas, lotus, 
taipgi ir ▼ ii ty
kius biznius, vi
suomet kreip
ki tęs pas

C. P. SUROMSKJS & CO.
Rea) Estate

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

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 157^

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 j mėnesį už
baigtas bus July 1.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

$5,000 pigiau turi būt parduo
ta 6 fialų ir 2 krautuves, prie 
2600-2 W. 23 Stl 3 karų gara
žas ,kiekvienas fintas turi elek
trą, gasą, vanas. 2341 S. Mullard 
Avė. šaukit Lavvndale 9415.

MORTGECIAl -PASKOLOS
\______ J-Į-Į _

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.k , , , ■ ■

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: Franklia 3524-3525

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

' ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted S t., Chięago, III.

V Įl4. .11 ■■ ■ ! ■ ......................... Z
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų ndują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai anglii- 
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo I^eveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesniu pnai Akinimu klausk asme
niškai arba laišku.

EEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji Ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., C hicago, III. 
(kamp. 83-ėios gatv., 2-ros lubos)


