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Senatorius La Follette mirė
Roald Amundsen Darbo Federacija smerkia 

Kelloggo žygį
MIRĘS BUVUSIS PROGRESYVIŲJŲ KANDIDATAS 

Į JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTUS Jurininky streikas San 
hajuj daros aštresnis

Kovose su ispnais žuvę 
50 morokiečiy

atsirado
Amerikos darbininkai nerems 

politikos, kvepiančios dole
riais, sako prez. Green

Kiniečių demonstrantai daužo 
langus krautuvių, laikančių 
Britų ir Japonų prekes

Rifkabilai puolą ispanus visu 
frontu, nors nebe tokiu atka
klumu

Ekspedicija sveika grįžo į 
Spicbergus

Am. Darbo Federacija smerkia 
Kelloggo politika Meksikai

senatorius, mirė Jo; sugrįžo į Špicbergeną

\VASI1INGTONAS, birž. 18.
Valstybės sekretoriaus Kel

loggo grūmojimas kad Wnsh- 
ingtono valdžia remsianti Mek
sikos valdžią tik ta sąlyga, kad 
pastaroji darysianti taip, kaip 
VVashingtonas nori kad ji da
rytų, susilaukė aštrios kritikos 
iš Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento Williamo Greeno, o 
taipjau iš senatoriaus Čiaudo 
A. Svvansono, senato užsienių 
reikalų komisijos nario.

Federacijos prez. Green sako, 
•kad Kelloggo pareiškimas, tai 
kurstymas! revoliucijos Meksi
koj, ir jis įspėja,, kad Amerikos 
darbininkai 
kvepiančios

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
18.—Karo departamentas skel
bia, kad siusi rėmimuose ispanų 
su rifkabilais Morokoj per pa
starąsias tris dienas buvę 50

nu re
Kapitonas Roald 
s ir jo partija

irž. 18. 
Amund- 
sugrįžo

&-x
ir*š» į>Š*3£':ŽL'-
mmki

sekma-
70 me-

tų amžiaus.
Velionis turėjo širdies ligą. 

Prieš keletą savaičių jis stip
riai nusišaldė, gavo bronchų 
įdegimą, liga įsiaudrino, ir jo 
silpnas organizmas mbeišlni-

ašigalį. Iš garlaivio 
šiandie gauta šitokia 
ma:

nerems “politikos, 
dolerio diplomati-

ir Meksikos 
viršininkai

Darbo 
laikys 
dieną 

klausi-

i Madisoną. 
tadienio vak

Follet

i na

ivo politinę 
būdamas vi
lt) melų am-

j a 11 
nariu.

damas pažangi 
įsitikinimais ir

žmogus
VINI

MI

nuolatos vedė kovą su kon
servatoriais kongrese, kad ir 
su savo partijos žmonėmis.

metais
buvo
Jungtinių Valstijų prezidento 
viltą, nominuotas Amerikos 
progresyviųjų organizacijų ir 
indo! suolas taipjau Socialistų

nuosava

KAI) TAIP KAS PAREMTU

New Yorko bankininkas George 
Blumenthal paaukojo Pary
žiaus Universitetui vieną mili
joną frankų (apie 50 tūkstan
čių dolerių). Pinigai skiriam: 
“literatūros ir mokslo skyriams 
franeuzų kultūrai plėtoti.”

BANKAS SUBANKROTAVO

ST. CLOUI), Minu., birž. 18.

subankrotavo. Bankas buvo į- 
steigtas 1867 metais, ir turėjo 
daugiau kaip pusantro milijono 
dolerių depozitų.

birž.

Amerikos 
Federacijų 
Washingtone liepos 3 
konferenciją i migracijos 
mais. Tatai, sako Green, duos

į žiemių!Pr°£°s Paa>^^ti ir dalykui dėl 
Heimdal Meksikos.

radiogra-

ROBERT M. LA FOLLETTE
VVisconsino senatorius, vakar miręs W 

buvo gimęs 
sino valstiji

kė tuojau 
tarnvlnis 
ką, kurs 
opiumų, 
persuose 
nes.

SANIIAJUS, Kinai, birž. 18. 
—Jurininkų streikas paaštrėjo, 
prisidėjus šiandie prie streiki 
ninku dar Putungo uosto darbi
ninkams ir laivų krovėjams.

Vakar įvyko milžiniška kinie- sukilėlių nukauta.
čių demonstracija,, kuriai vado- I Sukilėliai nepaliaują savo puo- 
vavo arti šimto buvusių kinie ” 
čių municipalių policininkų. De
monstrantai žygiuodami daužė 
langus tų krautuvių, kurios lai
kė Britų ir Japonų prekes.

Vakare streikininkai padegė 
vieną japoničiams priklausomą 
medvilnės fabriką, tečiau polici
jai pavyko gaisras užgoryti, ir 
dėl to didelių nuostolių nepada
ryta.

Prašo papos užtarimo

limų ištisu frontu, nors tas puo
limas esąs nebe taip atkaklus.
Prancūzai atmušę rifkabilus

FEZAS, Moroka, birž. 18. — 
Oficialis franeuzų pranešimas 
skelbia, kad Abd-el-Krlmo jė
gos padariusios smarkių puoli
mų, bet buvusios atmuštos su 
dideliais nuostoliais.

MANO, KAD NAUJOJI 
ŽVAIGŽDĖ TAI DE

GĄS PASAULIS

no universiteto profesoriai 
kreipėsi į papą Pijų maldauda
mi, kad dėl dabartinės neramios 

jis padėties Kinuose jis pavartotų
metais fa r .no j, netoli Madisono, Wiscon-.savo 

' mui,

BUENOS AIRES. Argentina^ 
birž. 18. — Vietos astronomai 
mano, 
pietų padangėj, taip

kad naujoji

Kitaip paisto senatorius
Kitaip žiuri j dalyką senato

rius Swanson. Jis kritikuoja 
Kelloggą tik dėl to, kam savu 

.reikalavimus Meksikai Jis. pa
skelbęs) viešame pareiškime, o 

[Amundsentį dviejų hidro- nedaręs tatai diplomatiniu ko
piami eksptdicija i žiemių aši- liu. Viešas pareiškimas pada
la lį buvo išskridus iš Kings ręs tik tai, kad sustiprinęs so- 
Įlaukos, Špicbergene, praeito cialisto Calleso valdžią Meksi- 
gegužio 21 dieną. Kadangi po koj. Jau Hardingo administra- 
tc ilgesni laiką nieko apie ją cija padarius didžiausią klaidą, 
m bebuvo girdėt, Norvegijos kad pardavinėjus Obregono val- 

ginklus ir amuniciją 
sako senatorius Swan- 
“atsisakėme pripažinti 

diogramo apie laimingą dabarIbolševikų valdžią Rusijoj, o bet- 
Amundseno ekspedicijos grįži-'gi mes pripažinome Obregono 
ma i Špicbergeną neaišku, ar 

ku- 
pė-

įtakos “pakelti brolišk|a- 
kurs yra krikščionių reli- 
pamatas.”

vadinama 
prieš ke- 
pastebejo

ri< nūs

iiLngai sugrįžome į
Įlanką šį rylą pirmą va-

Pasirašę Amundsenas

prieš keletą dienų pa-'džiąi 
žiemius laivą su hi- “Mes, 

is jos ieškoti. Iš ra-

•bergena neaišku, 
savo mašinomis, 
vo išskrido, ar

MacMilIano ekspedicija 
išvyko į žiemius

BOSTON, Mass.. birž. 18. — 
Garlaiviu Peary vakar po pie
tų ži( mių tyrinėtojas, leitenan
tas Donald B- MadMillan, iš
plaukė iš Charlestovvno laivyno 
stoties į žiemių ašigalio sritis, 
tyrinėti ten nežinomų kraštų.

Tai yra jau devinta MacMilla 
no kelionė i žiemius. ši eks
pedicija neturinti specialio tik- 
slo ieškoti prapuolusio norvegų 
tyrinėtojo, kapitono Amundse- 
no.

radi; kryžkario skelbė-
JO, PETRO ATSISKYRĖLIO,

BRIUSELIS, Belgija, b. 18.- • 
Lyginant žemę Huy, vietoj, kur 
buvo senovės vienuolynas, buvo 
rasti žmogaus kaulai. Spėja
ma, kad tai kaulai Petro Atsi
skyrėlio, vieno vyriausiųjų pir
mojo Kryžkari? skelbėjo

[Petras Ats’skyrėli.% kitaip
Persijos premjeras įsa- vadinamas Petru iš Ainieno, gi

mė apie 1050 ir mirė 1115 me- 
taisAugustinų vienuolyne, kur] 
jis buvo įsteigęs Huy 1096 
metais jis vedė kryžeivių mi
nias į Pelesttiną Kristaus grabui! 
iš netikėlių išvaduoti.] f

kiekvieną valdinin-
valgo arba ruko

yra

son,

valdžią Meksikoj.”
Latinų-Amerikos Unija 

protestuoja
BUENOS AIRES, Argentina, 

birž. 18. — Latinų-Amerikos 
į Unija išleido pareiškimą, jos 
prezidento Alfredo Palacios’o 
pasirašytą, kur ji smerkia 
Jungtinių Valstijų nusistatymą 
Meksikai, išreikštą pastarojoj 
sekretoriaus Kelloggo deklara
cijoj.

Unija sako, kad Kelloggo pa
reiškimas parodęs “tą stoką pa
garbos musų tautų suvereny- 

| bei, taip charakteringą balta
jam namui, nors jis pretenduo
ja remias taip vadinamą ‘pan- 
Amerikos’ principą apie legalę 
tautų lygybę.”

“Argentinos tauta negali žiū
rėti šaltai į neteisybę, daromą 
musų brolingam kraštui,” sako
ma Unijos pareiškime. “Jei
gu mes tylėdami leisime, kad 
svetima valstybė diktuotų vieno 
Litinų-Amerikos krašto val
džiai, kaip ji turi savo nami
nius klausimus spręsti, kurios 
politinės tendencijos turi vieš
patauti jos visuomenfniame 
darbe, grūmodama iššaukti re
voliuciją, jeigu ji neklausys Jos 
p'iakyinų, tai mes negalėtume 
guostis, jeigu rytoj Argentinos 
nacijos garbė atsidurtų tolygiai 
rimtoj situacijoj ir nė viena 
brolinga tauta nepareikštų 
mums savo solidarumo.”

Pagaliau pareiškime sako-* 
ma: “Latinų-Amerikos Unija

Sekretoriaus, Kellogo ne- Francijos nota dėl sau
tos Meksikai priežastis gurno pakto paskelbta

PIRKO BISKĮ DROBĖS IR Už- 
DIRBO 20 MILIJONŲ 

DOLERIŲ

si ko s

lėtą savaičių pirmos
Kčptauno ir La Platos obser
vatorijos, ir kuri dabar ma
tyt "plika akim, tai veikiausia 
esąs degąs pasaulis.

Tokią išvadą 'astronomai 
daro iš to, kad kai kitos nau
jos žvaigždės maksimom savo 
viešos stiprumą parodydavo 
per vieną ar dvi dienas nuo

LONDONAS, birž. 18. —Vie
nas anglu mašinų pirklys, Leo- 

. naidas Martin, pirko pripuola- 
Iiriai truputį drobės, kurią pas
kui parduodamas pelne — irgi 
truputį, tik dvidešimt milijonų 
dolerių.

Dadykas buvo toks. Ponas 
Martin kartą netyčiom užėjo j 
valdžios sandėli, 
versta parduoti 

• jardų (mastų) 
•Anglijos valdžia 
aeroplanams, ir kuri jai, karui 
pasibaigus, buvo nebereikalin
ga. Niekas tos drobės nenorė- 

savo notoj nurodo,pirkti, bet Martin, kurs tik 
mašinomis pirkliauja, suuodė

Pirmutine sąlyga bet kuriai su
tarčiau—Vokietijos 
į Tautų Sąjungą

nenori, kad Jungtinių Valstijų tcijo 
ambasadorius Shef l ieki gintų į kietijai į pastarosios 
ten Anglijos interesus.

Pasirodo, kad kai Sheffieldas 
kreipėsi į prezidenttą Coolidge’ą 
ir valstybės sekretorių Kellog- 
gą, graudendamas pasiųsti Mek 
sikai įspėjimo notą, tai vie
na- svarbiausių jo argumentų 
buvo tas, kad Meksikos valdžia 
ignoravus jo prašymą, paduotą 
Anglijos valdžios vardu.

Mat kai po užmušimo Meksi
koj Britų piliečio Evanso Ang
lija atšaukė iš Meksikos savo 
ambasadorių, tai savo piliečių 
interesų žiūrėti ten ji pavedė 
Jungtinių Valstijų ambasado
riui. Meksikos valdžia betgi 
matyt, turėjo priežasties būti 
tuo nepatenkinta.

Ambasadorius 1 Sheffieldas 
galinus davė žinoti prezidentui 
ir valstybes sekretoriui Keliog- 
gui, kad jei padėtis 
nepakitėsianti, tai 
siąs.

Netikėtas lėčiau 
rodo likviduotas
departamento pareiškimu, 
basadorius 
vėl grįšiąs į Meksikos Miestą.

Meksikoj
jis rezignuo-

kivirčas at- 
ir, valstybės 

am- 
Sheffield neužilgie

Gailesni 
karš-

pareiškia generolui 
(Meksikos’ prezidentui) 
čiausios užuojautos.

“Energingai gindamas užgau
tą savo krašto suverenybę, 
kartu gina Latinų-Amerikos 
nepriklausomybę, kuriai dabar 
grūmoja akyplėšiškas Wall 
Stryto imperializmas. Socialis
tą senatoriai. Justo ir Bravo, 
davė senate įnešimą, kad sena
tas pareikštų savo solidarumą 
su Meksikos prezidentu Cpllesu 
dėl jo atsakymo j sekretoriaus

i kurios pagrindo norma yra po-j Kelloggo neapgalvotus par'eiški-
hitinis musų tautų solidarumas, mus,”

LONDONAS b. 18. — Fran- 
nota, kuria ji atsako Vo- 

pasiuly- 
mą dėl vakarų Europos saugu
mo pakto, tapo šiandie vienu 
kartu paskelbta Paryžiuj ir 
Londone. Paskelbta taipjau tų 
pasiūlymų tekstas ir visos no
tos, kuriomis Franci ja ir Ang- , 
lija apsikeitė nuo laiko, kai va
sario 9 dieną Vokietija padarė, 
savo pasiūlymus.

Franci ja 
kad dėl padarymo bet kurios su 
tarties pirmiausia reikią, kad č’a 8erą biznį,, ii visą tą sandė- 
Vokietija pataptų Tautų SąJun-.H nupirko. Jis tuojau ėmė 
gos narys, ir kad bet kuriam skelbti, reklamuoti laikraščiuo- 
paktui sudaryti Versalės taikos se» Įr il£’ai netrukus anglų šei- 
sutartis neturinti būt jokiu bu . .mininkės drobę išpirko. Mar- 
du modifikuota. itin uždirbo ta prekyba visą 20

Francija pritaria Vokieti iosni^UonU dolerių, 
sugestijai dėl arbitracijos 
tarčių tarp valstybių, 
pasirašys vakarų Europos 
gurno naktą.

per penkiolika dienų, ir savo 
didžiausio žibėjimo pasiekė 
birželio 9. Ji tuomet atrodė 
kaip pirmo dydžio žvaigždė.

kur buvo su-
45 milijonai 

drobes, kurią 
buvo užsakius

birž 18. 
i? i U

orlaivininkybės ekspertas D- 
ras Koller dirba aeroplaną, 
kurs galėsiąs skristi 400 my
lių per valandą. Jo motoras 
turės 800 arklių jėgos.

pritaria Vokietijos 
sū

kurius 
sau-

BRIUSELIS, Belgija, 
18. — Belgijos socialistų 
tijos generalė taryba 
sais prieš 26 nutarė 
ti naująją vikonto 
sudarytą valdžią.

40

birž.
par-
bal-

Puolleto

birž. 18WASIHINGTONAS
Nuo liepos 1 įsteigiama oro 

paštas tarp Dės Moines, Iowa, 
ir Sacramento, Cal.

ORH
Chicagai ir apielinkoi ofi

cialis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Aplamai gražu; nedidelė at-’ 
maina temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai buvo 740 F.

šiandie saule teka 
džiasi 8:23 valandą.

lei-

LONDONAS, birž. 17. — 
Parlamento atstovas, poni Hil- 
ton Philipson’ienė, kuri pir
miau buvo aktorė, ateinančia 
avaitę žada vėl grįžti estra- 
lon. Kaipo aktorė ji žinoma 
MabeĮ Russeil vardu.

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 į 20, iki 
20 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
Chicag'o, III.1739 So. Halsted St.

i
... , __



^‘“i~ P.dfou! ^įj1*08 LiUdymaS

(ėtoto.7 ..du" *“d
'• ų ’begho, viduriavimo

Bambino pavv>.i: •
bu. PJi*;7?/ai ^hterio Knyr. Mo. 

Reikalaus. Robino ^vienam. kM tik 
Po Mc bonk., arba wi’ose v«‘»«ne.e

\ tatorijaa. a ,niJ 8*uti tiesiai į* labo_

A Vi*

P- ad. RICHTER & co.
& S°“'h S‘» S«s._ Brooklyn N. y.

tuvis. Cash arba ant iimokljiU *ttuUB lr »»uJu. nuLuT taipgi dirt>- 
Hirmutinl Lietuviu pku

THE HRIDGEPopT r°8 ^njoradja Amerikoje 
k *<jkt Electric m i n r 
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Tai. Kedzie 81'12

1514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ava.
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VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris .uri 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrine verte atstoja pagarsėjusią 
pas amenkonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

. Ir kiekviena™ 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
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Vilnius
1323-1923

I s *

i Istorijos apžvalga parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujus dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
' milžiniškomis giriomis. X--XII šimtmečiais ve.k visa Lie

tuvos žemė žaliavo liepomis, arzuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių _ pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upes.
Ten tose giriose, gyveno briedžiui, stirnos, šernai meškos, 

udr.Hr>dXU kliokiu
' knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti

Vilnius yra didelė ir labai PU®
8|ų Ir reprodukcijos: ją "kaitai ir gėrėsi r

i ria turėtų rastis pas kiekvieną žm< kU-

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

' įsigyk Vilnių ir susipažink.
■ Kaina su prisiuntimu $4.00. - Parduoda
1 NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str., Chicago, III.

Klaipėdos kraštas
Apie Klaipėdos miestą Ameri

kos laikraščiuose buvo daug kar
tų šis tas rašyta. Alau sugrį
žus Lietuvon, ėmė žingeidumas 
pamatyti Klaipėdos a py linkės. 
Klaipėdos krašto ūkiai daro ge
rą įspūdį. Ūkininkų namai dau
giausia mūriniai, gontais ar do- 
kalkomis dengti, laukai gražiai 
apdirbti, galvijai geros veislės. 

‘Keliai smulkių akmenų išdirbti, 
'šalikėliai medžiais apsodinti, 
tvoros vielinės; žmonės švariai 
apsirengę, drapanos nors ir ne- 
taip geros, ale švarios— basako
jo nematyti.

Dabartiniu laiku Klaipėdos 
miestas ir Klaipėdos kraštas 
kenčia didelį ekonominį krizį. 
Tik klaipėdiškių darbštumas ir 
dar užsilikusi vokiečių discipli- • • • , na paiaiko juos darbščiais ir 
nenustojančiais vilties.

Apie Klaipėdą dabar parsi
duoda daug gerų ūkių. Ypatin
gai vokiečiai neapkęsdami lietu
vių savo gerai įrengtus ukius 
parduoda, ir pinigus sukišę į ki- 

; senę leidasi į fateįiandą. Ame- 
’rikiečiams, kurie turi pinigų ir 
nori ūkininkauti čionais yra ge
ra proga nusipirkti gerą ūkį. 
Ūkininkauti Klaipėdos krašte 
yra daug geriau, negu Ameri
koj. Važiuojant iki pat Smali
ninkų visur malonu žiūrėti į gra 
žius namus ir gerą gaspadorys- 
tę. Klaipėdos kraštas daro į 
amerikietį gerą įspūdį, bet di
džiojoje Lietuvoj matosi liūdnų 
vaizdų. Pavažiuoji už Smaliniu- 

i kii kelis kilometrus ir tuoj užsi- 
baigiasi geri keliai, žmonės vai
kšto daugiausia basi. Vyrai ap
žėlę ,kaip kelmai, bakūžės į že
mę sulindusios, gyvuliai prasti, 
ir mąstai žmogus, kodėl toks di
delis skirtumas tarp didžiosios 
Lietuvos ir mažosios. Atsimeni, 
kad tai čia rusų kultūra ir mu
sų kunigų davatkų palaiminta 
žemė už tai taip ir nuskurusi 
yra ir visur trūksta gaspadorys- 
tės. O pas klaipėdiškius vakarų 

I Europos kultūra, už tai jiems ir 
dievai geriau padeda.. „,

Kauno įspūdžiai
Atsimenu gana gerai, kada aš 

buvau Kaune porą desėtkų me
tų atgal. Tąsyk Kaunas atrodė 
paprastas žydų miestelis su nu
skurusiais namais. Dabar Kaune 
namai atremontuoti, gražiai nu- 
maliavoti, daug naujų namų sta
toma, mieste trotuarai prapla
tinti, tiktai dar reikės Kaunui 
pravesti kanalizaciją ir gatves 
ištaisyti tašytais akmenimis. 
Laisvės Alėja vaikšto daug kari
ninkų gražiai pasirengusių, 
šiaip miestas labai gyvas, gana 
didelis judėjimas; ponai ir da
mos gražiai pasirengę. Tarp tų 
gražių žmonių matai tankiai 
vaikščiojant Lietuvos “tekius”, 
tai kunigai apsivilkę sijonus su
lig žeme ir dar iki kelių viršui 
kitokios spalvos ploščių. Atro
do, kaip tikros baidykles. Ame
rikoj žmonės, kad ir kunigų, to
kios “stailos” netoleruotų ir im
tų juokus daryti.

Brangumas
Kaune maistas geresnėse val

gyklose tokio pat brangumo 
kaip ir Amerikoj, čia tik gali
ma gauti pigiai labai gero alaus, 
ko mes, amerikiečiai, ir ant di
džiausių iškilmių negalime turė
ti. Drapanos ir čeverykai tokio 
pat brangumo, kaip ir Chica- 
goj. Hoteliai tiek pat Amerikoj, 
kaip ir Kaune. Uždarbiai mažes
ni, kaip Amerikoj. Tad galit su
prasti ir žmonių gyvenimo sun
kumą

Metai Lietuvoj bus geri: žie
miniai javai visi stebėtinai geri. 
Dabar pradėjo lyti kas reiškia 
gerą ateitį pievoms ir vasari
niams javams.—P. Miller.

ki-

mėnulio paprašės negali

jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius

ri——< iii

jei 
ir 

tiprią

Žaislai
plaukuoti ir gauruoti 

saugus, kadangi kūdikis

KŪDIKIŲ
GEROVes skYRIUS

KŪDIKI

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. JŲ

SVEIKATOS.

Alaaw akyri.Je nitu taika* 

nuo laiko (vUdaaalma ral- 

kaltu. |domluH bflaianėioma 

motinom* Ir motinom* Jau* 

ay kOdikl^.

KūdikiŲ aprOpInlnuu Ir ve* 

n*jimaa yra dalyku gyvo, 

avarboa kelmynai Ir tautai 

ir men Jaafiame. kad tai 

yra dalykaa. kurį mea tu* 

rimo regulIarUkaia lalko- 
tarpiaia atvirai Ir lalaval 
pergvlJdenU.

Žaidimas
! Su kūdikiu dažnai yra perdaug žai
džiama ir nuo to jie tampa nervingi 
r neramus. Jaunas kūdikis reikalau

ja daug pailsio ir ramumo. Nors sma
gu yra matyti jj klykiant ir šypsan
tis kada kuteni ar mėtai, bet atsilie
pimas yra blogas ir gali padalyti nu
vargusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karie- 
ukes, glnudimao įpratina jį to visa
dos laukti. .Suprantama, ka l \ isi kū
dikiai turi būti šiek tiek “lėliojami”. 
Išbudus reikia ji paimti ant ranku ir 
palaikyti tai vienaip, tai kitaip, kad 
vieni muskulai neįvnrgtų perdaug. 
Motina sunaudoja <laug nervu ener
gijos “piidabojant“ kūdikį, todėl rei
kia jį įpratinti iš jaunystės mislyti, 
kad yra kas nors daugiau ant šio pa
saulio nei jis vienas. Kūdikis, su ku
riuo perdaug lepinimų dasileidžiama, 
vėliau karčiai apsivilsta, kada paskui 
patiria, jog mėnulio paprašęs negali 
gauti.

Malevoti, 
žaislai nėra 
dažnai viską tiedu buruon. Jo žaislai 
turi būti plaujami, be aštrių kampų. 

, Mažyčiai žaislai, kuriuos galima bu
tų praryti nereikia duoti.

Šioje mekaniško tobulumo gadynė
je nėna galo žaislų įvairybei. Papras
tas kūdikis turi jų tiek daug, kad jo 

i <lonte igmetonm. Jis bus geriau patenkintas, jei gaus tik vipną, ar dvi 
tlel žaidimo, ir tokie paprasti virtu
ves dalykai, kaip drapanų gnybtukai, 
mediniai šaukštai, arba karoliai iš 
špūlių tiek pat jam bus malonus. 
Žaislus reikia dažnai nuplauti, kadan
gi jie susipurvina, o kūdikis juos 
ša burnon.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps 
augs nuolatos didyn bei stipryn, 
duoE i jam geriausios priežiūros 
geriau: Į maistų. Vikrių ir 
-veikalą gavo tūkstančiai vaikų, ku- 
i ioms bu\ o duodama Eagle Pienas, 
kaip sako jų dėkingos motinos, šioms 
motinoms nėra maisto labiau varto
jamo <u tokiomis g{qpomis pasekmė
mis, kaip Eagle Pienas. Saugu ‘sakyt, 
kad daugiau kūdikių laimingai išau- 

>•'> ana Eagle Pįep^ negu ant visų ki
lų dirbtinų pienų sykiu sudėtų.

Neek|p(yimontuok su savo kūdikiu, 
teikiantCjam penų, apie kurį abejoji. 
Bordens Eagle Pienas yra gamtiška:; 
naistas kūdikiams, nes jame nėra 

nieko kito, lik grynas pienas ir gry
nas cukrus. Nėra jokių abejonių apie 
jo grynumą, arba jo puikias pasek
mes. Gydj tojai rekomendavo Eagle 
Pieną tukstantiems ir lakstantiems 
nedaaugusių ir menku kūdikių. Eagle 
Pienas yra lengvai r u vii skomas, sau
gus ir patikėtinas kūdikiams penėti.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkite ateičiai.

PIKNIKAS
Rengia

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PARAPIJA

Nedėlioj, Birželio-June 21, 
1925 m.

“Stickney Itin” Darže, 
Ilarlem Avė. (One half block 

South of 39th St.)
Pradžia 10 vai. ryto. įžanga 35c. 

Jauni ir seni esat kviečiami.
KOMITETAS.

Vaikus auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą j The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdiki su 
Eagle Pienu

Dept. 6

Atėjo KULTŪRA No. 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti
NAUJIENOSE, •

1739 So. Halsted St.

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Hop-Flavored

PurTan 
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

Town of 
Lake

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

161G W. 47th Street

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,* 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu ?

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ; Chicago, Illinois

NOREDAMlį 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITftS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS C&

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 r

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ,
DAVIMO RASTUS.. {

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. • £

■■ i —

K. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-10 

Tol. Central 4411. Vai. nuo d-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tek Boulevard 131(1

Valandos: nuo C iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomi.o nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O RATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. Statu St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 0:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Byloa visuose tei.smuo«H — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 
kola pinigą 1 ir 2 morgičlams.^

John Kuchinskas 
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

-----  i

Pa. a. olis
ADVOKATAS .

11 S. La Šalie SU Kuom 12001 
Tel. Rundolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart ParedSlio ir
Pčtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tek Pullmun 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIA1.1STAS egzaminavo  jl- 

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

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't. Room 1310 
l'clepbone Dearborn H‘J46

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiephone Rouscvelt 9090

Namu Telefonas Repubiic 9600
h ...... . ,y

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

Tel. Dearbura 9007

A. A. SMS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyji

I
Rmifu 17U6

CHICAGO TEMPLĘ BLDG. 
77 W. WHHbiugluo St 

<\>r. VViuibington A Clert 
-----------  . i

FIuiur Tel.J Hyd© f-'U< 
' .i
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di- KORESPONDENCIJOS

LIETUVIŲ 
patvirtina Haugumą, patar. 
navini;) ir parankumą iios 
Bankus.

Birželio 15 d. į čia buvo at-

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

B. Balčikonis, lankėsi pas vietos 
visuomenės veikėją A. Stravin
ską. Gerb. Stiavinsko pastan
gomis buvo pakviesti ir kiti vie
tos veikėjai pasitarimui; daly
vavo J. Staškevičius, J. Bag- 
džiunas ir J. Katylius. Tai yra 
visi stambus vietos progresy
viai

žemutinio f I o r o
Dearborn, MonrcH1 

ir Clark Strccts,

ikanti

bus

nikis

Su NaujientĮ Ekskursija
LIETUVON

OLYMPIC

imatys su jumi>

Liepos-July 9, 1925 m.

isiai žinomais budais.
:albėkitc su Misa Jo- 

ietuvaitė atstovė. Ji 
langelio No. 12 ir ma-

SAUGUMAS
iiigumas musų ko

pi rinoje

iiigumą antratiek

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted St.

$186

White 
Star 
Lines 
Laivu

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.

veikėjai ir Laisvų Kapi- 
steigėjai. Čia buvo pasi

tarta apie Lietuvos dabartinę 
padėtį ir prieita prie išvados, 
kad yra reikalas pasidarbuoti, 
kad kiek pagelbėjus Lietuvos 
Socialdemokratams. Tam tiks
lui sutarta siu engti prakalbas. 
Kalbėto ) urn pasižadėjo l>ui€i I*. 
I*. Balčikonis ir prakalbas ma-

želi o 20 d., g. Stravinsko sve
tainėj, kuris žadėjo duoti dy
kai ir tuomi prisidėt prie L. S. 
I). Partijos rėmimo. Tad vie

los lietuviai, patėmiję plakatus, 
prašomi atsilankyti, nes kalbė
tojas tik ką parvykęs iš Lietu
vos žada daug ką naujo papa
sakoti. Tad nepraleiskite pro
gos, pasakykite ir kitiems lietu 
viams.

Kenosha, Wis.
Birželio 7 d. laikytame susL 

I rinkime SLA. 212 kp. po įvai
rių tarimų prieita prie rinkimo 
SLA. 10-to apskričio delegatų J 
suvažiavimą, kuris įvyks 21 d. 

•birželio, Schlitz svet.,, Kenosha 
Kaip tėmijau, nominacijose bu- 

ivo pastatyti vienas komunistas 
ir du pritarėjai, bet jie visai 
mažai gavo balsų, o liko išrink- 

iti visi, kuriems rupi SLA. ge
rovė. Čia tuoj komunistai šo
ko: — carai valdo 10-tą aps
kritį; kitas šaukia, nereikia au
koti Mariampolčs Gimnazijai, 

|mat pats būdavo kaip rusų ba- 
i tas tamsus, nori, kad ir kiti 
tokie butų. Gaila tokių, kurie 
gyvena ne savo protu. Gerai 
pirmininkas ir pasakė: — su 
politika į Maskvą, o čia Susi- 

Ivienijimas. Komunistams ir 
jų pritarėjams tas nepatiko. Pa
tartina, kad pirmininkas paža
botų tuos apuokus, tada butų 
Susivienijimas liuosas Ir ramus.

Nutarta iš iždo paskirti $15 
pagaminimui pietų delegatams. 
Pietus pagamins SLA. 212 kp. 

i Ką tik naujai įstojęs p. VI. Ja
kutis 

| Ačiū 
auka, v

NAUJIENOS, Chicago, HL

Plymouth, Pa

—Korespondentas.

Klausimas —

Rūkytojo paprastų 
cigaretų

Mis. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE'
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Atsakymas —
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

aukojo pietums mėse: 
tarta jam už taip gausi

28
' Lietuvos Balso mitingas.

birželio bus Draugystės
Ku

rie dar naujai prisiraSę nesate 
užsimokėję, malonėkite ateitį i 
Schlitz svetainę 1 vai. po pietų, 
arba tuoj 12 vai.

Nors vieną kartą Kenosha 
lietuviai padarė sutartinę. Vi
sos draugijos susijungė į krū
vą — viso 13 draugijų — ir 
kiekvieną savaitę paeiliui išva
žiavimus į miškus rengs. Šo
nai taip reikėjo padaryti — lai
kytis vienybės, oį ne eiti vėžio 

, keliais, vieni čia, ntri ten

Čia darbai eina taip sau, —r 
vienok ir bedarbių yra daugybe.

Stubų ant rendo^ . negalima 
gauti, tik pirkti., O naujos stu- 
bos dygsta kaip grybą? po lie
taus; ir visi namai pilni, nėra 
tuščių.

Kaz. Braževičius

=

■1
-

Aš nemėgstu rū
kyti paprastus 
cigaretus, kokius 

patariat?

Grynus Turkiš
kus c i g a r e t us 
kaip Helmarus— 
todėl, kad jus 
gausite gerumų 
nebrangia kaina.

fel. Vardu 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
dgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos iigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieft 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika- 
uose moterim# 

ir merginoms 
kreipkitės o ra
site uagelbą.

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

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
n o , patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Helmarai suteikia jums pilną vertę jū
sų pinigų kiek už juos užmokate, todėl, 
kad jie turi savyje gryna Turkišką ta-, 
baką.

Bakas '0 rrba 20 DR. SERNER, 0. D,

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augšeiau
• Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

t__- —.............. .... —---- , ■/

Geriausios Skilvio
W k ra m Gyduoles šioje va-

Lj ■ Ii lan<l°Je- Prašalina
užkietėjimą,

H los B tumus, gasus,
smu^r ir t. t. 

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

“PEP” LABORATORIES,

CHICAGO, ILL.

rugš- 
skau-

table- 
hrba

LAIVAKORTES
Parduodame Laivakortes ant geriausių laivų visų linijų.

SIUNČIAME PINIGUS
Pinigai siunčiami per musų banką išmokami greitai vi
sose vietose Lietuvoje.

SAUGIOS DĖŽUTES
Musų banko Saugios dėžutes persamdonios po $3 i metus.

INSURANCE
Męs apdraudžiamo Namus, Rakandus, Biznius, Stiklus, 
Automobilius ,ir visokį kitą turtą, nuo ugnies, pavogimo, 
sunaikinimo ,ete. Taipgi apdraudžiamo ‘nuo vėsulos 
(Tornado), visokius namus. Contractor’s Liability & 
Workmen’s Compensation Insurance gausite pas mus.

VISAIS SAVO REIKALAIS 
kreipkitės visada Į lietuvių liauki), o gausi’.c gerą, ir grei
tą patarnavimą.

SKl
i

UNIVERSAL
. STATE BANK

3252 So. Halsted St Chicago, III

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiimti-

r Ji Ik ■
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, II!.’

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Naujienose’CiarsinkitiesGeresnis nei Mušt ar d Plaster.

« DR. HERZMAN-m
-IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W 
181h St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Ganai 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

Telefonais:

8235 S. Halsted St.
I.: U-----1O iŠ ryto ir po K v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
' Vaikų ligų.

OFISO VA LA N DOS»
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo Iii valan

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

I Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die* 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iid 
12 dieną.k________ _____ _ . . —-J

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų litą M 

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 G353 

, ..........—... ... -.Z •

f-----------------------------------------
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 
j 8 iki 2 vai. po pietą. -----------------------------------—z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

S. A. VASILIAUSKĄ 
G752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 169t 

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

3464 So. St.
Ofiso valandos n no 1 iki 8 H 

pietą ir 6 iki 8 vakare

f' "■ -----------------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos]

9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:31 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.v...... ............................. , .„„z

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

—....... ............... ’ ■■ -R

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

Tel. LafayatU 414«

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 193t. Ofiso valan- 

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

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Ckirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyriika 
Vaiką Ir <isą chroniiką Hgą.

Ofiaai*: S1O3 So. Haiated 81., Chtcaa* 
arti Slst Stieet

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ma- 
dėlioinis ii iventadieniais 10—If diau

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Pkoną 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas 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, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudctte

NAUJIENŲ I

Pinigų Siuntinio 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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OPOZICIJA TĘSIA PARLAMENTO BOIKOTĄ

FRANCUOS SOCIALISTAI PROTESTUOJA

KOMUNISTINĖS “DOROS” TAISYKLĖ

Amerikos spaudoje buvo žinių, kad Italijos opozici
nių partijų blokas ketinąs paliauti boikotavęs parlamen
tą. Kaipo pamatas tokiai taktikos permainai, buvo pa
duodama karaliaus pasižadėjimas sugrąžinti kraštui kon
stitucinę tvarką.

Bet tos žinios buvo neteisingos (gal būt tai buvo tie
siog fašistų įkvėpta propaganda). Opozicijos blokas šio
mis dienomis laikė konferenciją ir nutarė tęsti boikotą, 
kadangi valdžia savo kriminaliais darbais taip diskredi
tavo save visuomenės akyse, jogei joks padorus žmogus 
nebegalįs su ja bendrai dirbti.

Taigi Italijos parlamente ir toliaus sėdės tiktai fa
šistai ir komunistai. Pastarieji, nors ir daro visokias 
triukšmingas “štukas” parlamento posėdžiuose, bet savo 
dalyvavimu faktinai bendradarbiauja fašistams.

Francijos valdžiai vėl kyla audra. Socialistai ketina 
neberemti jos Morokkos politikos.

KADJTtfNCB, Cfflcago, Dl

dainininke

socialdc- 
ne tik- 

socialde-
Garsioji Metropolitan operos, Nc\v Yo 

Geraldine Farrar.

Laisvės“ 
pasakoja savo melaginga

KOMUNISTIšKI IGNORANTAI

istoriją, kad Vokietijos komu 
nistai buvę pasisiulę socialde
mokratams balsuoti už jų kan 
didatą j prezidentus, bet so 
cialdemokratai tą pasiūlymą
ai metę. Toje1 istorijoje nėra nė 
krislo tiesos. Mes gauname 
Bėdino socialdemokratų “Vor- 
svaerts’ą” ir žinome gerai, ko
kie santykiai prezidento rinki
mų mi tu buvo tarpe bos parti
jos ir komunistų.

Pirmam balsavime komunis
tai stale savo kandidatu “trans
porto darbininką“ Thael- 
mann’ą. 'Tuoj po balsavimo jie 
paskelbė, kad antram balsavi
mui jie statys tą patį kandida
tą, ir šitos pozicijos jie griež • 
tai laikėsi iki galo, nė vienu 
žodžiu neužsimindami apie ko
kį nors tarimąsi su 
mokratais. Komunistai 
(ai nesisiulė į talką 
mokratams, bet visų savo agi-j 
taciją kreipė prieš socialdemok-Į 
ratus labinus, negu prieš kurią! 
kitą partiją. Ir net tada, kada1 
Zinovjevas pasakė prakalbą,! 
kritikuodamas Vokietijos ko
munistų nusistatymą ir ragin
damas juos rūpintis, kad rin
kimus laimėtų respublikos ša-, 
liniukai, tai Vokietijos komu
nistų spauda paslėpė tą Zinov-. 
jevo kalbą nuo savo skaityto
jų, — kuomet “Vonvaerts“ ją 
perspausdino ir nuolatos klau-j 
sė komunistinės “ 
kodėl ji ją slepia.

butą “beibės“, tai jie tokiems 
ignorantams patartų eiti kiau-

H IN 1 >EN Bl J RGO TA I .K IM N - 
KAI BĖDOJE

Tuoj po Hindenbungo išrin
kimo Vokietijos prezidentu Vo- 

| kieti jo j komunistei partijos
Rote baime , centro komitetas laikė posėdį,

Socialistai buvo nutarę balsuoti už pasitikėjimą re
zoliuciją valdžiai tiktai tąja sąlyga, kad ši nemėgintų 
Morokkoje daryti naujų užkariavimų. Jie pareikalavo, 
kad valdžia vien tiktai gintų sienas tos teritorijos, kuri 
randasi Francijos protekcijoje, ir kad ji stengtųsi pada
ryti taiką su riffiečių padermėmis, kaip tik šios parodys 
norą taikytis su Franci ja.

Premjeras Painleve tuos socialistų reikalavimus pri
ėmė. Bet paskui jisai orlaiviu nulėkė į Morokko ir turėjo 
kokias ten derybas ne tiktai su savo generolais, bet ir su 
Ispanijos valdžios žmonėmis. Išrodo, kad tų derybų re
zultate jisai nutarė pakeisti pirmesnįjį planą. Todėl so
cialistai ir sujudo prieš valdžią.

Paprastoji žmonių dora, sako: “Nedaryk kitam to, 
ko tu nenori, kad tau butų daroma.”

ciali pranešimą, kad jų kandi-, 
datas antram balsavimui bus 
Thaelmann, daug anksčiaus, 
negu socialdemokratai buvo 
nutarę, kaip jie -elgsis antrame 
balsavime. Maskviečiai, vadi
nasi, visai nepaisė, ką darys 
socialdemokratai. Jie buvo nu-J

skyrium ir šmeižti socaldemok- 
ratus.

Bet komunistų suprati’.iu tokia dora yra “buržua- 
ziškas išmislas”. Dov \ Kurios jie laikosi, susideda iš 
sekančios taisyklės: “Jeigu mums, komunistams, kas 
nors darys taip, kaip mes darome kitiems žmonėms, tai 
mes griežčiausiai protestuosime!”

Ir komunistai elgiasi sulig ta taisykle. Jie, pav. rei
kalauja politinių kalinių paliuosavimo Amerikoj, jie 
smerkia Vokietijos valdžią už areštavimą komunistų, jie 
piktiiiasi Lietuvos valdžios teroru. Bet jie niekuomet ne
kelia savo balso prieš komunistų areštus Rusijoje, prieš 
žiaurų despotizmą ir kruviną sovietų valdžios terorą. Ru
sijos valdžioje, mat, yra jų partijos žmonės!

Nenuostabu, kad šitokios dvilybės “doros” laikosi tie 
mekleriai, kurie yra susispietę aplink “Laisvę”, nes jie 
jau senai yra žinomi, kaipo besąžiniški humbugieriai. 
Bet, deja, ne geriau elgiasi ir atsimetusieji nuo jų “ekstra- 
kai rieji”.

Jų organas paskelbė rezoliucijas, kurias priėmė jų 
suvažiavimas, nesenai įvykęs Clevelande. Tenai randame 
“užuojautą Amerikos politiniems kaliniams” ir “didžiau
sią pasmerkimą krikščionių-demokratų valdžiai”, bet nė 
vieno žodžio nerandame nei apie kalinius Soloveckose Sa
lose, nei apie budelišką bolševikų smurtą prieš socialde
mokratus ir social-revoliucionierius, nei apie žmonių sker
dimą ir pavergimą Gruzijoje.

Šitų baisenybių kaltininkus, raudonuosius Rusijos 
diktatorius, mūsiškiai “ekstra-kairieji” net garbina ir 
stato pavyzdžiu visam pasauliui!

Tiek doroje, tiek moksle paprasčiausios tiesos yra 
sunkiausia suprast. Jas suprasti butų lengva, jeigu žmo
nės savo protavime vadovautųsi gryna logika. Bet tokių 
žmonių yra maža. Dauguma savo protavime vadovau
jasi jausmais ir geismais. Taip protaujančiam žmogui 
tas pats daiktas išrodo juodu, jeigu jis jaučia prie jo anti
patiją ir išrodo baltu, jeigu jaučia simpatiją. Apie taip 
protaujančius žmones vokiečių patarlė sako, kad jiems 
“noras yra minties tėvas.”

bet! ei jos, ir seniausia iš jų, kuri 
IlHnois ir dar šiandien gyvuoja, buvo pra- 

|dėtu Bostone 1868 melais. 1870 
metais politiškų pabėgėlių 

buvo pradėta San 
Didžiausia italų or- 

j “The Or- 
Sons of Italy” (pa

šaipūnė), buvo pradėta 1904 
metais. Ji turi 200,000 narių 
su kuopoms beveik kiekvienoje 
valstybėje. Daugelis italų pri- 

šieje šalyje italai pradėjo šii guli prie amerikoniškų draugys- 
ko pramonę, ir jie buvo pir-’čių, kaip tai, prie Knights of

imiausi partraukti Amerikon į- Columbus, Royal Arcanum, Ma- 
jvairius fruktus. Randasi la-|sons ir tt. New Yorke randasi 
bai daug italų budavojimo pra- dešimt italų masonų skyrių, 
menėse. Californijoj jie augi-1 Italai turi savo Italian \\’el- 
na fruktus. Nevv Yorke apie fare I/caguet kuri teikia pagal- 
80,000 dirba drabužių pramonė- bą naujai atvykusiem* imigran- 

’tams. Visos kitos draugystės 
:yra pašalpinės, atletiškos, tikė- 
jimiškos, sociališkos ir pramo- 
niškos draugysttes.

Pennsylvanijos valstijose, 
jie turi centrus Ohio, 
California.

Italijoj beveik 80 $ 
granttų 
apie 15 
trijose, 
vykusių

tų Imi- meta»s
buvo žemdirbiai ir tik draugystė
procentas dirbo indus- Francisco.
Galima sakyti, kad at- ganizacija Amerikoj
Amerikon tik apie 15 der of the 

nuošimtis užsiima žemdirbyste. 
Ir nors jų skaičius yra mažas 
bet jie čionais yra daug nuvei

se.
1849 metais pirmas italų lail. ( 

rastis pasirodė Ne\v Yorke. 
Pirmas dienraštis buvo pradė
tais San Francisco 1880 metais, 

lir tais pačiais metais New Yor- 
ke buvo pradėtas 
Italo A'inericano.
Nevv Yorke yra trys dienraš
čiai su cirkuliacija iš 225,000. 
Iš viso, šioje šalyje yra 1 18 
laikraščių italų kalboje, iš ku
rių 10 yra dienraščiai.

Šių žmonių pirmos organiza
cijos buvo pašaipiuos organiza-

kos politikoje, tarpe kurių se 
Šiandie lkant'e^ ^'an b aclal Plu šėjo

ir Fresco.
1920 m.

Salvatore Costillo

gyventojų skaitlius
119,723 italai tapo 

natūrai izuoti Amerikos pilie
čiais.

[FLIS].

Maskvos organas, pagalios, 
praneša, kad Fischerienės re
zoliucija centro komiteto po
sėdyje buvo priimta 35 balsais 
prieš 15. Dešinioji srovė paė
mė viršų ant kairiosios srovės. 
Bet jeigu bolševikų komisarai 
ir Francijos bei Čecho-Slovaki- 
jos delegatai nebūtų atėję pa
galbon Fischerienei, I 
butų laimėję Schokm ir Bosen-

Iš Mano Atsiminimų

Baigiantis jų buvimo 
vieną vėjuotą vakarą 

lai gailavo planus įvykdinti ir

Baso Kapsas

(Tęsinys)

laikui, i man pienišką valgį. iš karto 
sumanė | niekas man čia nerūpėjo, visa 

kuo buvau patenkintas ir džiau
giausi, kad galiu sau ramiai nie
kieno nekliudomas gulėti.

Bent kiek sustiprėjęs, priei
davau prie lango ir žiūrėdavau 
į kiemą, kaip ligonine prižiūrė
tojų vaikučiai linksmai žaizdavo 
prieš saulės kaitrą. Pavargęs, 
guldavau vėl lovon ir ilsėdavaus, 
laukdamas, kada atneš ka nors 
suvalgyti.

Antrą savaitę man čia belei- 
džiant, vieną rytą staiga įėjęs 
zemskis, kalėjimo sargas ir sa
ko — “kelkis ir rengkis, padva
da laukia, tuoj važiuosim Kal
varijon.“ Tai išgirdęs persi- 
gandau nuo tokio staigaus ir ne
tikėto pranešimo. Čia neperse- 
nai galvojau apie namus ir tikė
jaus, kad neužilgo paleis, o da- 

ar veš Kalvarijon, žodis Kal-

apie 12 
vai. nakties, kada visur viskas 
buvo aptykę ir, manydami, kad 
aš miegu, jie pradėjo 
vienas 
ruoštą 
narais 
rengės

kuriame kilo aštrių ginčų. Apie 
tuos ginėus plačiai rašo Rusi
jos bolševikų “Pravda” gegu
žės 13 ir 11 dd. numeriuose.

.Ii praneša, kad ceritralinio 
komiteto posėdyje pasireiškė 
dvi priešingos srovės, nuosai- 

ir kraštutine. Nuosaikio- 
(taikiosios) frakcijos pric- 

alsistojo Ruth Fischer, 
dar visai nesenai buvo už 

kraštutinius kraštuti- 
Su Fischer’iene ėjo 
komiteto narių. Kai- 
opozicijai vadovavo 

ir Rosenberg.
pažymi, kad tame

SIUS

Taip komunistai

tai į dešinę, (ai į kairę ir ne
suranda kelio išbristi iš tos 
pelkes, i kurią jie yra įklimpę.

italai Amerikoj

darbą: 
jų pasiėmęs iškalno pa- 
peilį, pradėjo tylomis 
slinkti prie manęs ir jau 
pulti, it katinas pelę, aš

gi tą pastebėjęs, kad ir sirgda
mas pakėliau triukšmą ir nusi
ritęs nuo narų, pradėjau kiek 
tik galėdamas šaukti sargą. Sar
gas išgirdęs mano šauksmą, ati
darė kameros duris ir paklausė 
kas čia daros. A visa papasako
jau, kaip čia buvo ir kas buvo 
norima padaryti, ir ašarodamas 
prašiau perkelti mane į kitą ka
merą. Sargas išklausęs mano 
pasiskundimą, suramino, kad 
taip blogai neatsitiks ir išeida-' 
mas. prižadėjo palikti atvirą lan- }_>.
gelį. Ir ištikro prisižadėjimą'varįja man labai buvo baisus ir 
savo išpildė, nes mano laimei, o 'a^ žinojau, kad Kalvarijon pa
jų nelaimei, tą naktį dižiuravo Į;iiuvus negreit pasiliuosuoja- 
doresnis sargas ir jei ne jis, tai,!
be abejo, bučiau tapęs nužudy- apsirengiau ir išvažiavom, 
tas ir jie butų tą naktį pabėgę.

Ant rytojaus atvyko prokuro- gerokai atsitolinus nuo Mariam- 
ras, matomai, gavęs žinią nuoipolfe, gimė manyje mintis ir su- 
žandarų viršininko ir įsišaukęs' manymas, kad reikia pabėgti ir 
į karidorių šio to paklausinėjo ir Inepasiduoti nuvežti į tą baisųjį 
tarp kitko paklausė, ko aš noriu Kalvarijos kalėjimą. Bevažiuo- 
Pasakiau, kad nieko tokio neno- jant šeštą varstą ir pamačius ne
riu tik prašau, kad perkeltų |pertoliese nuo plento miškelį, ga- 
mane į kitą kamerą ir noriu, kad lutinai nusprendžiau, kad jei ne 
ateitų gydytojas, nes labai ser- dabar, tai niekad. Pavažiavus 
gu. Prokuroras išeidamas pa-!dar kokį pusvarstį, padvada su- 
liepė sargui pervesti mane į kitą stojo ir zemskis su sargu išlipo 
kamerą ir pakvietė gydytoją.

Tą pačią dieną apie pietus bu- prašiau, kad ir man leistų tai 
vau jau kitoj kameroj. šioje 
kameroje buvo tik vienas areš- 
tantas, bet nepaprastas—Kybar
tų stoties gelžkelio viršininkas, 
suimtas už kokią tai šmugelys- 
tą. čia man su juo buvo gera 
kalbėti, jam pristatydavo skanių 
valgymų ir visokių gardumų, 
kurių jis ir man, kaipo ligoniui, 
nepavydėdavo. Tik, deja, neil
gai man čia prisiėjo taip gerai 
būti. Ant rytojaus atėjo gydy
tojas apžiurėjo, parašė į aptie- 
ką vaistų ir išeidamas pasakė, 
kad reikėsią mane vežti į ligo
ninę.

Keletai dieną praėjus, buvau 
jau Mariampolės kalėjime, vie
ton ligoninės, bet pareikalavus 
gydytoją ir jam apžiurėjus, bu
vau nuvestas į Mariampolės ap
skrities ligoninę ir patalpintas 
atskiram kambary. Kambarys 
menkai kuo skyrėsi nuo kalėji
mo kameros; tik vieton narų, 
buvo geležinė lova su šieniku ir 
šiaudine pagalvė, o kaip viskas, 
kaip kameroje. Vėliau atėjęs 
Ii gon i n gydy toj as

buvoChristopher Columbus 
pirmas italas’, kuris atvyko A- 
merikon. 1497 metais Giovan- 
ni Caboto atvyko į Nova Scotia. 
ir vėliaus jo sūnūs, Sebastiano, 

'Atlantiko pakraščiu plaukė, kol 
pasiekė Chesapeake Bay. Ir 

j dėl tų dviejų Caboto šeimynos 
narių eksploravimo Anglija pa- 

į_ gisavino Amerikos kolonijas. A- 
merikos vardas paeina nuo var
do Kito italo, Amerigo Vespuccl.

Tarpe italų, su kuriais ame
rikiečiai ne taip gerai apsipa- 
žinę, randame Alfonso Ponti, 
kuris Amerikon attvyko su La 
Šalie, ir apsistojo Detroite; 
randame Paolo Busti, agentą 
Ilolland Land kompanijas, ku
ris apsigyveno Buffalo, ir vė
liaus davė miestui 

grasina socialdemokratų su- viešų institucijų;
stiprėjimai.”
Čechc-Slovakijos komunistų 

palai. Nes Hindenburgas juk delegatas savo kalboje taip pat 
yra išrinktas respublkios pro- piešė, keik j skaudų įspūdį pa- 
zidenlu, o respublikose niekur darė 
nėra tokios tvarkos, kad žmo- niūkūs 
nes arba valdžios nariai davi- mas. 
nėtų kokius nors prižadus- Bet 
“tarnauti“ prezidentui. Bespubr parodo, 
likose ne žmonės prisiekia jire- gaivalai yra Vokietijos kųmu- 
zidentui, bet prezidentas pri- niętų lyderiai. Ji paduoda Ruth 
siekia konstitucijai. Tą padarė Fischerienės kaltinimus prieš 
ir Hindenburgas,, ir jisai ture- “sklokų” darytojus ir intrygų 
jo savo priesaiką sudėti kaip varinėlojus centro komitete, 
lik prieš socialdemokratą 
Loebe, kuris yra Vokietijos' 
reichstago (parlamento) pirmi
ninkas!

Prūsijos premjeras Braun 
taip pat neturėjo reikalo pri
siekti llindenburgui, kaip Illi
nois arba New Yorko valstijos 
gubernatorius neturi 
prisiekti prezidentui

r, kai jie pamatė 
savo kvaila taki it

reditavo savi žmonių 
tai jie jau kalba vis

kuri 
visus 
niausią, 
dauguma 
riajai gi 
Scholem

“Pravda
Vokietijos komunistų vadų su- 

( s i rinkime dalyvavo ir atstovai 
............ _ iš Maskvos, iš Franci jos ir čc- 

kad jie turi be cho-Slovakijos. Jie visi laikė it 
galo daug chamiškos drąsos gas kalbas ir rėmė nuosaikio- 
kalbėli apie dalykus, kurių jie sios (dešiniosios) srovės nusis- 
visiškai neišmano. Tame pat tatymą. Francijos komunistų 
savo stiaipsnyje “Laisve“ ra-'atstovas “Vielor“ savo kalboje 
šo, kad Vokietijos socialdemok-f pareiškė: 
ratai “garbino Hindenburgą ir, 
sudėjo prižadus jam ištikimai 
tarnauti“; kad Prūsijos prem
jeras socialdemokratas Braun 
prisižadėjo “ištikimai tarnauti 
Hindi nburgui“; ir panašias ne
sąmones.

Ir mažas vaikas gali supras
ti, kad lai yra ignoranliški ple-

Bet melas tai dar menkniię 
s komunistų propagandoje.

“Francijos darbininkai ne
gali suprasti, kodėl Vokieti
jos komunistų partija neiš
traukė Thaelmanno kandida
tūros. . Komunistams dabar žemės dėl 

Nuo aštuo
niolikto šimtmečio daugelis ita
lų pagarsėjo Suvienytose Vals
tybėse.

ma. šiaip taip apsitaisiau —

Keletą varstų nuvažiavus ii

j Čecho-Slovaki jos darbi-
Hindenburgo išrinki-

įdomu, kad “Pravda” 
kokie be charakterio.

mo pirmo operos namo Ameri
koj 1833 metais.
kestras Amerikoj buvo italų su
organizuotas Generolas tie Ces- 
nola buvo įsteigėju Metropoli
tan Museum of Art.

Dabartiniai imigrantai iš Ita
lijos yra darbininkai, bet pir
mieji 
nalai, 

. kurie

Pirnias or-

imigrantai buvo profesio- 
pirkėjai ir žurnalistai, 

apleido savo šalį dėl poli- 
persekiojimų.
vyko į vakarus ir prisi-

savo taktikos dėjo prie išsivystymo Califor- 
jisai nijos, kiti vyko j pietus ir apsi-

prigimties dalykus atlikti; pa-

reikalo
Coo

reda-

Fisclierienė pasakiusi:
“Centro komitetas jau se- italai

nai suprato
klaidingumą, bet kai
mėgino tą taktikų pakeisti, gyveno ąpią Ncw Orleans.
tai susidūrė su rimtais keb-(. Daugumas italų imigrantų 
luinai partijoje. Sumišimas atvyko Amerikon devyniolik- 
partijoje kilo dėlto, kad visa tam šimtmety. Bet daugelis 
eilė vadų, jų tarpe ir centro tūkstančių attvyko nuo 1870 iki 
komiteto nariai, nematė, kad 1880 m, 
toks manievras yra 
nas.”

Pirmieji

Tie tainsunai, kurie 
guoja “Laisvę“, įsi va
kad Vokietijos respublikoje yra 
tokia pat tvarka, kaip kitąsyk 
buvo cariškoje Rusijoje, I 
naujam carui užimant sostų, 
visi piliečiai ir valdininkai tu- tams 
rodavo 
dėti ištikimybę. Jeigu komu- mų partijos viduje! Tai tau ir be.se 
nistų laikraščių skaitytojai ne-r-r-revoliucionieriai!

vadai 
sitvo 

Thael-

( Sulig 1920 metų gyventojų 
skaičiaus yra 1,610,113 italų 
Suvienytose Valstybėse. Jei
gu prie to skaičiaus priska.ity- 
tume Amerikoje gimusius val
kus

Vadinasi, komunistų 
patys žinoję, kad su 

kur “transporto darbininku 
‘ , maunu” jie padeda monarchis- 

vvicn ii mmd, bet jie nedrįso pakeisti viso butų 3,331,874. J .
jam prisiekti ir priža- savo taktiką, bijodami keblu- 70% italų Suvienytose Valsty-

italų tėvų (1,721,761), iš
Bevei':

gyvena rytuose. Jų dau
giausia raudasi New Yorko ir

padaryti. Išlipęs apsidairiau i 
visas puses ir jiems nematant 
pasaleidau miško link, kiek tik 
drūtas, bėgti. Pastebėjęs tai 
zemskis su sargu pradėjo vytis 
ir šaudyti; aš gi nekreipdamas 
į jų šaudj’mus jokios domūs vis 
bėgau pirmyn ir pirmyn ravu 
kulipkų nekliudomas, bet ant 
mano nelaimes pasibaigė ravas 
ir prasidėjo, arimais. Arimais 
netoli galėjau valioti bėgt ir juo 
tolyn, tuo pamažyni r, galų ga
lo, nuilsęs parkritau arimuose, 
miško nepribėgęs. O kas pas
kiau su manim buvo, tai neži
nau, tik už kurio laiko atsiti
kėjęs pajutau galvoje ir pečiuo
se didelius skaudėjimus; iš gal
vos keliose vietose tekėjo krau
jas ir palengva sriuveno už api- 
kaklės vilgydamos mano kūną ir 
rubus. Atsivedant prie padva
dos, žemskis su sargu
keikė, pyko ir atsivedę pas ve
žimą norėjo da kriukiu tvatin
ti, bet šiaip taip atsiprašiau su
similti ir atleisti man už tą grie- 

begimą.
(Bus daugiau)

baisiai

apžiurėjo, ką — 
,ke duoti.
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Baidyklės.
Baisu nuo baidyklių, . net 

šiurpuliai krato. Kiekvienas, 
kuris turi reikalo su žmonė
mis, stengiasi padaryti tokių 
fizionomiją, kad interesantas 
įėjęs i įstaigų tik pažvelgtų 
ir neatlikęs reikalų galvatrūk
čiais rūktų namo, neatsižvelg
damas ir niekad daugiau ne
grįždamas. Na ir lauk pabau
dos arba kalėjimo už neatlik
tus reikalus. Bet yra baidyk
lių, kuries tuos pat valdinin
kus išbaido. Na, tada laikykis, 
vyruti! Prie tokių baidyklių 
pi iškaitoma tokie, kurie įsikan
dę jų darbus rėkauja visiems. 
Tuokart valdininkas tampa 
kaip svilinamas. Baido valdi
ninkus, valdininkai žmones, 
žmonės gyvulius, gyvuliai...

Dar kita baidyklė lai po
pierinis dievukas, kitaip, įsta
tymas. Jeigu nori, kad visi 
prieš tave drebėtų, pultų ant 
kelių, tai rašyk įstatyme kuo- 
<11< Ižiausia pabaudą ir amžiną 
kalėjimų. Žmonės tiek į die

vus nekreipia dėmesio, kiek . 
įstatymus. Praktikoj gi labiai 
garbinamas tas, kas baisesnis. 
Žmogus, kuris turi tokių fizio
nomijų, kuri nuolat plytos pra- 
žo, rankas — kurios sugniauž
tos kumštimis arba kišenė, 
špygų rodo, kojas — kurios 
nuolat pasirengę užšvilpti tau 
ant galvos ir kitas panašias 
ypatybes, tai tampa dievina
mas. Daugiausia baidykles 
aukštinama. Jeigu velnias ne
būtų toks baisus, tai vargiai 
apie ji kas žinotų. Jeigu gi ne
būtu baimės, tai kaip reikėtų 
Valdyti.

Atsiradus nebailiam žmogui, 
tuoj jam pradeda įkalbėti bai
mę, nieko nepaveikus taiko pa- 
gązdinti įstatymus, toliau so
dina i kalėjimo sostų elektrin
ei,• bet kada ir tas nieko nepa
dedi’, patys Valdininkai nusi
gąsta. Nebailusis irgi pradeda 
raivytis ir virpinti kinkas. 
Viens į kitų pasižiūrėję pra
deda drebėti. Valdininkas pa
meta nuovokų, nebailusis — 
drąsą. 

C v
Baidyti galima trim žodžiais: 

prašau, reikalauju, įsakau. Įra

šyti lygiai kaip ir įsakyti, tiį 
mandagesnėj formoj. Tam. ne
padėjus nėra tolimesnių man
dagesnių priemonių toliau ka
lėjimo.

Na, jei jau nėra išeities, tai 
taikyk visas valstybines prie
mones: pabaudų, kalėjimų, mo
kesnius, elektrų ir t. t. Mat, 
valstybė tam ir sutverta, kad 
baidyti! Tik kažkodėl konsti
tucijoj tas neaiškiai išreikšta...

Dvasios baidyklių mada da
bar jau ir musų krašte pra
nyko. Dabar tik žmogus žmo
gų baido, kartais nuogas, bet 
kai kada nuogybė nieko nereiš
kia. Dabar daugiau baido po- 
licislai, cenzūra ir kt. Policis- 
tai yra dvejopi: valdžios ir kle
bonijos. Klebonų policistai pa
linkti iš davatkų tarpo, ap
ginkluotos rožančiais ir kitom 
brostvom. Žiūrėk, kokia išsi
viepusi šventakuprė davatka 
ir neria tau ant kaklo rožan
čių, jau ir kada cenzūra pilnoj 
tvarkoj yra uždariusi tavo 
srėbles arba pažabojusi raudo
ną liežuvį, kad liepas i baidytų 
besitrindamas tarp baltų dan
tų ir, žinoma, kad išlindęs ne- 

vemptelėtų nekultūringu bil
du minčių.

Musų gyvenimo du svarbus 
dalykai, apie kuriuos, taip sa
kant, sukasi žmonės, — tai 
baidyklės ir paslaptys. Kada 
nori geriausiai užslėpti paslap
tį, paleisk gandus, kurie nu
vestų interesantus už nelies į 
kitą pasvietį. Na, ir raukykis, 
kaip devynios .pelnyčius laimė
jęs. Paslaptys suteikia dalį pa
galbos ir baidant. Jeigu baidyk
lių paslaptis /žinotų, tai mažai 
kas ibebijolų. Baidyti reikia bū
ti paslaptingu. No, o kiek pa
slapčių yra baidyklių veislėj!

Pirmiau negalėdavau supras
ti kas tai yra cenzūra ir pa
slaptis. Dabar gi aišku: paslap
tis —• tai valdininkas. Cenzū
ra, lai tokia viela, kur visi at
sirūgsta pažiūrėję darbus. Cen
zūra — lai baidyklė, ne žvirb
liams, bet dvikojams baidyti. 
Cenzorius ir klebonas dabarti
niais laikais nieku vienas nuo 
kito nesiskiria.

* **

Taip ir slenka baidyklė 
po baidyklės per musų kiaurų

jų žemę. Ne vienas puola 
kniupščius žemėn ir iškišęs lie
žuvį mušasi krūtinėn apsilai
žydamas, kad ir jam už pa
klusnumą išmestų šmotuką ar 
apgraužtą tautos kaulų. 0 jį 
griaužia visi, kas gali, nes pa
leidus savas baidykles priešui 
atmušami.

Moderniška baidyklė nėra il
gais ragais, gauruota, su šake 
ar kitomis kinkas virpinančio
mis priemonėmis* aprūpinta, 
yra labai, labai grakštus po
nai t akas, gerai prosy tomis 
kelnėmis, kartais su žvaigžde 
kaktoj arba medaliu ant kru
tinės. Turi po ranka priedų — 
mažų baidymo preperatų. Tai... 
valdininkas... Lietuvos. Jo bai
domas arba baimes riteris — 
tai apšepęs pasmakre' kaimie
tis ar sustingęs į kaulą bedar
bis. Atrodo jiedu baisesni, Ind; 
išsigąstama daugiau nuo dai
liojo. Kaip kada abu sustoję 
vienas prieš kitą pradeda dre
bėti iš baimes — tai kada strei
kas ar kas kita. Tas priguli 
nuo momento kada kuriam 
reikia bijoti.

Vokiečių okupacijoj buvo 
laikotarpiai, kada valdininkai, 
gubernatoriai ir profesoriai tar
navo kaimiečiams. Sakau, kad 
tai priguli nuo laiko; jie dre
bėjo prieš juos, kad duotų duo
nos.

Baidyklė po baidyklė* slen
ka musų kraštu. Dabar gi užė
jo išrašinėti jas iš užsienių, tai 
ivairųs specialistai, kaip vie
nuolės, jėzuitai ir kiti, kurie 
tiek išsilavinę gal prives kraš
tų prie pabažnumo. Pabažnu- 
mas gi — pripažinti visa tai, 
ką valdovai trokšta.

Dar gal daugiau gims bai
dyklių veislės kraujo asmenų 
— kitą kart.

šakalys (šmtkjs)
25, V, 26

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
peri Penkiasdešimts ^metu.

Gydo’kosulį^ šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur* 
Tabletuose ir kaip skystimas

Lincoln Fordson
THE UNI VERS AL C AR. *

Cars-Trucks-Tractors ’į
FRANK BRESKA 8

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu 2

Fordo trobai <lel kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų. iįi

KETVIRTA DALIS MILIONO DOLERIŲ STAKO NUŽEMINTA KAINA IŠPARDAVIMAI

Prasidės Petnyčioje, Birželio 19tr
ir Tęsis Subatoj, Birželio 20tą

KIEKVIFJNAS daiktas yra labai numažintas kainose. Jums labai apsimokės pasinaudoti 
šia nepaprasta proga. Atsiminkite, kad augštos ryšies sezoniniai tavorai pasiūlomi jums 
labai žemomis kainomis. Pirkite sau reikalingus dalykus dabar. Neimant orderiu tele
fonu arba laiškais.

ra-<o.

EKSTRA SPECIAL BLUMERIAI
Pasiūtos iš crepe, dvigubos prie erote 
h, kvaldai prie kelių spalvų kaip oda 4 
r honey dew mieros 27-29 29c

MUSLINAS
Storas, 36 colių, stiprus audimas, neblunkantis dėl 
matrasų užvalkalų ir paklodžių, lengvai išbaltina
mas, specialiai jardui ......................... 10c

UNDERMUSLINAS APKAINOTAS PIGIAI
Moterų Chemise iš batiste, embroidery ir leisais tri
metes, bodice styliaus, su petnešomis, mieros 36 iki 
44, specialiai ................   55c

EKSTRA SPECIAL
SLIPERIAI

Moterų veltiniai sliperiai, 
trimuoti, spalvos pom-poms, 
4 ir 5 tiktai, vertos 69c. 
Dabar po ..............................

ribinais
mieros

39c

MOTERŲ G0WNS
I rinces Slips, Step-Ins, Kelnaites ir Chemise, 
mateiiolas yra: voiles, batiste, crepe, nain- 
sook ir novelty su druželemis, su leisais, tri- 
motos, visų naujų spalvų, didelis fl* f 
pasirinkimas stylių, specialiai ■■Uv

PLAID LOVŲ KALD- 
ROS VASARINES

Parinktų spalvų, mėlynos, tan, helio, 
pilkos ir tan, 66x80, kaina ffJ 1 Q 
kiekvienos ........  I w

EKSTRA SPECIAL 
FIELDER’S PIRŠ

TINAITES
Del vaikų, gerai pasiūtos, papras
tai 98c., specialiai CHa
dabar tik ...............  UUU

PERGALE
36 colių, šviesus ir tamsus, gražus išmarginimai ir 
druželės, dėl moterų kvartukų ir vaikų bliuzių, 
specialiai jardui ......................................... 121/?C

MOTERŲ DRAWERS
l.š batis-te, deep pin-tuck kvaldeliai, susega- 

? mu ir atdarų stylių, šniūreliai per juosmenį,
mieros 23 iki 25, 4 C a
specialiai .............................................. ■ WV

QUAKER IŠDIRBIMO 
PUIKUS RADIANT 
ŠILKINIAI PANELS ,

Filet arba novelty siūlų, 3 colių šil
kiniai kraštai ,rinktino išdirbimo, 
parduodamos po $6.50, dabar spe
cialiai apkainuotos 7 R
tiktai .................................. f W

LANGŲ UŽLAIDOS 
ATPIGINTOS

Quaker Colonial arba dviejų 
filet langų užlaidos, mčlinos 
natūralių spalvų, šilkines arba 
žiai nertos, gražių naujų 
Musų specjalė kaina 
šiame išpardavime ..

tonų 
arba
gra-

patrinų.
$2.95

GINGHAM
32 colių, Standard Red Seal ir Treffen išdirbinių, 
gražiai čekioti ir dailus, specialiai jardui ... 161/? C

MERGAICIĮI MAZGOJAMOS DRESES

IMPORTUOTI PRANCŪZIŠKI
LEISAI

lio platumo kraštai, gražių iš- 
inarginiinų, specialiai šiame 
išpardavime ... ...........4V2C

EKSTRA SPECIAL 
JEWELRY

Braselietai ,auksiniai, bar špilkos, 
karoliai ir t. t. Pasirin- 4 Qp 
kimui po.................................. I WV

EKSTRA SPECIAL
LANGŲ UŽLAIDOS

Kvalduoti kraštai ,su mažais vidury 
išmarginimais, 1 % colio kraštai ,la
bai graži apačia (M EE
specialiai ...... ....................

9x12 ir 9x10.6 PĖDŲ 
CONGOLEUM

Arba Neponset stori karpetai, tokie 
pat kaip Gold Seal rųšies, tiktai pa
skirtas skaitlius C*Q
9x12 po ..............................
*“’•« ..... ...... ..... $7.95

EKSTRA SPECIAL
MUSLINAS

3(5 colių Daisy ir Hope, minkštai iš
dirbtos, baltinamos, 10 mastų dau
giausiai, mastui - — . -
tiktai

Ant jų galite pusę sutaupyti. Pa
siūtos plaid ir čekiotos iš ging- 
ham ir daug visokių spalvų, trijų 
ketvirtadalių rankoves, gerai pa
siūti, mieros 7 iki 14 metų .. 97 c

DUST PANS
Mėlini arba ža 
Ii, paprastai 15c. 
dabar po .. 7c

VAIKŲ LIET
SARGIAI

Padaryti iš fiber 
šilko, visokių 
spalvų, su rinkė
mis rankenos 
verti $1 po 69c

.RANKINIAI 
KREPŠELIAI 

600 moterų rankinių 
Sėlių, kaip kanvertai, 
siau-konbertines,
ger, pirkinių styliaus, 
t. t., šilkiniai ir skutimai, 
specialis skaičius šiam 
išpardavimui, verti iki 
$2.50, šiame iš- 
pardavime ........... I
SAMPELIN1AI KALNIIER1 AI, 6,000 šmotų, lininiai, or- 
gandines ir iš leisų, visokių stylių 
specialiai po ............   k.....................
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Visų šalių pralotai 
vienykitės!

Kada užlipau aukščiausį kal
ną, perėjų šiurpuliai pamačius 
bažnyčių bokštus ir nustipau 
nesurasdamas kiek gražesnio 
mokyklos namo. O lik darži
nės, seklyčios ir šiokie tokie 
laužai miestuose. Nejau tu ne- 
a u kičai burių, kurie išlikto ta
ve nuo prakeikimo išgelbėtų! 
Dabar keikiasi darbininkas, 
sunku jungą vilkdamas, kei
kiasi ūkininkas dėl mokesnių, 
keikia bajoras, kad jo dvarus 
dalina, keikia žydas, kad lie
tuviškai verčiamas mokytis, 
keikia lenkai, kad neleidžia 
lenkiškai giedoti ir galų gale 
visus norinčius išsprukti iš 
keiksmo prakeikia klebonas ir 
storalūpė davatka užneria ant 
kaklo rožančių.

Pažvelgus j tave atrodo, kaip 
pasakoje. kada storas klebo
nas žengia milžinu per kraštą 
visus žegnodamas ir berdamas 
tėvus jėzuitus ir vienuoles, 
kaip sėklą sėdamas. O tu nuo- 
bažnusis žmogau pulk prieš 
jį ir voliokis kojas atstatęs 
kol papus iš keturių vienas 
vėjas, nušluos tai, ką patys 
esate sutverę. Lietuva dar ne
sutverta dar reikės naujo 
Sutvėrėjo, kuris iš klebonų ir 
davatkų chaoso padarys lais
vą žmogų laisvame pasauly. 
Jau daug yra sutverta, bet ant 
kiekvieno tokio padaro išsivie-

pusio klebono letena uždeda 
arba kurijos aprobatus.

Nors pupos, to neklaidingojo 
savimeilio, esi pripažinta šven
tąją, dar daug tave pažangieji 
keiks iki kiekvieną žmogų tvar
ka įves į neklaidingumą. Jeigu 
yra vienas neklaidingas žmo
gus pasauly, tai iki to gali per 
laisvę ir pažangą prieiti kiti. 
Bet kada tik vienas tokiu pa-

Butki.s l'ndertaking Co., Ine.
I*. B. Hadley, Licensed

710 U ėst 18th Str., Chicago, III.

Ar jus žinote, 
lietuviu 1

kad
Jetuvoje yra ūki-

ninkai. Ditlžiausis portas 1 
vnjc yra Klaipėda. Iš Kauno į 
donų galima nuvažiuoti į 36 
landas. Ar jus žinote., kml . 
viausi, geriausi, 106'' Turkišk 
bako turinti yra llehnar, tode 
geri dėl jūsų.

.ietu- 
Lou- 

va- 
leng- 
> ta- 

1 v ra

siskelbia ir surinkęs šventakup- 
rių būrius leidžia apie save 
skelbti, tai ne iš vieno lupų iš
eina keiksmas jo adresu.

šventosios ierarebijos var
du veržiasi tuksiančiai keiks
mų. Kiekvienas galanda ašt
rius dantis atsiskirti nuo keis
tos šventųjų vergovės. Baudžia
vos laikais gaudydavo žmones 
darbui, dabar gi tam, kad gar-, 
binti dievus ir jo įpėdinius, ! 
Šventųjų baudžiava daug sun
kesne neleidžia kitaip gal-' 
voti, kaip lik apie ševntumą ir 
dūšios išganymą, kuri jau se
nai išganyta ir permirkusi 
prislėgtųjų ašarose. Ar toli nu
ves šventoji kunigų politika, 
ministerijų vykdoma? Nejau 
švietimo ministeris ir išganytų 
visus vaikus, kuriems reikia 
erdvių butų, duonos ir švaros. 
Katekizmai ir evangelijos nė 
vieną nepalaimins, kada viens 
į kitą žiūrėdami matome savo 
priešus ir dantis grieždami li
pa silpnesniems ant kupros. 
Pagyvensime — pamatysime.

Štai pažvelgiau i kitą šalies 
pusę: klebonai kelia rankas 
aukštyn, drasko nebažnytines 
žmonių jungtuves, ardo šeimy
nas, vejasi-gainioja laisvesnių^, 
degina knygas ir laikraščius ir 
viską šventina, lik šventina pa
skaitydami sutonus, su si ne r- 
dami rankas, šventina žmones, 
šventina ir savo prekes: cuk
rų, blaivininku aludes, višti- 
nes, kanalizaciją ir visas šven
tas paplavas pila bedieviams 
ant galvų. O šventoji 'Lietuva!

ar neiškeis ir man išganymas, 
gal ir mane kada laikys ne
klaidingu... bet likimas skriau
džia, nes dar nė viena davatka 
neįstengė užnerti ant kaklo 
rožančiaus. Gal greičiau laimė
tum išganymą, jei imtum ku
nigams lopyti kelnes.

Pažiurėjus dar aplink, visur 
matosi tas pat. Kunigo nagai 
įleisti iki pat šaknų: jam pri
klauso žmogus nuo pradžios 
iki mirties. Gaila, kad dabar

raganų nebesiveisia arba kitų 
baidyklių negimsta, be jų ir 
pasileidžia svietas, kaip velnio 
ratai į pakalnę, l’ž gerkles nė
ra dar pripažinta griebti — lai 
ni'diplomališkai, lai ir priseina 
apsikrapijns šventenybėmis ir 
prisidengus relikvijomis grieb
ti už krūtinių ir versti j šven
tą purvyną. Susivieniję kliro 
tarnai pėda į pėdą seka lais
vuosius, ieškodami priežasties 
užtupdyti raudonąjį gaidį kiek-

vienam ant galvos, kad pra
gystų savo pabaigos kakariku. 
Bažnyčių gerklės cimbolais lei
džia pergalės giesmę. Bet dar 
didesniam smūgini pažangai 
pakirsti vienijasi visų parapi
jų pralotai-prabašlėliai ir šven
tina nuo gyvo iki negyvo, nuo 
judomo iki nejudomo. Dusios 
reikalai palikta istorijos pus
lapiuose.

—šakalys (šimtakojis).
25, V, 25.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
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Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. C'anal 3161

FRANCUZŲ VADAS MO- 
ROKKOJE. — Gen. De Cham- 
brun, vyriausias komanduoto- 
jas Irancuzų spėkų Morokko- 
jc, kurios dabar kariauja su 
sukilusiais maurais ritais. 
Jis pirmiau buvo Francijos ka
rinis atašė \Vasbingtone ir yra 
vedęs amerikietę, kongresma- 
no Nicho’as Longworth sese-

Ką neapgali jėzuito kumštis 
padeda valdžia. Ką neišsten- 

gia klebonas — padaro apskri
ties viršininkas, ką neatlieka 
vikaras - - užbaigia policinin
kas. Visų parapijų prabašlėliai 
stipriai susivieniję laikosi. Pro
cesijų procesijos sukasi apie 
žemės ašį. šventė, ant šventės 
lipte lipa.

Atstumtas nuo šventųjų sta
lo vėpsau į dangų žiūrėdamas
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Vienatinė Chicagoj Krautuvė Tikrų

P. C. Weaver Grojiklių Pianų
Pamatykite P. C. Weaver 
kurie yra parodomi musų 
lange. Ateikite pasiklau

syti jo balso.

Su biskiu įmokėjimo 
dastatysime jį j jūsų na
mus. Išmokėjimais po $2 

į savaitę arba daugiau.

Turime “sampelius” 
grojiklių kuriuos galime 
parduoti už

$385
Reichardt Piano Co.

1311 Milwaukee Avė
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šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

9 Budrieviciai Jonai
10 Cesnavicius M
11 Cuzclre Julius
12 Deminik S
21 Ga\vlik Piotr
26 Gricini J
36 Jakavicui Povilui
38 Jurgei Jakubanei
39 Kasakauckes Jonas
13 Kiemelz Alex
46 Krasnauskas D
59 Marlisaite Ona
60 Maskova Frank 
63 Meilus Mrs A
89 Norgilas Juzapas 
73 Pctrenait? Franciska 
80 Bamski Jau
82 Beperosvicz Aleksander
91 Salvaitis Jobu
95 Šeštokas Antanas
97 Sinkus G
98 Sinkieviciun A

103 Tautiarls Petras •
106 Treinauskis N
107 Urbonavičienei Onai
110 Viltrakcilei S
120 Zabielai Klemincai

M 
M

M 
M 
M 
M 
M 
H

M 
M 
M 
M 
M

■ i M —l ~ 1 • w

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

V , ------ . ■ . - —

Wilson’s Fashion 
Shoe Store

3235 So. Halsted St.

Išpardavimas Jau 
Dabar Eina

Pinigai Išmokot! Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane- 
. Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siy- 

stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
2H40—Antoninai Silunikci 
20755 -Pranciškui Geruliui

4185 Barborai Baranaitienei 
2( )5,‘ i 1 —J u oz u i Juodaičiui

3897 Aleksandrai Petraus
kienei

55153a-A n t a i m i Pu (Vž io vėl i u i
IBM)—Petronėlei Sli v i nskai-

tei
22123—Ignacui Klikovič

4150 Simonui Balčiūnui 
22214—Jurgiui PoceviČiui

1105 Rozalijai >(>lšiauskienei 
11433—-Marijonai Auzbikienei 
20743—Zenonui Tamošiūnui 
20749— Ignacui Griciunui 
22134—Mykolui Radžiūnui 
24144—Julijonui Fabijonavi-

čiui
11438—.Barborai Lalięnei 
4190—Jonui Kcdaičiui
4211—Kazimierui Jankauskui

1211 Liudvikui Mačiui
3351 Oeonoijii MilcikaSitei 
1091—Anelei Navickienei 
1099—Stanislovui Kazokai-

čiui
55161) Barborai Kalikienei 

1138—Petronėlei Kalinauskie
nei

2H 37- -KazinHierui. Martinėnui 
41^6 Antai\ii Varanavičiui 

20750—Jonui Rcivitui 
20747—Anelei J. Pataitei

1170- Kazimierui Butui 
22250—Veronikų Jalkučionie- 

nei
22136- Augustinui Onusaičiui 
4184— Kaziui Petkevičiui 
4181- Juozapui Savickui 
4203—Juozui Jagelevičiui 

55149a-Julini Gelažnikui
4158 Magdalenai Miglinie- 

nei

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KodėlParduodamas

visose

krautuvėse MIEŽIAI 
SKANUMAS 
GERUMAS 
PATYRIMAS 
SANITARUMAS 
PASEKMES

įrfbrbestresults 
* *MADE IN MILWAUKEE
VAL BLATZ BREWING CO.

CHICAGOS SKYRIUS
1500 Holt Street

Phone Bmnswick 3600

— Blatz Malt Syrupas paeina iš Mihvaukee — abudu 
vardai yra žinomi. Bandykit Blatz. Jus pemegsit jį.

F rJhe!007.
Malt Syriip >

KOP >kĄVCį^li

’ malt eXT.ha

hop FLAVORED
PRODUCTS

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių kerv- 

čia daug ilgiau negu reikia, delei 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 yra 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
duria jums dar ten būnant.

visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybe be jokių iš- 
sisukinSjimų.

“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 įčirškiamos 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 jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vIbm uisU 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
Įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikoniAkais Įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
uikietčjimą vidurių, krūtinės ir konų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puė- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko Į musų ofisą ir dasiiinos apie nau- 
jausĮ gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir de) jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas
40 N. Well8 St„ 

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

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Šventadieniais nuo JO iki 1 po pietū. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 0 ryti iki 
A vai. vakare.

Nėra kito šaltinio, 
š kurio plauktą 
tiek naudingų žinių, 
taip Naujienos.



NAUJIENOS, Ufilcap, UL
U JOM

HICAGOS Lietuvių Rateliuose.
ŽINIOS Iš Birutės

Lietuviams žinotina
Įspūdžiai iš “Birutės” šeiminis- 

ko išvažiavimo

( 
kas reikia, apart prot. užrašinio ke, kad blogas dalykas buvo ir 
veikti.

Tai viskas gerai, bet svar
biausia ko chicagiečiai nori ži
noti, tai ką Birutė nuveikė pe
reitais metais dailės žvilgsniu ir 
ka mano veikti ateinančiais 
metais. Apie tai aš keletą 
Žodžių ir pratarsiu. Per visą
sezoną Birutė davė tris koncer- praši 
tus ir apie penkis kartus ėmė. kam jis norėjo. SLA. 226 kuo- 
dalyvunią kitoms 
Atidarimo sezono koncertas bu
vo silpnas ir susilaukė nepahfti-1 
kios kritikos. Per visa vasarą 1 . . . iBirutė rengėsi prie pastatymo 
‘Kornavilio Varpų,” bet

t. I. Plačiausia raportavo p. 
Kazlauskis. Jis pasakė, kad ka
da mes stojom j SLA 2-rą/ap
skritį, mes nemunėm, kad bus 
taip, kaip dabar yra. Kaip da- 

ne-susivienijimui

joj ne visi gavo balsą, kurie 
pirmininkas davė balsą

Įvykusiame 11 d. birželio Bi
rutės išvažiavime susigrūdo antt 
kalniuko apie 30 automobilių, 
pilnu chicagiečiu. Visi susime-

V ažiuokite visi, kas automo
biliais, kas gatvekariais, atei
nantį sekmadienį, birželio 1 
d. j didįjį metinį Socialistų pa 
tijos presos pikniką Biverview riam laikui praslinkus, atpiškČ- 
parke. Bus geriausi kalbėtojai, jo advokato Olio Cadillac. Ati- 
kaip anglų, taip ir lietuvių. No- įtarius duris išeina — p. Vana

gaitis. I'ada dar linksmiau pa
sidarė. Jau nebe dirvonais bė
gioja, bet viršūnėms karklynų.

21. jtę j krūvą linksminos, dainavo, 
r- žaidė kas ka sumanė. Neku-

užvirsta golfininkai su pilnais 
savo įrankių automobiliais. Ir

rėdimi sužinoti kas dedasi pa
sauly, apie darbininkų judėji
mą čia, Amerikoj ir kitur at
važiuokite į šj pikniką. Taip
jau pasimatysit su savo senai
siais draugais ir pasikalbėsit su
jais apie kasdieninius vargus ir kad pradėjo svaidyt boles pez 
kitus reikalus. Taipjau dai- medžių viržunes, 
nuos visų mėgiamas Pirmyn įsilavinę, kiti dar geriau.
Mišrus Choras, bus ir šiaip vo labai gražu žiūrėti Kaip bo- 
turtingas muzikalis programa* I likė skrenda i antrą pusę miš- 

Visi lietuviai <larbininkai-ės ko. Pamatę jų gabumus, biru- 
kviečiami atvykti šin piknikam kiečiai ir vėl už savo darbo grie- 
Tikietus pirkite išanksto Nau- besi — dainuot. Bet kaip ten 
j ienose. Aušros Knygyne Ir pas nebūtų, bet matyt pas birutie- 
LSS. kuopų narius. |čius yra noras, kad “Kornavi-

lio Varpai” butų pastatyti, nes 
ką tik jie ne dainuoja, vis grie
bias už Kornavilio Varpų.

—Lietuviu Skyriaus Rengėjai.

Smulkios Žinios
Mrs. Anna 38 

rasta
m.
ne-

namo. Jos galva ir pečiai bu
vo sutriuškinti, o sale jos gu-

- vieni gerai
Bu-

ačiū Birutės valdybai už paga
minimą užkandžių. Gaspado-

S. Iškaitė. Jų pagelbininkal
T. Rugieniutė, J. Dubickai- 

tė, V. Bigeeliutė, P.
F. Geldbuto. Buvo

Burdulį.* 
manyta

Prohibicijos agentai ties Bluc.lia jom 
bland užgriebė vieną va 
labai gero alaus ir vieną 
goną vyno, vertės .$35,(MM), 
nas ir alus buvo atsiust

begalėjo išvažiuoti. Butų
r au, kad jis ir neišvažiuotų, 
t’ii-Lut išvažiuos. Birutė 

ačiū, kad jis su
Birutį ir miškuose.

—Birutietis

ge- 
bet
ta-

suimta, kadangi neatėjo 
linio atsiimti.

j ne-i 
siun-!

Birutė atsirado

Senąjį Chamber o 
mcrce Building narna, 
Šalie ir AVasbington 
kur dabar yra State Bank 
Chicago, nupirko

sa zaitę “Naujienose” 
frazėmis buvau už- 
ur yra “Birutė.” Ir 

i tą mano klausimą, tarytum 
bomba sprogo ant viso didžiulio 
Naujienų puslapio ir papilė reš- 

0|- kučias žinių, tiek, kad tik sau 
l'ori'man >:n,0^Us s^a*tyt ir skaityk. Va-

’ereit 
iomii?

Com-

namą nugriaus ir pabudavos 
naują puikų irimą savo 
kui. Už? pirkini užmokėta 
*3,50(),(M)(k

pageidaujamų rezultatų.

esa!čiai, taip ir visos Amerikos lie- 
| tuviai Įdomauja Birutės veiki
mu. ypatingai kuomet vadovau

i’žpcreitą naktį laik: 
taus ir perkūnijos audros, 
bas užgavo 67- 
bet tik labai iš 
žierius, nė vieno 
neružeisdamas. >
Ir keletą kitu namu, bet visur 
nuostolių mažai padare.

iš pasažierių

j i komp. A. Vanagaitis; dėlto 
ir buvo paklausta, kur ta mu
su garsioji Birutė buvo per ke
letą mėnesių.

Labai negražų slapyvardį pa
sirinkęs tūlas “Birutės Šnipas” 
praneša apie jau senai įvykusį 

metinį mitingą ir be

TASTELESS CASTOR OIL
I^ibai geras castor oi) pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Birutės 
iokio reikalo bara reporterius, 
kodėl jie apie taip svarbų nuo- 
tikį nerašo. P-as Š. turėtų tiek 
žinoti, kad tokius raportus ar
ini žinias suteikia tiktai rašti
ninkai.

Atsiliepė taipgi ir naujas 
rutės raštininkas, kuris jau 
spėjo save apsirubežiuoti,
kydamas, kad apait prot. užra
šinio jam daugiau nieko nerei 
kia veikti. Argi tik tiek? Jam 
butų ne prošalį pasiklausti bu
vusius raštininkus; jie patars

s*- 
sa-

Mr. I. KnovviU
—• - " 1   ■  y ■ ■ —

PHOHIL i MATE

draugijoms.! pes dek g 
įnešimą, I

tai padavė vieną 
id butų atšauktas 
konferencijos tari-

mas šelpi t jmsalines draugijė
lės. Jie nubalsavo prktš įneši- 

jie mą. Įnešė skundą, kad apskričio 
nesuskambėjo, nes juos apleido 1 
vedėjas, padaręs daug nuosto
lių ir nemalonumų. Ir štai ta
me taiq)e į savo geras rankas 
paėmė Birutę komp. Vanagai
tis. Debiutavo jis su ja kon
certe, kur sutraukė 1300 žmo 

jnių, o savo originalumu padarė 
i nepamirštino įspūdžio ir tik su 
Ijuoini Birutė pradėjo duoti tą, 
ko chicagiečiu siela buvo ištroš
kusi. Uždarimo sezono koncer
tas buvo visais žvilgsniais ge 
ras, pasižymėjo tuomi, kad pir
mą kartą Chicagoje visos choro 
dainos buvo dainuojamos

sekrt. M. Bacevičia yra ne- 
legališkai išrinktas. Tiioj pra
dėta tyčiotis, kad tai nesąs 
joks įnešimas, kad Dr. Montvi- 
das ant laiptų drebančia ran
ka parašęs (tą pasakė “pra
kilnusis” Šarki u nas). 226 kuo
pos delegatai prašė balso, bot 
jii uis pirmininkas Petronis ne
davė. Montvidas pasakė, kad 
jei mums neduodat balso, mes 
apleidžiam konferenciją — ir 
jie išėjo. Jiems išeinant pradė-

or-

Tai štai ką mums Birutė da
že dailės žvilgsniu pereitais me
tais. Ateinančiam sezonu’’ 
perspelctivos atrodo dar geres
nės, nes komp. A. Vanagaitis 
tampa Birutės vadovu. Tiesa, 
jisai susidurs su gal nevisai 
kompententiška nauja valdyba, 
teČiaus ji supras • Vanagaiti 
daug gerinus, negu ’j-terelių me
tų valdyba, o tas labai daug 
reiškia; vadinas, jo muzikališk’ 
norai bus išjjildyti. Apart to 
pas naują valdybą dingo negei
stinas “kas tai aš;” reiškia., ko 
jie nežinos, tai pasiklaus Ir su
darys harmoniją tarp chicagie- 
čių, Vanagaičio ir Birutės na
rių.

’š SLA. 129 Ito. susi 
rinkimo

Kuopa pasitraukia iš SLA 2-ro 
Apskričio. Nė bolševikai ne- 
drys ginti tavo valdybos.

Birželio 1 l d., Dvorak parko 
svet., įvyko SLA 129 kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Pe
reito susirinkimo protokolas 
su mažu pataisymu liko priim
tas. Įstojo naujas narys. Ko- 

vakarų rengimui pra- 
kad yra paimta M. Mej- 
svetainc gruodžio 13 d. 

surengtas šaunus kon- 
ir linksmas balius. Ba- 
vienbalsiai priimtas. Ki- 

netaip svarbus ir

m i si ja 
nešė, 
dūžio 
Busią €

perlas
ti raportai i 
jų neminėsiu.

Kiek žingeidesni buvo SLA 
2-ro apskričio delegatų rapor-

ki nkės SLA 2-ro apskričio kon
ferencijoj gegužio 24 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Visi delega
tai nupeikė apskričio pirminin
ką P. Petroni už nedavimą 22(1 
kuopos delegatams balso pa
siaiškinti ir už staugimą SLA

džiant konferenciją. Net ne 
vienas bolševikų jų nepagyrė. 
Net Vasys ir Gelgaudas paša-

n. was not a moGhanica.l diftlGUity.

y AUU -
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SLA 129 kuopa pasitrauktų iš 
Antro Apskričior Už įnešimą 
paduota 16 balsų prieš 4. bal
sus. Tokiu būdu SLA 129 kuo
pa išstojo iš SLA 2-ro Apskri
čio. Gelgaudas, Vasys ir Pu
rulis užsilaikė mandagiai, tik 
Dundulis buvo pradėjęs pieme- 

•niuctis, bet liko sudraustas. 
Šiaip susirinkimas buvo tvar
kus. —Narys.

nenoriu sakyt kas tai daro, tą 
jus patys žinot. Į ką tai pana-! 
šu? Pasilikę susigriebė negerai 
padarę, bet ką jau padarysi, 
jau nepataisysi kas padaryta. 
Ir ką jie nuveikė? Nieko. Iš
nešė porą rezoliucijų, bet į

Purulis (rezoliucijų komisijos

partyviškai. Perskaitė iš popie
riuko, kas*jau iš laikraščių ži
noma yra,’ ir pasą^e, kad visą 
dalyką sugadinęs )mscvičia, pa
sakęs, kad yra apskričio kon
stitucija, šulig konstitucijos ir 
turi būti susirinkimas veda
mas. Delegatai sakė, kad pra
dėjus staugti (tą darė komu
nistai), pirm. Petronis nė ne
bandė stabdyti.

Kuopos pirmininkui p. 
šiui paklausus, ką manot 
ti su delegatų raportais, 
diskusijų. Dundulis sako: 
vau ir aš konferencijoj,
ir ne deleagtas; nieko tokio ten 
baisaus n I > u-y6,.^'T>i rn ii n i ht< as 
buvo legališkai išrinktas; ant 
jo skundas bu^o ne vietoj.” 
Grušas 
skundas 
ne ant 
vėl ėmė

kilo
“Bu- 
nors

iš vietos pastebi, kad 
buvo ant sekretoriaus, 
pirmininko. Dundulis

peštis dcl nuomonių; reiktą 
laikytis demokratiškai, didžiu
mos ir t. t. J. Locailis.pastai, 
kad pats Dundulis nežino kas 
yra demokratija. J. Grušas, 
davęs kredito delegatams už 
bešališką raportą, išskyrus p. 
Purinį, nusistebi iš p. V. And
rulio, kad Andruliui netekę 
tokio staugimo girdėti, Grušas 
siulo delegatų raportus priimti 
ir prisitraukti iš apskričio; lai 
jie (bolševikai) sau veikia vie
ni,'lai jiems Dirvas padeda; 
mums gi su jais nepakeliui. 
Jeigu mes to nepadarysime, 
padarys išmintingesni. Dundu
li!, kelis sykius griaudena, kad 
nereikia atsimesti; esą, reikia 
eiti ir faituotis su jais. Globis 
pastebi: Kokia mus iš to bus 
nauda, kad mes faituosimes? 
Kas nori faituętįs, tegul sau 
faituojasi. Mes^ galim dirbti 
darbą ir nesifaitavę.

Dcdegatų .raportus priėmus, 
liko įnešta ir paremta, kad

NAUJIENOJ OFISAN ATĖJĘ 
LAIŠKAI. PRAŠOME NEVIL

KINANT JUOS ATSIIMTI, 
NES JIE TRUMPU LAI

KU BUS GRĄŽINTI 
KRASON

Adomaitis P.
Dambrauskaite A (2)
Dap.šis L
Freitek Tony
Gcraltauskas A

Katkauskis Frank (3)

PRANEŠIMAI
Draugijų Vaidybos ir delegatai, 

kurie turite paėmę Susivienijimo 
Dr;.iig»j:i ant BridgepArlo pikniko 
tikietiĮ dėl pardavimo, malonėkite 
priduoti pinigus arba neparduo
tus fikiclus pikniko komitetui 21 
d., Birželio, 1925 m., Justice Par
ke. Taipgi, kurie esate apsiėmę 
būti darbininkais ant pikniko, vi
si susirinkite Nedėlios rytą, 8 va
landų, prie Chicagos Lietuvių Au
ditorijos, o iš len dideliu (roku 
visus nuveš j pikniką veltui.

— Kviečia Pikniko Komisija

JONIŠKIEČIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
I BEVERLY MILLS

IZIDORIU8 VERIGA
Persiskyrė su šiuo pasau

liu birželio 18 d., 9 vai. ry
to. Paliko dideliame nuliūdi
me moterj Domicėlę ir 3 
duklerjs: Stanislovą 15 metų, 
Marijoną 12 metų ir Stefo- 
niją 8 melų — taipgi sūnų 
Joną 13 melų amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos, Ne
moksiu miestelio, Raseinių 
apskričio. Amerikoje išgyve
no 18 metų. Iš giminių Ame
rikoje paliko savo tikrą 
lj Pranciškų Verigą rr^Tae- 
luvoje seserį Oną Navickie
nę. Laidotuves jvyks panedč- 

birželio 22 d., 8 vai. 
iš namu 11531 So. 51 st

Cicero, III. j švento An- 
bažnyčią, iš bažnyčios 

Kazimiero kapines, 
giminės, draugai 

nuoširdžiai

Ct., 
tano 

šv.
Visi giminės, draugai ir 

pažystami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti velionio Izi
doriaus laidotuvėse, atiduo
dant jam paskutini patarna- 

. vimą.
Liekamo nuliūdę,

Moteris, sūnūs, duk
teris ir brolis.

Liidotuvių reikale 
visiems chicagie- 

žinomas grabo- 
Masalskis.

patarnauja 
cinais gerai 
.rius

JUOZAPAS ŠIAULYS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 17 metų am
žiaus, birž. mčn., 18 dieną, 
5:45 valandą ryte. Paėjo iš 
Kauno Red., Kuntaučių Pa
rapijos, 'leisiu apskr., Repe
rių Kaimas. Amerikoje išgy
veno 13 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Prancišką, po tė
vais — Pilenaitė, sūnų Au
gustiną, H metų, 2 broliu, Do-

Pilenaitč, sūnų Au- 
mininką ir Ignacą, pusbrolį 
Juozapą čemauski, pussese- 
f* Barborą Ališauskiene. EleHivoj tėvai ir trįs sese- rjs.

Kūnas jiašarvotas randasi 
312 E. Kensington Avė. Lai
dotuvės jvyks Subatoj, birž. on onn _• Vis(J

. _ Bažnyčią 
Roselandė, kurioj jAks ge
dulingos pamaldos už velio'- 
nio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į švento Kazimiero

20, 8.00 valandą, j 
Šventų Parapijos

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame daltyviluti laidotuvė
se. Nuliūdę liekame,

Moteris, sūnūs; broliai, 
puMbrolis ir pusseserė.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis. Tel Yards 
1741.

LISTERINE 
. TNROAT 
į TABLETE

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

by
Lamb«rt Phartnacal Co., Saint Louia, U. S. A.

Kisielis J
Latvis Jonas

L. 1).
Mack F
Mažeika Leonas .
Puceta Jos ( t)

Padausoms (i

Ramanauskas Martin

Studentas C C (I) 
Slaškus Klemensas

S k omą n t ai te Petronėle
Savailc Geo
Tamson Auna
YanoAvich Alex

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK

sąvaitę, kas dvi

ir

Kas 
ar kas menuo, 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 spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
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. Kypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Ncdėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

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

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

PihiC'i-Lietuvių Vyrų ir Moterų 
pinio K liuko susirinkimas 
nedėlioj. birželio 21 d., 1925 m., 

•Mark White Sųuare svot., (Engine 
House), 29-tos .ir Halsted St. Pra
džia 2-rą vai. po pietų.

— Kviečia Valdyba.

Viekšniečių Kliubas rengia iš
važiavimą, birželio 21. Forest 
Preserve, Leafy G rovė, prie Willow 
Springs. Kviečiame visus daly
vauti.

21 d. June (birželio) yra ren
giamas Joniškiečių išvažiavimas i 
Beverly Hills mišką, kur bus kal
bėtojas tik-ką iš Lietuvos pribu
vęs, joniškietis Pranas Rimkus. 
Taipgi bus imami paveikslai ir 
galutinai sudrutinta Joniškiečių 
Draugija.

Išvažiavimas prasidės 10 vai. iš 
ryto. Nuvažiuoti karais reikia im
ti Ashland 87 iki sustos ir eiti 
po dešinei iki kalnui. Mašinomis 
važiuoti Westcrn Avė. iki 87, kur 
5 ra gera vieta karams pasistatyti.

Visus Joniškiečius kviečia būti
nai atsilankyti — Komitetas.

Leb.-G vardija Didž 
tauto. Iš i 
draugijų ant 
Birželio 
Subaloj,

L. K. Vy
li riežasties susivienijimo

I Bridgeporto Pikniko, 
21, susirinkimas atsibus 
Birželio 20, 7;3O vakare, 
Auditorium, 3131 South 

St. Visi nariai tėmykiteHalsted 
laiku atsilankyti, nes randasi daug 
svarbų dalykų aptarti.

— Valdyba

of Lake. — Atsibus prie.\- 
susi rinkimas, Nedalioj,

1., 1925, 1-mą 
)>o pietų. P. Kiseliaus

Towh 
metinis 
Birželio Liūne) 21 d 
valandą po pietų, 
svot., 4625 So. Pauli 
bi.aini draugai, visi * turite pribūti 
ant šio susirinkimo,-

— Jos. Yucius, Prot. Rast.

Roseland. UI. — “Aiišros’č' kny
gyno išvažiavimas įvykji1 Nedėlio
ję, Birželio 21 <L.>“«<rWa.shington 
Heights miškelį. A^Hus kalbėtojas, 
lietuviški šokiai' ir išlaimėjimas 
puikaus kų^tko Elvaso.

— Kviečia Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas jvyks 
šeštadieny, Birželio 20 dieną, šių 
metų, 7:30 vai. vakare, Parapiji
nėje svetainėje, 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti.

P. K., Nut. Rast.

Roselando apielinkėj, Washing- 
ton Heights, miškeliuose, W. 197 
St. atsibus piknikas, Dr-stės šv. 
Petro ir Povilo, Nedėlioj, Birže
lio 21. Draugai, kurie turite se
rijas, meldžianije tą dieną sugrą- 
žlnn. Tiuli visi atsilankyti be .skir
tumo, galės pasišokti prie geros 
muzikos dykai, ir kitokių painar- 
ginimų bus.

— Rengimo Komitetas.

Draugystė Šv. Dominika laikys 
savo priešpietini susirinkimą, Su
katoj, Birželio 20 d., 1925, 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos 
svet.,' /ant 32 PI. ir Auburn Avė. 
šis priešmetinis susirinkimas ‘yra 
labai svarbus, ir turi pribūti vi
si nariai. Už nebuvimą bausmė 
pagal įstatus.

Frank Valančius, Nut. Rašt.
3422 So. Morgan Street

Susivienijimo Draugijų ir Kliu- 
bų atstovai, kurio turi nacinę su
sivienijimo pikniko tikietus, mel
džiame sugrąžinti komitetui, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
;ted Street.

J. Antanaitis.

JIESKO PARTNERIU
J1EŠKAU partnerio nrie Road 

Hcuse biznio ant I/ncoln Highway ir 
State st., Urba parduosiu, negaliu vie
nas apsidirbti.

Lincoln Highway ir State St.,
So. Chicugo Heights, 111.

KEIKIA partnerio lietuvio, len
ko arba bohemian i didelę auto
mobilių agentūrų, turi turėti $3,0(10 
eash ir veikti biznyje vienas, tu
ri turėti paliudijimą, 
panedėivj. Ruoni 202.

M. P. FITZPATRICK 
105 North Clark St.

krcipkitės

By Thornton Flsher
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ĮVAIRUS SKELBIMAI i REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
SOUTH SIDE PAINTERS AND 

I) \(ORATORS.
Malcvojame, popieruojame ir de
koruojami* namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 

Phone Hemlack 1292

MOTERŲ
Reikalinga moteris arba mer

gina. dėl prižiūrėjimo 3 siratu- 
kų vaikų, — mažiausias 5 me
tų. $10 į nedėlią, valgis Ir kam
barys. Po 6 vai. vakare.

713 W. Liberty St.

GROJIKUS PIANAS — Gulbran- 
sen — 88 notų, moderniški kt'isai, su 
benčiumi ii 90 rolių, kaina, $150, iš
mokėjimais po $1(1 j mėnesį atsakan
tiems žmonėms. Turi būt parduotas 
prieš birželio 20 dieną.

Atsišaukite
812‘,6 W. 63 St.

i PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
PARŠU)UOI)A pirmos Liesos Didžiausi proga dėl Lietuvių DIDELIS BARGENAS

3838 S. Kedzie Avė

Tel. Lafayette 5153-6438 REIKIA DARBININKU

duonos ir keksų kepykla, l’ar- pas manės, pas manės galite 
gauti pirkti dar už sena kainą. 
Aš statau 78 namus. Tie na- 

— mai randasi gražiausioj vietoj, 
Parsiduoda bučernė ir gro-(55 St. ir Rockvvell, Talman St.

EXTRA PARDAVIMAS šerne maišytų tautų itpgyven-.ir Washtenaw. Kas ant kokio 
grosernė ir bučernę _  pigiai, ;Loj apielinke. Biznis eina ge- stiito notėtų pte giažių paikių.

rai, yra išdirbtas per 20 mietų.’prie bažnyčios, prie mokyklos, 
Pardavimo priežastį patirsite visos vigados. Aš statau po du 

lant vietos. Lafayette 4139

NAMAi-ZEME

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI

VYRŲ

biznis “cash”, 6 kambariai gy 
venimui. Renda 55 mėnesiui.

Atsišaukite
3651 S. Wallace St.

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

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

i’EOPLES PLUMBING & 
IIEATING SUPPLY CO.

190 Milwai:ke Av. Hayniarket 1018 
Ibi N. Halsted St. Haymarket 4221

.Jūsų stoprų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamus už $4. Automobilių 
trukų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga ”4 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimi, 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing ('o., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.

'Ifel. Yards 7282
BRIDGEI’ORT PAINTING

* rii)W. CO. 1
Malevojam ir popieruojara. Už- 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

31 19 So Hulsled St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

BAGDGNAS BROS.
MOVIN’G. EXPRESS1NG & COAI 

PIANO MOVING FXPERTS
I.ong distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Bhd. 1969 re*

KRAUTUV1Ų {RENGIMAI 
Del grusernių, bučernių, delikale 
šen, restaiiracijų, saldainių krautu 
vių, kepluvių. Specialis prirengi 
inas Sosiheun’s labai tvirta de 
keptuvės, ingiai. Pinigais arba iš 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
alhambRa STORE E1XTURE CO

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Canal 4014

įieško kambariu
mas 
iki

P.EI KALINGAS parankus rili- 
dėl vaikino, nuo Halsted SI. 
šedzie ir nuo 63 St. iki 69 
ioreė’au, kad pagamintų vai-

.NAUJIENŲ SKYRIŲ 
321*3 So. Halsted St.

Bos 2311

.įieško vaikinas kambario prie 
mažos ir geros šeimynos netoli 
Halsted karų linijos, nuo 18 iki 
55 St. į pietusi, praneškit greita: 
laišku, Naujienos, 1739 S Hal-

SIŪLYMAI KAMBARiy
RENIX)N didelis kambarys 
I 1 9 blaivų 

ir kiti
raukomai.

Moząrt

Parendavojimui kambarys ne
mažas ir šviesus su visais pas-

002 W. 43rd St.
etoli Sacramento

Gražiai furnišiotas didelis 
froidinis kambarys rendon, dėl 
1 arba 2 vyrų.

3014 Emerald Avė.
Phone Boulevard 10192

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Keikia moteries n r ha mergi
nos saldainių krautuvėj parda
vinėti. Valgis ir kambariai n 
$15 į savaitę.

1511 W. Ohio St. 
prie Ashland Avė.

KEIKIA bučerio, turi būt 
patyręs savo darbą, gera mo-

4911 \V. llth St.
Cicero, III.

REIKIA automobilių salesmenų 
pardavinėti Hupmobile, arba priim
siu j partnerius. Proga uždirbti 
daug pinigu mainant į namus.

WHALEN,
5237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

REIKALINGAS vyras dirbti 
ant formos, gali buti ir nepa
tyręs. Visas pragyvenimas ir 
$50 į menesį. 1 fl. iš užpaka
lio. Atsišaukit 5:30 vakare.

535 W. 301 h Street

REIKALINGAS —
Kučeris, subatomis, gera

CHICAGO MEAT MARKEI' 
1815 \V. I7th St. 

Tel. Lafayettc 5069

REIKIA Vyrų prie flioro 
henčiaus ir mašinų molde- 
rių. Tiktai gerų vyrų.

Kreipkitės

MASON — DAVIS
AND CO

7710 S. Chicago Avė

AUTOMOBILIAI
4, HUPMOBILE 8’s

5 pasažierių, Sedanai, $1375,

BARGENAI
Nash, touring, 1923 ........
'Jura n t, touring, 1923 .....
Dodge, touring, 1921
Poni, touring, 1921 .........
Buick, touring, 1919
Vlitchell, 7 pasažierių, 1921 
Ford, dėl reisų .................

$350 
.... $285 
.... $235 
....... $95 | 
...... 125 
..... $175 
....... $85

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
'>237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

PARSIDUODA 5
Hupmobile, mažai
Parduosiu už pirmą,

5126 So. VVood

važinėtas.

PAMATYKIT MUSŲ BARGENUS

('ase, touring .............
Moon Sport, touring 
Studebaker, Sedan .. 

Es.sex. Coaeh ........
Chandler, touring .. 

Velie, touring .........
Elgin, Coupe ...........

1920 Auburn, touring ... 
šie visi karai 

išmainyti ant 
rų Sedanų ir 
sę prekės, nes 

dautfiau 
pratuštyti vietą.

NAMAI-ZEME

1923
1923
1923
1923
1921

1922

yra nepirkti 
nauju “Elcars” 
parsiduoda už 

mes
11 n a i n ę Kurte

$609 
$600 
$450 
$4001 
$150; 
$100
$75 
$75 
bet 
ka
pu-! 
jauturime 

ir norimi tik mano
te pirkti karą, nepirkite nematę 
musų Pargenu, 
uote 
ant 
miau 
tikrą patarimą, nes mes 
agentūrą tų karų, kurie tikrai 
nauja žmonėms.

Ateikite pažiūrėti 
MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 1685 
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Taipgi, kurie ma- 
pirkt naują karą ar mainyt 

seno, taipgi pamatykit pir
mus, o mes jums duosime 
patarimą, nes mes turime 

tar-

D.

PARDAVIMUI Roainer automo
bilius, gerame stovyje, parduosiu 
pigiai už cash. Savininką matykit 
prieš pietus šeštadieny. Visą die
ną nedėlioj.

4524 So. Wood Street
2 lubos iš užpakalio

RAKANDAI

Du nauji mūriniai namai po 2 
fintus, po I ruimus, bungalovv sto
gai ir beizinentas $9,609, Brighton 
Parke. Jm įkėjimas $3,000, o liku-i 
sius mokėt kaip rendą.

Bizniavus naujas namas, 2 fia
lai ir Šim as ant 47th, netoli \Ves-i 
tern Avė. 2 Halai ir štoras par- 
siduos labai pigiai, kas įneš 
$5,000 pinigais.

Atsišaukite
P. KETCHIK

4511 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip- 
kites paa

pagyvenimu, pi) 6 kambarius, 
po 5 kambarius ir po 4 kamba
rius. Aš jau turiu pabaigtų 
namų, galite pasižiūrėti mano 
darbą, kaip jums attrodis, o kas 
link kainos tai patis persitik-

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Riznis sena*, geras,!

timtaučių apielinkė. Arba maiJ Marųuete Parke, 72 ir Tai- r’nsit, kad aš parduoou už tą 
įlystu į automobilių. Naujie-'man Ave-» gražiausiam lietuvių ^amą kaip kgi kontraktonai 3 
nos, 1739 So. Halsted St. idintrikte, pradėjau statyti 2 ar 4 metai atgal. Del co aš ga- 
Box 556. mūrinius, 6 kambarių bunga-!^u parduoti pigiau, nes aš pir-
---------------------------------------- low. Parduosiu pigiai ir darbą kau 10 akrų žemės ir padariau 
PARDAVIMUI rooming housejpadarysiu sulig pirkėjo reika- Jotus, tai man pigiau atsieina, 
yra 17 kambarių, rendos $150, lavimo. Į Be to, aš perku lumbeiĮ tiesiog
įplaukų $400. Lysas 5 melams. Į 6 kambarių, mūrinė bunga- m^ko ir aš neturiu jokiu 
Parduosiu labai pigiai. ’127 N. J°w, moderniškai įrengta ir tik kontraktorių. Aš visus darbinin- 
Dcarborn St., Room 911-913. pastatyta, parduosiu pigiai, kuš samdau nuo dienos, kas jis 
Tel. Central 6406.

INDIANO HARBOR, IND
Sfalyk-ntisipirk namą

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

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

PARSIDUODA 2 kėdžių barboine 
maišytų tautų apgyvento] vietoj. 
Biznis iš<lirbtas per 14 metu ir jferai 
eina. Parduodu, nes turiu du biz
niu, ir negaliu apsidirbti.

Atsišaukite
4053 Archer Avė., 

arti California gatves

PARDAVIMUI 
nė geroje biznio 
per daugelį metų, 
gerą pelną. P’ie 
modeiuiniai įtaisai. Biznis 
įvairių tautu angy Ventoje 
— viskas “cash”. Taipgi* 
naujas t’okas ir iro mašina.

3432 So. Halsted St.

Parduodu naują murinj namą ant 2 
aukštų po 5 kambarius su vėliausios 
mados įrengimais, geras, elektra, 
maudynės šiltas vanduo, skalbykla 
drabužiams puikus beismantas, fur- 
nasu apšildomas. Gražioj susiedijoj, 
2 blokai nuo Washington Parko, ran
dasi 4120 Drummand Street. Kaina 
$10,000 ,įmokėt $3,000. Taipgi par
duodu 2 lotu ant to paties bloko, kai
na $1250, jmokėt pušį, o likusius 
$10.00 j mėnesį. Namas ir latai tuii 
būt parduota tuojaus.

Atsišaukit prie savininko

PRANAS KESILIS
3823 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

Ka.s>-ių>ri 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 1571Į Turiu visokių rūšių senu na- nebūtų — mūrininkas, karpen- 

mų, kuriuos gaunu mainyda- teris« arba stogų dengė jus, pas 
mamas ant naujų, todėl par- mantts neturi skubėti, bet turi 
duosiu pigiai, nes reikia pinigų, geraiį padaryti kiekvienas savo 

darbj.

Kas link įnešimo arba įmo- 
kėjimo, tai kiek kas norite, aš 

Įduodu paskolą ir duodu ant 
lengvų išmokėjimų. Mano visi 
lotai po 30 pėdų. Del informa
cijų ateikite Į mano ofisą, kam
pas Rocktvell St. ir ?>5th St. Ofi 

7;)Z*o saJ1 atdaras kasdien iki 6 vai. 
vakaro, o subatoj ir nedėlioj 

visą dieną esu ofise.

Jeigu jums reikalingas na- 
mas, tai matyk mane, užtikrinu 

• ■ • •

PARSIDUODA 2 
mūrinis namas po 4 
rius. Elektra, gasas.

Atsišaukite
<1236 So. Nqrmal

augščiu
kamba-

Avė.

GERAS BARGENAS

S. T. Skatikas,
General building contractor

Biznis nešantis I Office: 
bizni ) randasi visi 

randasi 1 
kolonijoje i

grosemė ir bučor- 
vietoje — iŠ Kibta

5126 Archer Avė., 
Phone Laffayette

Rezidencija:
1942 S. Karlov,

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas plumbin- 
netoli Mc- 

cash
gas ir 
Kinlr y 
$l,0C0.

2 karų paradža
I':rk, kaina $4,000,

2031 W. 35 St.
Lafayette 0909

634
Už PUSE KAINOS

Saldainių krautmė su visais 
riausiai sįtaisymais, parduosiu 
pirmą teisingą pasiulijim 
išdirbtas per ii pus metus, 
pirkti ant išmckėiimo.

C. P. SUROMSKIS & CO.

A. ROMANOWSKI,

Boulevard 9641.

ge
li ž 

biznis 
Galima

Parduodam ir mainom
2 Halų naujas muro mumis, gra

žioj apielinkėj, bargenas. 4 fialų 
l muro namas, su visais parankti- 
I mais, geroj apielinkėj.

Tiimsim į mainus: eollagc, biz- 
arba lotus. Su reikalu )<reipki-n i

2601 W. 55th St.
Corner Rockwell St.

UKES PARSIDUODA
Turiu daug gražių ūkių 

pardavimo ir mainymo.
Atsišauk it

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

ant

BARGAIN
Parsiduoda dažų ir hardvvare i 

krautuvė. Gera proga uždirbti. 
Padėjimas geras, netoli kryžkelių. | 
Mainysiu ant mažo namo ar 
Ilgas lysas ir pigi renda.

7340 So. Halsted St.
Tel. Stevvart 2081

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.

♦ Tel. Boulevard 4899

i RISIRUOŠKITE
ATEITIES

DEL

loto.I

PARSIDUODA naikiai Įrengtai 
valgykla; biznis išdirbtas per T“ 
melu. Randasi South Sidėj, prie 
didelių teatrų ir svetainių: parsi- i 
duoda labai pigiai. Savininkas ima 
maža namą į mainus. Priežastis 
nardavimo* — savininkas turi 3 
biznius. Turi Imt parduota j trum-Į 
pą laiką. Atsišaukite tuojau.

E. W. RAKS CO 
3116 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 6775

Ant Susu Into
Už $8,500 mes ikistalysime 2-jų 

augštų muro diliną su Bungalow 
stogu, cemeiitudhi jbeismentu ir su 

, visais kitais naujos mados įren- 
l gimais. Arba nustatysime 6 kam- 
V* Į barių murinę Bungalovv už $5,950. 

.lųs galite sutaupyti nuo $1,000 
tiki S.3,000 ir mes parodysime kaip. 
Pinigu daug nereikia. Reikale pa
rūpiname morgičius lengvais iš
mokėjimais.

PARSIDUODA grosernė. saldai-, 
nių, cigarų, tabako ir visokių daik
tu krautuvė. Renda pigi, tik $35 j 

mėnesi. 6 kambariai gyvenimui 
garadžius. Priežastis pardavi- 

vienas neimli-ii nusidirbti.
K. PRANOKUS 

3432 So. Morgan SI.

i 
ir 
ino

PARDAVIMUI Barber Shop 1- 
rių krėslu — Prėslai balti, nrir- 
mulo rakandai. Vienintelė lietuviš
ka barbernė šitame mieste, šitoje 
vietoje yra biznio i

l Biznis gerame stovyje.
3 metams, renda nigi. 
nardavimo sužinosite 
East 14 SI., Chicago Heights, III.

dar

vietoje. 320 j

naujai pa- 
Dog Stand, ant 

žemės. Parsiduo- 
4 metų. Renda 

Kampas randasi 
4 kirminu prigu- 
Preservc ii- antį 

___  ____ buti biznis. Aš 
turiu 3 biznius, tai man yra per-Į 
daug darl)o. 
95th St. ir 
$500.00.

Atsišaukite
.3202 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI 
statyta 
Eorest 
da Mll 
$150.00 
voroj vietoj. Visi 
Ii prie Išturėsi 
vieno tiktai gali

Hot
Preserve 
lysti! ant 
i metus.

SI and randasi ant 
10001 Avenue. Kaina.

tuojaus.

PARSIDUODA 
soft drinks, cigars, 
tobaeco. 
Lietuvą, 
pigiai.*

“Goay liūneli”, 
eigarettes & t 

Savininkas išvažiuoja i 
Parduosiubi

lt)713 Halsted St. 
Phoenix, III.

dicMusų ofisas yra atdaras 
noms. vakarais 4r nedėliotus. 
BRIGHTON REALTY COMPANY

Gerų Namų Statytojai 
3647 Archer Avenue 

Chicago, III.

Geriattsis pirkinys 
Chicagoje!

Pardavimui naujas muro biznia- 
vas namas su štiiru ir 4 kamba
riai; karšto vendenio šiluma. Sa
vininkas parduos stelu’lina kaina 
ir lengvom išlygom. Priims lotą 
kaipo dalį {mokėjimo.

Pardavimui nauja mūrinė 6 kam
barių Bungalow lietuvių apielin
kėje Brighton* Park; visas išbai
gimas • aržuolo pagal naujos ma
dos; yra garažas užpakaly 
na $7,800, verta $8,500.

Atsilankykite dienoms, 1 
ar nedalioms pas .losepli 
kewitz.

3647 Archer Aveniu 
Prie Oaklcy Avė.

vakarais
i Yush-

NEPHAI .EISKIT šio maino. 3 
augštų medinis namas, 4-5-6 kam
barių, ant 'l’o\vn of Lake, mainy
siu į lotus, ad)a 1 pagyvenimo 
namą, Brighton*' Parke arba vie
nuolyno apielinkėj. Atsišaukit va
karais po 6 valandą. Savininkas: 

4511 So. Fairfield Avė., 2 fl.

30 pėdų 
•5300 įmo-

Nusipirkite dabar 
Jotą už $990. Tiktai 
'keti, kitus po $15 j mėnesj. Yra 
suros, vanduo, šalitakial ir ap
mokėta. Gątvė bus išcemen- 
tuota apie į 40 dienų. Naujas 
mūrinis namas jau yra pasta
tytas ant tos prapertės, netaip 
kaip subdivizijoj. Tie lotai į 
metus laiko bus parduodami po 

, $l,500x Tai geras biznis. Lo
tai piie 55th St„ notoli Kedzie 
už $1,200, įmokėti $500j kitus 

|po $15 į mėnesį. Mes pasta 
jtys'ime jums namą ant to loto, 
kaip nusipirksite. Nieko Jums 
nekainos tuos lotus apžiūrėti.

.JOHN L. SI1ERIDAN Co. 
5415 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

PARDAVIMUI medinis na
mas 2 pragyvenimai iš štoras 
Namas radansi Cicero, Iii.

Atsišaukit:
A. Janchonis, 

Edgewater 4653

Pardavimui 6 ruimų Cottag? 
su visais tinkamais įtaisais kaip 
^ai maudynė, gasas, elektros 
šviesa ir kiti parankumai. Par
duosiu už $5,500. Įmoket $2,500 

3642 So. Emerald Avė.

GERAS INVESTMENTAS
Parsiduoda lotas 37%xl25 pėdas, 

Marųuette Parko apielinkėje; nuolat 
kylanti vieta; visi įtaisymai ir gali
ma tuojaus būdavot. Labai geras 
investmontas. Parduosiu pigiai, 
nes reikia pinigų kitiems reikalams. 
Klauskit J. Šmotelis, 1739 S. Halsted 
Street.

PARSIDUODA 2 namai pietinė 
miesto dalyje. Vienas namas mū
rinis, o antras medinis — 2 pagyve
nimai ir 4-ri — abu gerose vietose. 
Mūrinis puse bloko nuo bulvaro, v 
medinis pusė bloko nuo mokyklos, 
abu namai neša gerą nuošimtį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai. “Cash” 
įnešti nuo 3000 iki 5000. Taipgi ga
liu mainyti į lotą arba nebrangų 
nį, nes mes norime eiti j biznį, 
vininkas gyvena

5420 So. Morgan St.
(Pirmos lubos)

pardavimo 6 didelių kam- 
murinis bungalow garu šii- 

arti ka- 
viešos mokslainčs, 

Priimsiu lotą kai- 
IMiinatvk, o ta

da padarysime Sutartį. Savininkas:
6515 So. Roekwell St.
Phone Republic 9723

barių 
(lomas, 2 karų garadžius 
lalikiškos ir 
visi patogumai, 
po dali (mokėjimo.

7121 South 
naujas, moder- 

4 kambarių mūrinis bungn- 
Didelis augštas, vietos dėl 

kambarių, aržuolinės grindys, 
medžio užbaigimas, karštu 

šildoma, didelis lotas, 
apžiūrėjimui nedėlioj 

, savininkas ant parei- 
kaina $6,600, išinokėji-

PARDAVIMUI 
Mapk*w >od 
n iškas 
low.
2 
kieto 
vandenin 
atdara dėl 
ir kasdien, 
kalavimo, I 
mais.

PABDAVIML’I mūrinis namas 6 
kambarių, su visais tinkamais įtai
sais — maudynė, elektro šviesa ir 
kiti patogumai. Sykiu prie namo 
yra ir tuščias lotas. Garadžius dėl 
4 automobilių. Kaina $6,400, įneš
ti $3.000. Kreipkitės: Bridgeporto 
“Naujienų” skyrių, 3210 So. Hal
sted St. Box 231.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
medini namą po 5 ir 6 kamba
rius. Elektra, gasas ir 2 karų ga
radžius. Lotas 27x125 pėdų. 
$2,000 (mokėti, likusius ant išmo- 
kesčio.

4727 Shields Avenue

SERAI—BONAI
Noriu pirkti pilnai apmokėtubiz- Į

Sa- Co-Operative Society of Ame
rica Šerų, mokėsiu po $11 už 
šėrąt Mother, 6807 Union Avė., 

! Phone Englewood 0187 po 6 
■— vai. vakare.

BARGENAS
Parduodu namą dviejų pagyveni

mų po 4 kambarius labai pigiai. Ga
lite pirkti visai su mažai pinigų, o 
likusius labai lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės pas savininka 
L. DANIS,

4345 So. Washtenaw Avė.
, Chicago, III.

---- ---------------------------- 1-------- 1---- *----U_

PAiRDAVIMUI 6 flatų
rinis namas, labai pigiai, turi 
būt parduotas j 30 dienų, įmo
kėti $3500. Atsišaukite

1635 So. .Tefferson St.
1 fl. rear

MORTGECI Al -PASKOLOS

nm-

PARSIDUODA 2 augščiu 
namas su bučerne. Norime

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

ANTRI MOKGIČIAI 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

yra gerame stovyje ir biznis 
eina gerai. Parduodame, nes 
kraustomos j kaimą.

5218 So. Campbell Avė.
MOKYKLOSi

Pardavimui akmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų lotas, 7 kam- 

l’ARDAvmui muro namas h’į bariai. Parduosiu pigiai, nes tu- 
krautuvė, grosernė, kendžių, ice nu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
cream. Labai pigiai. Arba mainy- 5601 S. Neenah Avė. arti Ar
siu ant privatiško 2 flatų namo, ar- | , . , . „
ba Bungalovv. Biznis eina ger^i, cher A.ve. vakar, tarpe 6 8 V. 
priežastis pardavimo, važiuoju j Wis.

Savininkas*
STEPHAN' MESEWICZ

Cicero, 111.

SPECIALIS NU
PIGINTAS$5,000 pigiau turi būt parduo

ta 6 fialų ir 2 krautuves, prie 
2600-2 W. 23 St., 3 karų gara
žas ,kiekvienas flatas turi elek
trą, gasą, vanas. 2341 S. Mullard; 
Avė. Šaukit Lawndale 9415.

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

ro namas, 5 ir 6 kambarių. Vė
liausios mados įtaisymai. Graži 
vieta. Extra tuščias lotas šalo. 
Važiuoju į Lietuvą. 130—15 Avė., 
Melro.se Purk, III. J. GušČius, 1347 
So. 48th Ct., Cicero, III. Galima 
matyt vak. nuo 6 ir nedėlioj iki 
pietų. 2 lubos iš užpakalio.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managcr

PARSIDUODA Jtros<*m«, iMjM84 W, 28th St 
eream, kendžių, cigarų, tabako j GERIAUSIAS bargenas prie 

! /Parko. Parduodam 
j 2 po 5 kanjbarius ir 2 karų ga- 
i rudžius. Nepraleiskit šios pro
gos.

6719 S. Rockvvell St.

ir valkoms zobovų už visai ne- Marųuette 
brangią kainą. *•

505 W. 33rd St.

PARDAVIMUI namas 2-jų ir pu- j 
sės gyvenimo, medinis gerame stovy
je. Parduosiu pigiai — priežastis’ 
iga. Taipgi parduodu rakandus s>- < 
du su namu arba atskirai. Atsi
kreipkite tik po 5-kių vakaro.

FRANK ANTANAITIS, 
5740 So. Fairfield Avė.Už $700 į mokėjimo nupirk

ta- 
bu-

Parsiduoda Delicattesen krau
tuvė ir grosernė maišytų tautų 
apielinkė arti didelių dirbtuvių, 

išdirbtas ir 
nusi

bodo dirbti. 944 W. 35tii St.

PARDAVIMUI 6 kamabrių rakan
dai, visi kaip nauji, išmuštas parloro 
setas, 2 miegamo kambario setai, | 
valgomo kambario setas, karpetai, Biznis yra gerai 
virtuves kabinetas, grojiklis pianas ir cash. Parduosiu pigiai 
irilrti-zJn iv 9 mitrStii miirtniK namas. 1 'viktrola ir 2 augštų mūrinis namas,

5544 S. Lincoln St., 1

Pardavimui saldainių sankro-

PARDUOSIU arba mainysiu 
gasolino stotį ant Western Av. 
Priežastis — liga. Atsišauki t 

3303 S. Morgan St.
Tel. Boulevard 7027

site 75 akrų fariną, yra 5 
vės, 2 arkliai, mašinerija, 
dinkai ir tt., kaina $2700.

A. Chingo,
R. 2, Daggett, Mlc’i.

PARSIDUODA rakandai: 4 va už gana prieinamą 
lovos, verdamas pečius, 6 kė- Didelis bargenas — ]

Pardavimui per savininką 556 
W. 42 St., 2 aukštų medinis na

PAMATYK šitą namą. Naujas 
mūrinis namas 2 po 6 kambarius, 
Brighton Parke. Mainysiu ant 
žesnio namo, biznio ar loto.

Atsišauk tuojaus
Yards 4951 

Arba
4245 So. Kedzie Avė.

nui-

dės,, stalas ir virtuvės Indai.
3258 Union Avė.

2nd fl. rear

j kainą. 6 kambarių cottage, aržuolo ’ 
pastskubin- trimingai, tinka dėl 2 flatų, hias, 2 flatai, 5-6 kambarių, 3

kitę. Taipgi randasi 5 geri rui- moderniškas, kaina teisinga, 
mai gyvenimui.

724 W. 31 st St.
2427 W. 34th St.

Phone Lnfayette 4742

porčiai, elektra, išmokėtas, ge
rame padėjime, didelis jardas, 
kaina $5,000. TeE Yards 5719

PARDUOSIU 2 flatų 5 ir 6 
kambarių, medinį namą, su ce
mento beizmentu ir visai pasku
tinės mados pagerlmais. arba mai
nysiu ant vieno, ar dviejų ar 3 
otų.

4509 So. Albany Avė.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted StM Chicago, III. 
(karui. 33-Čios galv., 2-ros lubos)

Melro.se

