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Prancūzai ruošias 
apleist Ruhrą

Kratos ir suėmimai ko 
munistų Latvijoj

Mussolini juokus daro iš krašto 
konstitucijos

Prancūzai ruošiasi pasi
traukti iš Ruhro

Iki rugpiučio 16 dienos Ruhro 
kraštas busiąs evakuotas iki 
Oberhauseno-Kettvigo linijos

PARYŽIUS, birž. 23.
Šiandie oficialiai paskelbta, 
kad greitu laiku franeuzai pra
dėsią Ruhro krašto evakuavi- 
mo operacijas. Premjero Pain- 
levė valdžia nutarus, ir mini- 
sterių taryba patvirtinus, ūmai 
pradėti evakuavimą, idant iki 
rugpiučio 16 dienos jį pabai
gus, — kaip kad buvusio 
premjero Herrioto valdžios bu
vo sulygta iki tai dienai pasi
traukti iš Ruhro iki Oberhau- 
seno, Miulheimo ir Kettvigo 
linijos.

Kratos ir areštai komu 
nisty Latvijoje

Suimta daug asmenų, tarp 
stambus iš Rusijos atv 
latvių komunistų vadai

i”

RYGA, Latvija, birž 23. — 
Rygoj buvo susekta komunistų

, vo padaryta daug kratų Ir areš
tų komunistų ne tik Rygoj, bei 
ir provincijos miestuose.

Kratų laiku policija suėmė 
daug komunistinės literatūros 
ir kompromituojančių doku
mentų. Be kitų areštuota du 
stambus komunistų internacio
nalo latvių sekcijos vadai, gyve
nę Sovdepijoj, liet įsigavę Lat
vijon su netikrais paspartais.

Volmare buvo suimta ketu
riasdešimt įtariamų komunistų, 
bet dalis jų paleista.

Rygoj laike 
rankas pateko 
nistų partijos 
konferencijos 
ferencija
kaip matyt iš 
dalyvavę ir sovietų valdžios at
stovai.

Pas kai kuriuos areštuotuo
sius rasto taipjau hdelių sumų 
pinigų.

kratų į policijos 
ir Latvių komu- 
centro komiteto 

protokolas. Kon-
įvyko Maskvoj ir, 

protokclo, joje

Sovietu ambasadoriai lai 
‘ kys konterenciją

Tarsis dėl saugumo pakto ir 
Vokietijos įstojimo i Tautų 
Sąjungą

vietų valdžia Šaukia Muskvbll 
visų savo svarbiausiųjų amba
sadorių konferenciją apsvarsty
ti, vyriausiai, klausimams ry
šy «u proponuojamu saugumo 
paktu ir Vokietijos įstojimu į 
Tautų Sąjungą.

Ambasadorius Francijai, Kra- 
sinas, ir ambasadorius Anglijai, 
Rakovskis, jau yra Maskvoj, b 
ambasadorius Beri i ne, K ręsti n- 
skis, kaip šiandie išskris aero
planu.

Konstitucija - niekis 
sako Mussolini

Juokiasi iš tų, kurie pamatinius 
krašto įstatymus laiko kaip 
neliečiamą daiktą

Chicago, III. Trečiadienis, Birželio-June 24 d., 1925

Stoklickis irgi išmesta iš 
komunistu partijos

Žinomas ir Amerikoj komunis
tų veikėjas buvo išmesto iš 
kompartijos Steklovo bičiulis

Į

BERLINAS,, birž. 23. —Gau
tomis iš Maskvos žiniomis, po 
pašalinimo paskilbusio Steklo
vo iš sovietų organo Tzvestija 
redaktoriaus vietos ir pagaliau 
išmetimo jo iš komunistų par
tijos, tuojau buvo iš tos par
tijos išmestas ir antras "garsus 
komunistas,” “draugas” Stok
lickis.

Kaip Steklovas, taip ir Stok
lickis išmesta už mėglmą per
daug poniškai gyventi ir su nie
ku nesiskaityti.

[Stoklickis gerai žinomas Ir 
Amerikoj iš jo pirmykščios čia 
“komunistiškos” darbuotes.]

ROMA, birž. 23. — Kalbėda
mas penktame metiniame fašis
tų kongrese, diktatorius Musso
lini juokės iš tų, kurie pamati
nius krašto įstatymus laiko ne
liečiamus.

Jis pasakė, kad konstitucija 
nesąs šventas daiktas, ir Itali
jos konstitucija buvus sutaisy
ta 1818 metais kada suvienytos 
Italijos dar nė nebuvę.

Mussolini be to paskelbė, kad 
paprotys teikti asmenims gar-j — 
bes nario titulą fašistų parti-'lino sūnus, generolas Cang Hsu- 
joj panaikinamas. Nuo šio lai- elianas, šanhajaus apygordoj 
ko esą garbės nario titulą ga-jir priemiesčiuose paskelbė ka
lėtų nusipelnyti nebent tas, kas ro padėtį, 
parašytų 
Dantės 
arba atrastų šeštą kontinent 
arba, 
lo-saksams skolas sumokėti.

Senatoriaus La Follette’o šermens iMadisone, Wis. — Piliečių procesijos j valstijos kapitelių, kaine buvo pastaty
tas karstas su pargabentu iš Wasliingtono mirusiojo kimu.

Šanhajaus apygardoj pa- Vėl atstovų muštynės 
skelbta karo stovis Francijos parlamente

Išmetė komunistus iš 
susirinkimo

Generolas 
botai ir 
sišalinęs

ČangHsuelianas sku- 
slapta kažin Kur 
iš šanhajaus

pu*

ŠANHAJUS, Kinai, birž.
Mandžiurijos vado Čang Tso-

23.

Prieš karo stovio paskelbimąveikalą, viršijantį
Dieviškąją Komediją, generolas čangas, sako, skubo- 

Itai ir slaptomis apleidęs San- 
pagaliau, rastų būdą ang-'hajų. Jo tokio staigaus pasi

šalinimo priežastis* nežinoma.
Paskelbdamas karo padėtį 

gen. čang Hsuelianąs užgina vi
sokius viešus susirinkimus, 
špaudininią ir skleidimą propa
gandos lapelių ir karikatūrų; 
laiškai ir telegramos bus aš

va- triai cenzūruojama; konfiskuo
jama visoki neleisti ginklai ir 
amuniciją, taipjau daroma 
inspekcijos atplaukiančiuose ir 
išplaukiančiuose laivuose.

Iš Vučau praneša, kad ten 
vienas Japonų muitinės komi
saras buvęs kiniečių užmuštas, 

du kiti japoniečiai sužeisti.
Riaušės prieš svetimšalius
NINGPO, Kinai, birž. 23. — 

Čia prasidėjo kiniečių neramu
mai prieš svetimšalius. * Riauši
ninkai praeitą naktį puolė mui
tinės valgyklą, sudaužė daiktui 
ir viską išplėšė.

Šiandie gauta žinių, kad ki
niečiai puolę Japonijos konsu
latus čonkine ir činkiange.
Japonija 

istų sekretorius reika
lauja visų pirma ištremti 
šiu6s opozicijos vadus: laikraš
čio Corriere della Serą redak
torių Albertinį; demokratų 
partijos vadą Amendolą; nuo
saikiųjų socialistų vadą Tura- 
tį, ir demokratinės visuome
nės partijos vadą, pirmiau bu
vusį diktatoriaus Mussolinio 
kabineto narį, di Cesarą.

Farinacci’o organas sako, 
kad iki šiol fašistai elgęsi su 
savo priešai* taip švelniai,

Reikalauja ištrėmimo fa 
šisfy priešams

Italijos “juodmarškinių” 
das sako, kad fašistai 

elgiąsi su priešais.šveJniai

ROMA, 
Laikraštis

per-

Ho- 
rei- 
rpn_ O

Italija, birž. 23 
Cremona N nova 

šistų partijos sekretoriaus 
berto Farinacci organas, 
kalauja, kad vyriausieji A
tino opozicijos (Italijos parla
mento priešingi fašistams at
stovai; kurie jau ištisi metai 
boikotuoja parlamentą) vadai 
butų ištremti. Fašistų orga
nas sako, kad su opozicijos 
atstovais turį būt taip pasi
elgta, kaip kad fašistai pasi
elgę su katalikų liaudies par
tijos laikraščio II Popolo re
daktorium Donati, kai jis ban-

nieko viena nedary
sianti

Japonija, birž. 23.— 
užsienių reikalų ml-

TOKIO, 
Japonijos 
nisteris Šidehara šiandie pareiš
kė kabineto posėdy, kad dėl 
bartinės situacijos Kinuose 
ponija negalinti nieko kita 
ryti, kaip tik kooperuoti su 
tonus valstybėmis.

BRITŲ LAIVAS DEGA

kuip

ĮSAKtf SUNAIKINTI SPRING-
FIELDO BRAVORU

da-
Ja- 
da-

22.

Posėdis buvo nutrauktas, kai 
komunistai su nacionalis
tais ėmė vieni antruosius 
velėti.

PARYŽIUS, birž 
šiandię, svarstant 
klausimą, Francijos 
to posėdy tarp nacionalistų ir 
komunistų atstovų kilo free- 
for-all muštynes. Komunistų 
atstovui Doriotui kalbant iš 
tribūnos ir atakuojant vald
žią, dešiniųjų bloko atstovas, 
pulkininkas Picot, prišoko prie 
jo ir kirto žandan. Dorintas, 
nuo smūgio, vos išsilaikęs ant 
kojų, kibo į puoliką. Pakilę 
iš vietų komunistai iš kaires, 
nacionalistai
abiems pagalbonVlr tarp ,visų 
jų prasidėjo grumtynes ir skal
dymus kuniščiomis. Posėdis 
buvo laikinai nutrauktas.

23.
Morokos 

parlamen-

dešinės šoko

Vahabity jėgos pasišalino 
nuo Jeddos miesto

POBT SUDANAS, Egiptas, 
birž. 23. — Telegrama iš Jed
dos praneša, kad karingi vahn- 
bitai, kurie ilgą laiką laikė ap 
siautę Jeddą, praeitą 
nį be jokio įspėjimo 
apleidę savo pozicijas 
kiasi atgal į Mekką, 
mahometonų miestą.

[Šių metų sausio mėnesį 
habitų vadas, Ibn Saudas, 
ęavo'jėgomis puolė Hedžazo 
ralių Alį ir paėmė jo sostinę 
Mekką. karalius Ali pabėgo į 
Jeddą, prie Raudonųjų jūrių, 
kurį vahabitai iki šiol laikė ap
siautę.]

šeštadie- 
ir kovos 
ir trau- 
šventąjj

va- 
su 

ka

23.— 
ir

YORKAS, birž 
šeštadienį 18 vyrų 

buvo sužeista ir vienas

» NEW 
Praeita 
moterų 
tiek sumuštaą, jog jį teko į li
goninę vežti. Tai įvyko Beetho- 
ven Hali svetainėje, kur sočia-' 
listai laikė priešrenkamąjį su
važiavimą, o komunistai atvyko 
suardyti jį. Ant galo, komu
nistai tapo iš svetainės pašalin
ti. ,

Socialistai susirinko kandida
tams į majorus ir kitas miesto 
administracijos vietas nomi
nuoti.' Komunistai, kurių man
datai buvo pripažinti neteisėti, 
visą laiką švilpė ir šaukė.

Vakare dešimt delegatų-ko- ■ 
munistų nuo l^adies Garment 
Workers 38 lokalo sugrįžo J sve-1 
tainę ir atsivedė su savim bū
rį savo šalininkų. Kai tik su
sirinkimas atsidarė, vienas ko
munistų iš vietos sušuko, kad 
jis reikalaująs priimti rezoliu
ciją, kuria butų susirinkimas 
pasmerkiamas kaipo “išdavikiš
kas darbininkų klasei.”

Komunistai

Užgynė tikybos pamokas 
viešose mokyklose

NEW YORKAS, birž. 23. — 
Aukščiausio teismo 1 teisėjas 
Seeger vakar išleido injunetio- 
n’ą, kuriuo ant visados užgina
ma tikybos pamoko-’ viešose 
Mount Vernono,. WestchesteiG 
kauntėj,, mokyklose.

Mount Vernono mokyklų ko
misija mat buvo nustačius, kad

vo pašalinti komunistų delega
tai. Mandatų patikrinimo ko
misijos pirmininkas pareiškė, 
kad lietuvių delegatų grupė yra 
nepageidaujama, nes ji priklau
so Komunistų partijai (darbic- 
čiams).
Komunistai atsisakė pagerbti 

La Folleteą
Rytmetiniame posėdy.) socia

listas Josęph Cannon pasiūlė sn- mokyklų 5-to ir 6-to laipsnio 
sirinkimui pagerbti atsistoji-'mokiniams tris bertainlus va
rnu mirusį La Follete ą. Pasiu- landos savaitėje butų duodamo? 
lymag buvo priimtas ir pirmi-.tikybos pamokos, 
n’nkas paprašė delegatų 
stoti.
nistu<►

Visi 20 delegatų-komu- 
nepašiP’ė iš vietų.

CHICAGOS “BUČERIAI” PRO
TESTUOJA PRIEŠ VADINIMĄ 

JŲ NEŠVARIAIS

ne klasė- 
atsi-'se, bet bažnyčioj, tik klasėms 

skiitopus valandomis.
Skundą prieš mokyklų komi

sijos patvarkymą padavė New 
Yorko laisvamanių draugija, 
pamatuodama jį tuo, Kad mo
kyklų komisijos tarimas yra 
priešingas valstijos konstituci
jai.

DETROIT, Mich., birž. 23. — 
čia prasidėjo metinė Nationrl 
Association of Beal Estate

Dalyvauja

pakėlė skandalu 
ginčai. Susirin I 
kaip vienu baisu 

atmetė.

HAViRAS, Franci j a, birž.
---- Britu fi-arlaivy TLovvther 
Castje kilęs šj rytą gaisras su
naikint) apie 2,000 tonų medvii- 
nes ir javų ir stipriai gadino 
patį garlaivį.

SPRINGFIELI), 111., birž. 23.1 MINNEAPOŪS, Minn., birž. 
,—Federalis teisėjas Fitz-Henry 21. — Vakar čia prasidėjo 
įsakė sunaikinti vieną didžiau- Minnesotos socialistą konvenci- 
siųjų neteisėtų bravorų, prohi- ja. Socialistų veteranas Debsas 
bicijos agentų susektą čia dar šiandie laikė prakalbą. Vakare 
balandžio mėnesį. Nežiūrint buvo suruošta puotą pen-* 
prohibicijos, tas bravoras dary- kiasdešimt - metinėms sukak
davo apie šimtą šulių alaus kas tuvėms I>ebso darbuotės darbi- 
diena. ninku judėjime paminėti.

IMPERFECT IN ORIGINAL I

VVASHINGTONAS, birž. 23^- 
Pre ridentas' Coolidge šiand'e 
apleido Washingtoną ir išvyko 
į Svvampscottą, Mass., vasarai 
praleisti.

.~€hicagai ir apielinkei oficia
lus oro biuras šiai dienai skel
bia :

Galima Įaugti lietaus su per
kūnijomis; truputį šilčiau; stip
rokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 66GF.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29 valandą.

Kilo karšti 
kimas beveik 
tą rezoliuciją

Tada komunistai sukėlė skan-iv 
dalą: ėmė šaukti ir švilpti Ir,• 
nežiūrint pirmininko pastangų 
atstėigti įtvarką, susirinkimo' 
nebuvo galima laikyti, 
buvo,, kad komunistai pasiryžę i 
suardyti susirinkimą. Tąsyk 
tvarkos prižiūrėtojai ir kai ku
rie delegatai nutarė komunistus 
prašalinti.

Pešėsi net gatvėje I
Prasidėjo tąsynės. Komunis

tai priešinosi visomis keturio
mis, bet, pagalios, tapo nuva
ryti prie laiptų ir išgrūsti į gat
vę. Gatvėje komunistai sušl- 
orgimizavo ir nesiliovė peštis, 
kol atvyko policija Ir išvaikė 
JUOS.

Vienas komunistų, ' William 
Lupo, buvo tiek sumuštas, jog 
jį teko gabenti į ligoninę.’ Kiti 
K-i komunistai pasiskubino i 
aptiekas, kad su t varstytų savo 
žaizdas. Mūšio lauke liko daug 
“komunistinių” skrybėlių ir 
švarkų.
Pašalino lietuviškus komunistus

Del agrikultūros departamen
to skelbimo, kad Chicaga esąs 
vienas iš septynių Amerikos 
miestų, kur “bučernės” pasižy
mi savo nešvarumu, .Chicagos,Boards konvencija,
mėsinių savininkų asociacija aš- daugiau kaip 5000 real-estati- 
triai protestuoja. Ji klausia, ninku iš visų Jungtinių Valsti- 
iš kur agrikultūros departa-'jų dalių. Posėdžiai laikomi Ca» 
mentas išlaužęs tokių Chicagos pitol teatre, 
mėsines užgaunančiu žinių. Jj 
pripažįsta,, kad tarp ateivių lai- 

bučernių
PITTSBURGII, Pa., birž. 23. 

esą tokių, — Laikomoj čia savo konferen- 
' kurios nešvariai ir nesanitarin- cijoj kasyklų savininkai tariasi 
igai laikomos, betupiamai Chi- dėl sujungimo vienon korpora- 
ęagos “bučernės” švarumo ir ęijon devyniolikos Missouri ir 
sanitaringumo atžvilgiu stu- Kansaso anglies kasyklų, verti- 
vinčios jeigu ne aukščiau, už namų daugiau kaip 10,000,000 

i visų kitų Amerikos miestų mė- dolerių. Naujoji korporacija 
...""į” Įsines, tai jau anaiptol ne že- bus žinoma vardu Basin Strip- 

a y 1 miau. - ping Coal Company..

Jūsų Pinigai

Kai komunistai buvo pašalin
ti, susirinkimas ėjo tvarkiai. 
Norman Idiomas buvo išrinktas 
kandidatu į majorus.

Pirmininkavo žinomas socia
listų veikėjas Alegernon Lee. 
Dieną didele balsų dauguma bu-

Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos K operacijos 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 
$0 dienų.

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

mAUJ 0 E INO s
1739 So. Halsted St., Chicago, III

—



Fordson
v

FRANK BRESKA
, 2501-03-05 South Kedrie A venų e. Telefonas Lawndale 4113*14 $

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno hiznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

Su Naujienų Ekskursija

OLYMPIC

LIETUVON 
$186

Trečiadienis, Birž. 24, 192C

S. L. FABlONftS CftVIETON SENŲ—NAUJI DVA
RININKAI

KAUNAS [14]. — Vykstant 
žemės reformai atsiranda 
naujų dvarininkų. Jau 

' pranešta,- ka<l nusipirko

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. i

jungos

K. JURGELIONIS
Laiškas iš Lietuvos

X

ga-!

181- 
žie- 
Mo-

manyti, 
tarime, —

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto Iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal, — Pa*, 
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchinskas 
LĄWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 1111-11! 

TaL Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vieta:

$323 So. Halsted St 
Tek Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrų* ketvertą. 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

Paisykime kambarius; par
važiuos toks didelis svečias; 
neturėsime kur švariai jsives-'

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Ifojievard 0611 Ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • 

■...... . .r....— *“

Kas Dedasi 
Lietuvoj

buvo 
sau 

'dvarus; bankininkas kun. Vai
lokaitis, Seimo narys Karvelis, 
Seimn narys Joniukas, Seimo 
narys šilingas, bankininkas Y- 
čas, ir kiti. Dabar teko suži
noti, kad f.ietuvos prezidęntas 
A. Stulginskisi esąs pirkęs Jo
kūbavo dvarą Kretingos . vals
čiaus (buv. Parčiauskio nuosa
vybė). Dvaras gražus; žemė 
pirmos rūšies.

ŠILINGAS DVARININKAS

[ Liepos-July 9,1925 m

centrą 
| žemes 
antroje

šulas baronas
narys) pirko dvaro 

apie 1 10 ha dirbamos 
netoli Veliuonos, tik 
pusėje Nemuno.

A. Z. rašo: 
nieko sau 

venam, liaudies mokyklą 
taisėm savo namuose. Per 
ma mokinosi 36 
Ryklų įsitaisėme, 
t i, kad per dėdę, 
vilkas parašė iš 
dėdė rengėsi 
ekskursija. O 
vienas galas stovėjo neištaisy-j 

Mama pradėjo prašyti ta-.

vaikai.
galima
Pernai Liud-
Kauno, kad 

parvažiuoti su ■ 
musų trinkos

VVhite 
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.

Laukėm, laukėm DĖDĖS ir 
nesulaukėm.

Pradėjome 
daug kambariu 
įima mokyklą 
delį vargą turėjom 
valdžios

nuo 
i.šgavcfrne leidimą. I 

nenori išlaidu turėti, 
užmokės- 
mokyto- 
už kitus

r KUPONAS

Duona 
Saldainiai 
Žuvis )

Rašalai
Mėsos
Košelėj

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas ...... ..... .................... 6

Adresas .......
i

f *
.... (Lithuanian)

A. A. OLIS
X ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL, Room POūl 
Tel. Bandolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

Šviesą ir pajjegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1dI9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Pirmus metus, nieko 
nio negavome, tiktai 
ją valdžia užlaiko. O 
metus nežinome kiek 
už trfoba.

Kol namus įtaisėme įgavo
me skolos; kaip gausime iš 
valdžios, atsilyginsime skolą..

Teresai.
Ušnėnai, gegužės 25, 1925

Atėjo KULTŪRA No. 5 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.
J. P. WAITCHES

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

Vardas ir pavardė

.ValsčiusKaimas
ApskritisPaštas

(jei norituri gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Vilnius
1323-1923

X'

w

Chicago, Illinois’

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1090 litų 
5000 litų

litų 
litų 
litų 
litų

Paštu 
$62.00 

. 72.25 

. 82.50 
.. 92.75 
.108.00 
514.0*

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

Paštu
$5.75
10.75
21.00
81.25
41.50
51.75

50 litų 
100 litų 
200 “ 
800 
400 
500

Butkus Undortaking Co„ Ine.
P. B. Hadley, Licensed

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8101

Telegramų 
......$62.50 
....... 72?75 
....... 83.00 
....... 98.25 
...... 103.50 
...... 514.50

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

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

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

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

T

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

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefdhas Republic 9600

Pasižymėjo Kddic Leo- 
nard, 22 m., iš Lake Forest, III., 
jau 7 metai kaip yra visiškai 
aklas. Tečiaus ir aklumas ne
gali sulaikyti jo nuo mokslo. 
Jis su augščiauaiu pasižymėji
mu baigė Lake Forest augŠtes- 
nę mokyklą ir todėl gavo ne
mokamą mokslą Illinois uni
versitete, kur jis studijuos tei
ses.

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

V. W. RUTKAUSKAS
, Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 53* 
Tel. Central 6890

Vak. $228 S. Halsted SU Oicago
Tel. Yards 4681

1739 So. Halsted St
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Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos jmrtu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo i Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “ESTONIA” 2 diena Liepos 
Laivas “LITUANIA” 21 d. Liepos 
Laivas “ESTONIA” lt d. Rugpiučio

Kainos laiyakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, III. 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

TEN IR ATGAL TI KIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IA NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 

Į Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

C------------------- -------"-------------
Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus laiko nėra 
priskaitomi prie kvotos. 
Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.

L-----------------------------------------------/
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
1)7 N. Michisan Avenue 

Chicago, III.

DEIMANTAI 
LAIKRODŽIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 VV. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

A UDI7 ORiUM
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausią muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

UžkvieČia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

3K02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankle- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Pinig-ail 
iš 

Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
oio So. Halsted St., 
Tel. Boulevari 9663.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Savo' ryšies nelaimė.
Senovės raštuose yra pasako

jama toks atsitikimas:
Rymo konsulas Dulius sumu

šė kartaginiečius. Kad pareikš
ti ‘savo dėkingumą, rymiečiai 
nutarė, kad paskui jį sektų flei- 
tistas ir pustų į fleitą, o taipgi 
žmogus su degančiu žibintuvu.

Kaip žinioj konsulas Dulius 
turėjo romaną su paskilbusia 
patriciete (didžiūne) — ir kas 
gi! Tas nugalėtojas ir herojus 
pateko į baisiai nesmagią padė
tį: kai tik jis rengdavosi į slap
tą pasimatymą su savo meiluže, 
paskui jį bėgdavo visa procesi
ja — priešakyj fleitistas, pas
kui jį žibintuvo nešėjas, o toliau 
minia žiopsotojų.

—Kur marintoja tas musų 
Dulius?

—Nagi pas tą, žinote.... Jis
su ja jau antri metai painiojasi.

—O ką vyras?
—Na, jau tie vyrai..— Jam ir 

žibintuvu šviečia ir j dūdą pu
čia — tačiau ar jis bet ką girdi 
bei mato?

Istorikas sako, kad Dulius, 
kuriam pritruko kantrybės, kar
tą išplėšė iš fleitisto rankų dū
dą, perskėlė jam galvą, o paskui 
padegė žibintuvu žmogų, kuris 
švietė jam kelią, ir pats save 
sudegino....

Taip ir žuvo tas stebėtinas ir 
jausmingas žmogus,....

Visi iš to dabar darykite išva
dą! Atsiminkite: jeigu norite 
ramiai gyventi, tai nedarykite 
didelių darbų... gyvenkite sau 
tyliai, kukliai, gerbkite senes
nius už save, nusilenkite val
džiai, ir nė vienas jūsų darbas 
nebus žibūntuvu apšviestas, nė 
apie vieną jūsų darbą nieko ne- 
sužinos pasaulis...

Padaužų dvasiškas vadas.

Atostogos
[Feljetonėlis]

Į. *--- -------

Šuo lojęs dieną vakare palei
džiamas nuo virvės vienai minu
tei. Ilgainiui susidaro dienos, 
savaitės, tik iki mėnesio prieiti 
reikia atgyventi keletą amžių. 
Bet šuo taip pat nelaimingas, 
kaip žmogus; negali gyventi, 
kiek nori. Tai šuns amžiaus ato
stogos. žmogus ilgiau gyvenda
mas taip pat mėnesinių atosto
gų nesusilaukia, išskiriant tą 
laiką, kada liežuvis visai išlen
da iš burnos, plaučius paleidžia 
oran arba reumatikas šonus iš
laužia. Kada dirbi tik dviem 
rankom (gaila, kad neturi šim
to rankų, kaip šimtą kojų—dau 
giau uždirbtų), nepridedamas 
ir nejudindamas kitų organų, 
kaip sako diplomatai, nors at
virkščiai juda ir braška kaulai 
varvant ašaroms ir prakaitui, 
tai atostogos lygios laikotarpiui 
kiaulės nusižviegimui. Norint 
gauti porą dienų ilgesnes atosto
gas, reikia būtinai kaulą per
laužti, iš proto išeiti ar dar ką 
kitą išgalvoti. Be tokių žymių 
tikslo neatsieksi.

Yra tipų, kurie kasdien eina 
stotin kitus išleisti, patys nie
kad neišvažiuodami, kartais, 
mat, kelionei nėra atliekamo 
cento, o po suolu važiuoti ne
smagu. , > »

štai išvažiuoja. Tarp “atva
žiuoja” ir “išvažiuoja” didelis 
skirtumas. “Atvažiuoja” šiek 
tiek daugiau panašus į žmones, 
“išvažiuoja” su suplotomis gal
vomis, atžagariai augančiais še
riais, plikais pakaušiais, fizio
nomiją suderinę su kiaulėse prie
šakiu, keliais guzais pagražinti, 
arba su sudžiovusiu kelmu. Vi
sas beveik taip laikosi, kaip pa
vasarį ūkininko veršis tvarte 
parištas virvėmis, kad nepa- 
griutų. Paprastai jie važiuoja 
pirmoj klasėj, tik “pirmą” su
prantant iš antro galo, čia, taip 
sakant, ligoninių ligoniai arba

gyvi numirėliai. Vieni džiaugias, 
kad kiti nuliūdę; kiti nuliūdę, 
kad treti džiaugias. Vienam lie
žuvis neužlaikomas verčiasi 
lauk apsiputojęs, kitas ir varu 
neiškiša. Bintai prilaiko pirštus 
ant rankų, lazdos ant kojų, če
modanuose tarp dokumentų (ten 
nieko kito nėra) randasi man
dagiai įviniota silkė arba kitas 
“muzikos įrankis”.

Garvežys, kaip jėzuito pote
riai iš šventyklų, varo visus 
lauk, kad bent kiek atitaisę žan
dus į vietą, atžagarius šerius 
atgal atšiaušus vėl grižtų mies
tan ir duotųsi kiekvienam shve 
pačiupinėti ir pasidžiaugti tuo, 
jog jaunimas šioks toks. Ištam
pyti ir iškraipyti slepiami giliau 
nuo akių.

Važiuoja. Nors krepšiai tušti, 
bet pilni apetito vaistų. Važiuo
ja —šmtkjs.

Padaužų korespondento 
“interview”

šiluma neapsakoma. Džiau
giausi, kad teks pasilsėti. Bet 
kur tau. Telefonas pradėjo I 
skambėti be pasigailėjimo. Priė
jau. Butą ne keno kito, kaip tik 
Skambalninkų naujojo preziden
to, kuris išreiškė didelį pagei
davimą pasikalbėti su Padaužų 
korespondentu apie savo planus, 
kuriuos jisai ką tik iškepė ir 
nori^ kad padaužų garsioji gildą 
juos peržiūrėtų ir savo nuo
sprendį išneštų.

Mano planai, girdi, tokie — 
sakė Skambalninkų preziden
tas. Dabar išvažiuoju Lietuvon 
ieškoti įkvėpimo. Pagrįžęs gi iš
sirašysiu visus lietuviškus laik
raščius, skaitysiu apžvalgas, tuo 
budu visą politiką turėsiu savo 
saujoje, kaip agurką. Organo 
redaktorius, jeigu tik neklau
sys mano įsakymo, tai tuoj aus 
lauk,ir kitas užima vietą. Mano 
nariai skaito musų laikraščius 
su pasididžiavimu.

Kad jus žinotumėt, kaip Lie
tuvoje Skambalą skaito, — įsi
maišo specialistas greito aukų 
pasiuntimo. — žinoma, skaito 
visi, bet ne žmonės, ale inteli
gentai. Kam čia reikia Vilniaus 
komiteto arba kam čia siųsti 
tūkstančius dolerių, kad ir čia 
galima juos sunaudoti. Ko 
muips labiausia reikia, tai tvir
tos organizacijos. Turėdami to
kią organizaciją, mes tik siusi
me savo planus Lietuvos val
džiai, ir musų norai bus pildomi.

Tai šventa tiesa, — tarė no- 
bažnai prezidentas, ir su tais 
žodžiais baigėsi musų pasikal
bėjimas.

Padaužos gi mano, kad jeigu 
Skambalninkų prezidentas pa
dės planus ir kombinacijas vy
kinti gyveniman, tai jis dar 
kartą gali susilaukti graboriaus 
vardo.

Padaužų korespondentas.
‘ ■ -u i

EXTRA!
Padaužų Respublikos Ministerių 

Kabinetas skilo. Respublikai 
gresia didelis pavojus.

Kaip jau visi žino, pereitą 
sekmadienį Padaužų respubli
kos ministerių kabinetas turė
jo savo pirmą Vyciečką. Viskas 
iš pradžių atrodė kuopuikiausia, 
bet vėliau įvyko didelis nesusi
pratimas dėl konstitucijos. Del 
tos priežasties skilo ministerių 
kabinetas ir musų respublikai 
gresia didelis pavojus. Mat, švie
susis Prezidentas su skylių mi
nisterių norėjo padaryti mažą 
siurprizą dėl viso kabineto ir 
pasikvietė iš svetimos respubli
kos garsų skylių ministerį ir 
norėjo jį supažindinti su musų 
respublikos vienu, svarbiu kon
stitucijos punktu. Dalis kabine
to ministerių nieko apie tai ne
žinojo ir patys į tą punktą taip 
įsigilino, kad nebuvo musų

svečiui ministerivi progos nei 
iš tolo pažiūrėti.

Suprantama, kilo aštrus pa
sikalbėjimai tarpe Padaužų 
ministerijos, o ypatingai iš pu
sės šviesiojo Prezidento ir 
skylių ministerio, kurie grie
bėsi už profanijos sakydami, 
kad tokios kiaulystes iš savo 
draugų ministerių nesitikėjo, 
ir ' palikę kolegas drožė savo 
keliais. Dauguma kabineto mi

nisterių laikėsi tos nuomonės, 
kad prezidentas ir skylių mi- 
nisteris neturėjo pamato pie
stu šokti ir reikalavo, kad jie 
savo žodžius atsiimtų atgal. 
Prezidentas pastebėjo, jog žo
dis ne žvirblis, — išlėkė, tai 
nepagausi.

Taip dalykams susidėjus, 
kabinetas išsiskirstė nesusi
taikęs ir krizis dar tebesitę
sia.' — Korespondentas.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE1
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat

3

Tel Rlvd. 3138 
M. Woitkiewici- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
ni o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Musų Pirmi Morgeciai yra geresni už auksą, 
nes yra apsaugoti dviguba ar triguba turto 
verte ir neša

ŠEŠTĄ (6%) PROCENTĄ
Tokių gerų Pirmų Morgečių mes turime daug, 
ir juos parduodame, galintimš įmokėti $500.00, 
$1000.00, $1500.00, $2000.00, ar daugiau.
Tuos Pirmus Morgečius mes parduodame taipgi 
išmokestimią.

- gAC STATE?,

Tel. Yards 1110 
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi . Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pe 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika 
luose moterims 
Ir merginom* 
kreipkitės o ra 
nite pagelbą.

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

MR. 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.

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St. ,

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

( Dienomis: Canal 
m , / : J 3110. NaktįTelefonais: j Drexel 0950»

( Bculevard 4136

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

7

f

< j 
H

. i. STATE BANK
t UNIVERSAL

3252 South Halsted Street,
CHICAGO, ILLINOIS.

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

1 Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 

..kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai * 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- , 
deniams advokatams Lietuvoje, /
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius /

1739 So. Halsted St.
Chicago, III .

rainys - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu- 
vėso parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkimų: 
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 skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
Ir 6:3* iki 9:80 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

' DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

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

TaL Lafayatta 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 193*. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nsdilioj II iki 12 d.

"Y ■ ■ ■'■ ' ' ■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 leboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

h II I I ... .................. .. — .Į, , A

Telephone Yard* 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

' ’ DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

I—..—...........................

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chimrgae 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 8103 So. Halsted St., Ckicage 
arti 81*t Street

Valandos 1—8 po piet, 7—S vak. >•» 
diliomis 11 šventadieniais 10—11 diea

T

Dr. Benedicf Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Ava. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 315D W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų iri 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. Beaudette
>111.1 I. I -J

-------=—=----------------=—I
NAUJIENŲ

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

ryto iki 2 vai. po piet
l____________
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f ttiished Daily £xcept Suaday

Editer P. GRIGAITIS
B. JL. -■.■■■■ į ■ i ■■ i-...............i. ........................į,

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telophone Booeevolt 85M
Subscription Kates t 

$3.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.90 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
Masrth 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
Maith 2nd 1879.

Užsimokėjimo kainai 
Jhicagoje — paltui

Metams..................................
Pusei metų------ ---------------
Trimg mėnesiam! __ __ __
Oriom mėnesiams _______
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija „----------------------- 8c
Savaitei .—...------------------------ 18c
Mėnesiui —.---------- ,-------------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

,. $8.00
.... 4.00
_ 2.00

1.50 
.75

Apžvalga

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevelt 8580.

“EKSTRA-K A IRIOJI” 
MALIMALIENfi

uoai metų .,...-----
rims minėdama

17.00
8.50

Lietuvon ir kitur uisieniuose:
(Atpiginta) 

--------- ---------------$8.00
________L— 4.00

-------- 2.90
Bi metą ....
M mineaUn 
(ui reikia 
m karty tu

FUNDAMENTALISTAI, MODERNISTAI IR 
KATALIKAI

KATALIKŲ TOLERANCIJA AMERIKOJ

NETOLERANCIJA LIETUVOJE

Katalikų bažnyčia Amerikoje yra liberališkesnė, ne
gu dauguma protestonų. Tai pasireiškė labai aiškiai tuo 
metu, kai ėjo ginčai dėl prohibicijos. Protestonų bažny
čių pastoriai išsijuosę agitavo už prohibiciją, o katalikų 
dvasiškija arba laikėsi neutraliai, arba stojo prieš prohi- 
biciją. Šiandie jau visi mato, kurie nori matyt, kad prO- 
hibicijos pasekmės nekokios.

Dabar eina visoje Amerikoje ginčas dėl evoliucijos 
mokslo. Katalikų bažnyčia čia ir vėl pasirodo tolerantiš
ka. Kuomet protestonų “fundamentalistai” smerkia evo
liucijos mokslą ir reikalauja įstatymų, draudžiančių jo 
dėstymą viešose mokyklose, tai; katalikų bažnyčia sakosi 
neremianti nei evoliucijos šalininkų, nei jos priešų.

Nepersenai mums teko nu
rodyti, kad mūsiškių ekstra- 
kairiųjų komunistų “Aidas” 
prirašė daug nesąmonių apie 
garsųjį Vokietijos darbininkų 
mokytoją Ferdinandą 
h’į. J tą musų kritiką' 
sai laikraštis dabar 
sieksniniu straipsniu, 
dintu “ ‘Aidus’ Ant 
Užmynė”, 

i
Ekstra-kairiųjų organui, ma

tyt, ne tiek svarbu yra išaiš
kinti Lassalle’io idėjas, kiek 
surasti “kurną” pas Grigaitį 
ir ant jo “užminti”. Keista, 
kad tokiam tikslui tas mažiu
kas laikraštėlis nesigdili pa
švęsti net ketvertą špaltų. Ne
jaugi tam yra dedamos au
kos, kuriomis jisai pasilaiko?

Straipsnio autorius, St. Sa
bas, besistengdamas užminti 
Grigaičiui kaip galint skund
žiaus ant “korno”, visai pa
miršo, jogei, norint savo opo
nentą sumušti, reikia visų- 
pirma pasistengti atremti jo 
argumentus. “Naujienose” bu
vo paduota keletas svarbes
niųjų dėsnių iš Ferdinando 
Lassalle’io mokymų ir buvo 
parodyta, kad jie visiškai prieš
tarauja tai Sabo pasakai, jo
gei Eassalle’is savo filosofijo
je buvęs vulgariškiausios rū
šies idealistas — “didvyrių” 
garbintojas. Į tai tečiaus “Ai
do” rašytojas nesiteikė nieko 
atsakyti. Vietoje to, jisai ra-

ILassal- 
minėta- 
atsako 
užvar- 

‘Korno’

Trečiadienis, "Rirž. 2J, 1925
ę—-------------------------------------——-—

SveiKatos Dalykai
Neurosifilis.

ė
I !■■■>■■ R HR4

Rašo Dr. A. Montvidaa

(Tęsinyi)

Apsisaugojimas nuo 
neurosifilio.

“Naujienoms” tenka labai dažnai vesti kovą su ka
talikų bažnyčios tarnais, bet tai netrukdo mums būti be
šališkiems ir pripažinti kreditą, kam jisai priklauso. 
Mums rodosi, kad katalikai yra protingesni žmonės, ne
gu protestoniški “fundamentalistai”! (Lietuvoje juos va
dina “mukariais”), ir mes tai pasakome. ,

Bet “modernistai” tarpe protestonų yra pažangesni 
už katalikus. “Modernistai” ne tiktai ne reikalauja aklo 
tikėjimo į kiekvieną Biblijos žodį, bet jie patys ją kriti
kuoja. Jie nurodo, kad ji yra pilna didžiausių prieštara
vimų, ir mano todėl, kad ji yra ne “Dievo įkvėptas žo
dis”, bet tiktai rinkinys mytų (padavimų, pasakojimų), 
kilusių įvairiais laikais ir įvairiose vietose’ ir sudėtų į 
vieną knygą.

kaistą, kurį pirma darė Lassaį- 
k’iui, dabar atkreipti prieš 
Grigaitį.

“Naujienų” redaktorius, gir
di, darąs “didvyrį” iš Baltru
šaičio, nes jisai, kalbėdamas 
apie ^ckstra-kairiuosius, visuo
met tiktai Baltrušaitį matąs. 
“Naujienų” redaktorius manąs, 
kad “visuomeninio gyvenimo 
pagrindai, sentikiai, reikalai 
nieko čion nedarą; viską da
rą tik vienas kitas ‘didvy-

Reikia neužmiršti tečiaus, jogei katalikų bažnyčia 
Amerikoje yra tolerantiška dėlto, kad šiame krašte ka
talikai yra mažumoje. Kitų tikėjimų pasekėjų čia randa
si daugiaus, ir labai daug yra visiškai netikinčių žmonių. 
Todėl katalikai, jei ir norėją, negalėtų diktuoti savo va
lią kraštui. Jiems čia tenka rūpintis, kad kitų įsitikini
mų žmonės neimtų juos pačius spausti. Toks pavojus da 
ir šiandie nėra išnykęs — pavyzdžiui: protestoniški ku- 
kluxai.

Bet tose šalyse, kur katalikai sudaro daugumą (pav. 
Ispanijoje ir Lietuvoje), jie anaiptol nėra taip toleran
tiški, kaip Amerikoje. Tenai katalikų kleras sflŠfiįiasi 
paimti į savo rankas valdžią ir vartoja prievartį prieš 
nekatalikus. • -

Lietuvoje katalikų kleras (dvasiškija), turėdamas 
valdžią savo rankose elgiasi taip, kaip protestonų “fun
damentalistai” Amerikos Tennessee valstijoje. Jisai už
draudė mokyklų knygynuose laikyti “Kultūros” išleistą 
Rubakino knygą “Iš Tamsios Praeities į šviesią Ateitį”. 
O ta knyga yra niekas daugiaus, kaip evoliucijos teorija 
paremtas kultūros istorijos dėstymas. Knygoje pasako
jama, kaip žmogus kitąsyk buvo “laukiniam*’ stovyje, 
kaip jisai paskui, laikui bėgant, išmoko gaminti įvairius 
įrankius, kaip tobulinosi žmogaus protas ir keitėsi jo 
gyvenimo sąlygos, ir t. t. v

Jeigu koks nors mokytojas Lietuvoje duotų tą kny
gą skaityti savo mokiniams, tai jisai taip pat patektų į 
bėdą, kaip ir mokytojas Scopes.

Puikų* plaukai turitų būti kiekvieno* 
moteries peeididiiavimo turtu. bet 
pleiskanos ir naikinimo darbaa eina 
ranka rankon.

Rilffles
pWik!nų mirtinuoju prieiu.

PniiuriMt gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, » negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus prieisstlmi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles ui 64c pa 
savo vaistininką iiandisn, arba 
tiesiog per paltą ii laboratorijos, r

F. A D. RICHTER 4 CO.
' Berry <& South 5th S ta./ 

Brookiyn, N. Y.

Juokdarys tas p. 
Kad būti “didvyriu”, 
kia būti tarpe didelių 
džiausiu. Bet kas gi kada nors 
sakė, kad ekstra-kairieji, ku
riems vadovauja Baltrušaitis, 
turi didelių vyrų protą? Nie
kas niekuomet to nesakė ir 
negalėjo sakyt, kadangi visi 
žino, jogei tie nelaimingi ele
mentai yra protiniai nesubren
dėliai, o jų lyderiui, nuolatos 
tauzijančiam apie “marksiz
mą” ir kitokius “izmus”, apie 
kuriuos jisai neturi mažiau
siom nuovokos, trūksta bent 
keleto šulų galvoje!

Sąryšyje su klausimu apie 
santykius tarpe Lassalle’io ir 
Markso, mes aną kartą šiek- 
tiek palietėme ir pastarojo 
pažvalgą į valstybę, pažymė
dami, jogei mokslinio socializ
mo steigėjas visiškai neskel
bė, jogei darbininkai turį val
stybę “panaikintį” (kaip rašė 
apie Marksą ekstra-kairiųjų 
“švietėjas”), šituo punktu 
Sabas dabar mėgina savo nuo
monę paremti neva citatomis 
iš patieą Markso, ir mes čia 
turime progos truputį susipa
žinti su “Aido” rašytojo 
bumu dėstyti “marksizmą”. 
Jisai sako:

“Marksas stojo už komuni
stinę visuomenės organiza
ciją/ o prieš buržuazinę (! 
“N.” 
rėkit 
prie

Sabas! 
tai rei- 

vyrų di-

Red.) valstybę. Pažiu- 
į Markso pastabas

Gotos . programos, tai 
nebusite tokiais, ignoran-
tais, 'Markso šmeižikais. To
se pastabose jisai aiškiai'sa
ko, kad ‘buržuazinė visuo- 

?. mene*, ‘esamosios* (!“N.” 
Red.) valstybės šaknis’ iš
nyks. Išnyks ir pati buržua
zinė vąlstybė”. .
Iš šitų Sabo žodžių aiškiai 

matyt, kad jisai visai nesu-

reiškimuose kalbama juk -ne 
apie valstybę bendrai, o \ tik
tai apie “buržuazinę” arba 
“esamąją valstybę”; ir ne 
apie valstybės panaikinimą, 
bet apie jos “išnykimu”. Va
dinusi, Murksas kalba visai ne 
tą, ką tvirtino “Aido” neig- 
norantas, ir to jisai nepaste
bi, nors pats cituoja Markso 
žodžius! Ką gi po to norėt, 
kad jisai galėtų iš viso su
prast kokią nors painesnę te
oriją ir ją paaiškinti?

Marksas ir jo draugas En
gelsas manė, kad ateis tokia 
gadynė, kuomet valstybė pa
sidarys nebereikalinga, ir juo
du sakė, kad tuomet valstybė 
“išnyks”: valstybės funkcijos 
viena po kitos atpuls, ir tuo 
budu “nudžius” vienas po ki
to valstybės organai, kol pa
galiau visa valstybė pasida
rys negyvas daiktas, ’ kurį 
žmonija padės į “senų daiktų 
kamarą” (žiuir. Engelso “šei
mynos etc. Atsiradimą”). Bet 
tai bus tolimoje ateityje — 
“antroje komunizmo stadijoje”, 
kaip sako Marksas savo pasta
bose prie Gotos programo. 
Prieš tąją gi stadiją gyvuos 
“pirmoji komunizmo stadija”,- 
kuomet valstybė anaiptol ne
bus išnykusi, šitoje stadijoje 
gyvuos proletarinė valstybė.

Reiškia, Markso-Engelso su
pratimu, proletariatas ne tik
tai neturės panaikinti valsty
bę, bet turės pats savo valsty-

žmonės ko- 
valstybėje.
su Engelsu
demokratiją,

,V <A' » < >

it. R.bkrenua si amen. —
E.Byrd, kuris komanduoja 
aeroplanais, kurie bus naudo
jami kapt. Donald B. MacMi- 
llan ekspedicijos tplimąją šiau-

pranta, ką jisai šneka. Jo pa-rę tyrinėt?. Ekspedicija jau iš
ties paduotuose Markso išsi- vyko birž. 17 d.

ŠMUGELNINKŲ ŠVYTURYS”. — P-lė Myrtle Dolan 
su degtinės šmugelninkų “švyturiu”, suimtu ties Santa Bar
bara, Cal. Švyturys buvo vartojamas tam, kad pranešus 
degtinės šmugelninkų laivams, kad pajūry nėra sargybos ir 
jie saugiai gali iškrauti įšmugeliuotą degtinę.
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bę tverti. Kaip jisai ją tvers, 
tatai gana plačiai aiškina 
Marksas savo brošiūroje apie 
Paryžiaus Komuną. Tenai mes 

^patiriame, kad proletarinėje 
valstybėje privalo būti visuo
tinas balsavimas, pilniausia 
žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir koalicijų (organizacijų) 
laisvė, žmonių apsiginklavi
mas vietoje nuolatinės armi
jos, panaikinimas politinės po
licijos ir t. t. žodžiu, proleta
rinėje valstybėje turės bu| įgy
vendinta visa tai, kas yra va
dinama demokratija ir už ką 
jau šiandie darbo 
voja buržuazinėje

Taigi Marksas 
skelbė, kad tą
kuri vis didesniame laipsnyje 
yra iškovojama buržuazinėje 
valstybėje, proletariatas turės 
dar papildyti ir patobulinti sa
vo valstybėje; o Salias tauzi
ja, kad “marksizmas” reika
laująs visiško valstybės pa
naikinimo! Ir dar jisai drįsta 
kitus “ignorantais” kolioti.

Marksizmo mokyti tą sukle
rusio proto “didvyrį” butų, 
žinoma, bergždžias darbas. Bet 
reikėtų, manyti, kad asmuo, 
pretenduojąs prie “darbinin
kų veikėjo” vardo, turi bent 
nevaidinti juokingo klouno fo- 
lę ir laikytis šiokio-tokio pa
dorumo publikoje. Kaip mes 
pažiūrime tečiaus į Sabo ke
turių špaltų rašinį “Aide”, tai 
išrodo, kad vienintelė jo am
bicija tai neatsilikti nuo tų 
sukvailiojusių vaikėzų, kurie 
diena iš dienos švaistosi brook- 
lyniškiam jkomunistų šlam
šte.

Savo rašinį Sabas pradeda 
išdidžiu pareiškimu, kad jisai 
“Visai nemano polemikos ve
sti” su Grigaičiu, o paskui kad 
pradės drožti: Grigaitis sako 
taip — jisai “lasalčikas”, Gri
gaitis sako taip — jisai “ne
žino, ką bešnekąs”, Grigaitis 
sako taip — jisai “social-bur- 
žujus”, “ignorantas”, ir t. t., 
ir t. t. Per keletą špaltų ji
sai šitaip “kritikuoja” Grigai
tį —- ir tai vis ne polemika!

Ir kad parodžius Grigaičio 
“blogumą”, tai Sabas dar ra
do reikalinga ‘sudėti greta jo 
vardo Vitaitį, Sirvydą, Laukį, 
kun. Kemešį, Antaną Smeto
ną, kun. Tumą, Šliupą, Rim
ką, Tautinę Sandarą, banki
ninką Vailokaitį, “brolį kuni
gą “kanauninką”, Kapsuką — 
žodžiu, kuone visų žmonių pa
vardes, kurias jam scilė atne
šė ant galo liežuvio. Na, ar 
gražu taip, lyg girtam, stra- 
palioti laikraštyje?
" Reikia net stebėtis, kaip tie 
bolševizmu apsvaigintieji žmo
nės protiškai nusigyvenu! [.' ♦ < ’ Z /
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Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Apsisaugojimas nuo neurosi
filio yra apsisaugojimas nuo ap- 
sikrėtimo sifiliu. Todėl tie pa
tys budai ir priemonės, kurie 
tinka sifilio išvengimui, tinka 
ir prieš neurosifilį. Vienok ir 
apsikrėtusieji ne visi gauna jį į 
nervus, todėl reikia pridurti, 
kad ir sifilitikai gali apsisaugo
ti tūlame laipsnyje nuo neurosi
filio arba bent nuo jo blogų re
zultatų.

Kadangi šita liga apsikrečia 
netoli . išimtinai jaunuomenė, 
todėl visa domė turi būti krei
piama j jaunuolius ir jaunuoles, 
o ne į diedus ir senutes. Savo 
amžių atgyvenusiems seniams 
gali išrodyti nedora ir nereika
linga apie tokias ligas kalbėti. 
Iki šiol veik niekas nebuvo da
roma užbėgimui šitai aršiai li
gai už akių, kaip tik draudimai 
lytinių santykiavimų ir policijos 
darbuotė prostitučių persekioji
me. šitos pastangos, kaip prak
tika rodo, nedavė jokių rezulta
tų. Publika yra kurčia link 
pamokslų ir policija nesuvaldys 
gamtos, negi ekonominio skurdo 
aukų, kurios save parduoda, čia 
reikia kas radikalesnio. Armi
joj ir jureivijoj yra geresnė 
tvarka, negu pas civilius gyven
tojus. Ten daromos mokslinės 
paskaitos, paįvairintos paveiks
lais, apie taip vadinamas vene
rines ligas; dalijama literatūra. 
Gavęs ligą, kareivis urnai turi 
pranešti apie tai; už slėpimą, jis 
yra baudžiamas. Kada paleistas 
kareivis grįžta atgal į kazarmę 
bei stovyklą, jam duodamas ap
saugojimo gydymas, vartojant 
kalomelo mostis ar kas kita. Be 
to, apsirgusieji yra atskiriami 
nuo kitų. Talpinami į tinkamas 
ligonines ir intensyviai gydomi, 
šito viso stoka civiliams gyven
tojams. Jų niekas nemokina 
apie venerinių ligų pavojų. Jei 
privatis gydytojas teikia pa
skaitą bei rašo apie jas, da nere
tai draudžiama arba atsiranda 
“dorininkų”, kurie neretai patys 
jau yra apsikrėtę arba nusenę, 
patėmijančių, kad tai nedora, 
kad tai jaunimo tvirkinimas.

įstatymų link Veneros ligų ir
gi nemažai. Tiesa, atskiros vals
tijos daro šiokius-tokius patvar
kymus, tarpe kurių yra versti
nas raportavimas apsikrėtusių- 
jų. Patys ligoniai nerapOrtuo- 
ja, o ir gydytojai tankiausiai už
tyli. Galima butų išleisti įsta
tymas, sulig kurio butų skiria
ma bausmė kiekvienam, apkrė- 
tusiam kitą. Žinoma, nelengva 
butų įrodyti, vienok ligą turin
tieji šiek-tiek bijotų. Turėtų 
būti apsaugojimo stotys ir ligo
nines. Reikalajaujanfciems rei
kėtų duoti pamokinimus ir vais
tus apsisaugojimui. Pamokslai 
ligų nestabdo, į žmonių palaidu
mą menkai veikia, gamta prieš 
juos visai nesustoja, žinojimas 
apie sifilio pavojingumą yra 
svarbaiusias kelias jo išvengi
mui.

Sifiliu galima apkrėsti ir pa
čiam jo neturint ,o pernešant li
gą nuo ligonio ant vaiko. Tai 
padaro kartais akušerės, slau
gytojos, barzdaskučiai, virėjai, 
valgyklų tarnai ir kt. Juos rei
kėtų išmokinti sterilizuoti daig- 
tus, kurie buvo kitų vartoti. 
Publika pati gali būti išmokinta 
nevartoti bendrų šiuostikų, 
stiklų gėrimui ir t,t

Kas čia buvo kalbėta, tinka 
aplamai pasisaugojimui nuo si
filio. Bet daleiskime, kad liga 
jau gauta ir suprantama, kad 
blogiausia bus, jei ji pasieks 
nervų sistemą. Kituose audi
niuose ji nepadarys tiek žalos, 
lengviau bus jos nusikratyti ir

gal nereikės tapti invalidu. Ner
vuose ji tikra giltinė. Kas da
ryt, kad neįsileidus jos į ner
vus? Patyrimas ilgai praktika
vusių šitoje srityje gydytojų 
rodo, kad vengimas fizinio ir 
protinio nuovargio daug reiškia. 
Todėl reikia vengti persidirbi- 
mo, rūpesčių ir kitokio proto į- 
tempimo. Taipgi reikia vengti 
susižeidimų ir užsigavimų, nes 
yra patirta, k4d tuomet nervai 
susilpnėja. Be to, niekad nega
lima tikrai pasakyti, kad kūne 
esantis sifilis nelies nervų. Pa- 
talogų yra pastebėta, kad 
smegenų plėvės ir tarpiniai ner
vų audiniai tampa paliesti kadir 
ne neurosifilyj. Todėl turintie
ji sifilį privalo stengtis, kad 
ne tik jų kraujas butų išegza
minuotas, o ir stuburo skystis. 
Stuburo skysčio egzaminavimas 
turi būti laika nuo laiko pakar
totas, ypač tais laikais, kuomet 
nesama jokių nervų simptomų 
ir ligonis mano ligą visai išny- 
kusią. Daktarai Grinsker, Cor- 
bus ir Fordyce darė specialius 
tyrinėjimus šioj linkmėj ir at
rado, kad kuomet kraujo Wus- 
sermannas yra negatyvia ir vi
si simptomai sunykę, da pas ge
rą nuošimtį sifilitikų auranda-l 
mas nervų sifilis, Stuburo skys
čio egzaminavimu galima suži
noti, ar nervų sistetna da nėra 
paliesta. Galima pastebėti ne
urosifilį, kol jis nėra perdaug 
blogo padaręs, ir tinkamu gy
dymu galima sulaikyti jo toles
nį ardymo darbą.

(Bus daugiau)

MADOS

No. 2412 Naujausios mados suk
nia be rankovių. Pasiūti ją galima 
iš šilkinės arba kokios kitokios ma
terijos.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 1% yardo 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, \pralome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai paraiyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Gąlima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

r
 NAUJIENOS Pattem Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
•. i j.■, > i" i ' i ’ > ' U‘ 

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

49 kėdžių fabrikantai prisipa
žino prie kaltės, kad jie buvo 
padarę savitarpinę sutartį pa
šalinti konkurenciją. Jos liko 
nubaustos $166,000. Trys fir
mos yra iš Chicagos — S. Kar
pei! and Sons, Johnson Chair 
Co. ir Colonial Chair Co. »

Nurodė kas 
kad komu- 
marksistai, 
pas save

kuris sutinka tik su 
bet ne su darbiniu 

Daarbininkų klesa 
o teorijų gali būti

L. Molienė rasta kalta
Nuteista 1 dienai kalėjiman 

ir užsimokėti $1.

Liudvika Molienė—Morris 
vakar jury liko rasta kalta ir 
teisėjas llurley jų nuteisė 1 
Hunai pavieto kalėjimai! ir 
u>tainioketi pabaudos už

upipilimę deginančiu rūgštimi 
Joseph K. Bell Bubelj, kurio 
vcidij ji ta rūgštimi apdegino.

Ji teisinosi laikiniu pamiši
mu, nes Bell—Babelis prižadė
jo ją vesti, jei ji persiskirs 
su savo vyru ir nors ji pa
metė savo vyrą ir nuėjo gy
venti su Bubelių, bet jis ne
tik jos nevedė, bet dar išvi
liojo iš jos $36,060, kuriuos 
ji buvo gavusi nuo savo vy
ro, ir paskui išvarė jų iš sa
vo' namų.

/Smulkios Žinios

Vedimas kampanijos už De- 
verio planą gatvekarius nusa
vinti kainavo $121,145. Tie pi
nigai tebėra neužmokėti ir nėra 
kas juos mokėtų. Trapsportaci- 
jos komitetas atsisakė patvir
tinti tas išlaidas, o ir naujasis 
irgi atsisako, nes nieko bendra 
su tuo dalyku neturėjęs. Šiaip 
kiti nemoka. • nes tas Deverio 
pasiūlymas visfiek liko balsuo
tojų atmestas.

lietuviu Rateliuose.
Socialistų pinikas

d.Sekmadieny, birželio 21 
Riverview darže įvyko socialis
tų piknikas. Dalyvavo visų tau
tų socialistiniai skyriai, pateik- 
daami savoje kalboje progra
mą, būtent dainas, prakalbas ir

geidžią prakalbą, 
yra marksizmas ir 
nistaį, visai nėra 
Komunistai priima 
kiekvieną, 
jų teorija, 
kų klesa! 
yra viena.
daugybės — pasakė kalbėtojas. 
Prakalba davė daug naudingo, 
kaip socialistams, taip ir ki-» 
tiems.

šis piknikas suteikė daug 
naujo netik žmonėms, bet ir 
socialistų partijai. Daug prisi
rašė į partiją^ daug pinigų 
rinkta agitacijai ir pelnas 
didelis nuo įžangos tikietų, 
<lau(r buvo pnl>likoH.I*o programų! daugelis
išnaudot tikieto dovanas,
kiekvienas kuponas atrstovavo 
5 centus.. Kurie pirko socialis
tų pikniko tjkietą, tie turėjo 
privilegijų vaikščioti po kom
panijos visą daržą, klausyti 
gražios muzikos dovanai ir ma
tyti daug žingeidžių dalykų.

—Rep.

su
yra 
nes

ne.s

Joniškiečių išvažiavimas
Bolševikai
“spykerį”

ir čia lindo, bet jų 
policistas sustabdė

James Kotbanek, 32 metų, 
darbininkas, 1935 So. 57th 
Avė., Cicero, nusišovė, spėja
ma, iš nusiminimo delei pa
irusios sveikatos.

Polkistas Patrick <McGov- 
ern liko nušautas dienos lai
ku įSheridan Bd., prie Ainslie 
gatv. Policistas lydėjo Pan- 
theon teatro kasierių banką, 
kuomet privažiavo automobi
liu keli plėšikai ir nušovę po- 
licisUj, pasiėmė $4,080 teatro 
pinigų. Tai jau penktas pbli- 
cistas plėšikų nušautas laike 
pastarųjų 16 dienų.

Teatro kasierius llaney ta
po suimtas ir tardomas. Pas 
jį rasta laiškų nuo krimina
listų. Be to tas teatras jau 
tretį Išartą yra apiplėšiamas.

Margaret Dale, 19 m., lapo 
suimta apiplėšiant taksikabo 
šoferį. Paskiau ji prisipažino 
apiplėšusi dar penkis taksika- 
bų šoferius. * Vienatinis jos 
ginklas buvęs žaislinis revol
veris, kurį ji pirkusi už 5Oc, 
bet kuris taip įgąsdindavęs 
šoferiais, kad vienas net nual
pęs.

Lorraine Yurcker, 1 metų, 
570 Milburn Avė., bežaisdama 
nurijo žirnį, kuriuo paspringo 
ir už kelių minučių pasimirė.

Povakare programą atidarė 
amerikonai, kurie buvo pirmieji į

Pereitą 
čiai turėjo savo

sekmadienj jonlškie- 
jšvnžiavimą 

Joniškie-Orkestras sugrojo keletą muzD Bevorly Hills miške, 
kos gražių gabalėlių. Pirmuoju čių Chicagoję yi’a gana daug Ir 
kalbėtojum buvo Oscar Ame- kiekvienas važiavo į šf išvažia- 
ringer, mainerių laikraščio re
daktorius.

Antruoju kalbėtojum buvo 
\Valter Thonias Milte Jš Caiifor- 
nijos. šis, 69 mettų senelis 
parodė daug sveikatos, gabumų daug, 
kalboje ir pasišventimo dėl so-| 
cializmo. Kalbėtojas, tarsi ar
tistas: rūstavo, verkė, maloniai 
ir rūsčiai kalbėjo. Nurodinėjo 
tą Amerikos žmonių Uuosybės 
ir laimės pastogę, kuri buk sau
goja ir visiems lyg».al “tarnau
ja.” Juokingai senelis perstatė 
streikus, uždraudimus streikuo
ti ir, — tai viskas būna pagal 
konstituciją... Valdžią persta
tė, kaipo gerą daigtą, bet tik 
negerose rankose ji esanti. 
Darbininkai renka ne savo 
draugus ir padavę valdžią — 
lazdą į jų rankas, nieko negali 
geresnio ir laukti, 
ir balsuos 
Ši valdžia

prisiplakti prie kitų Ir jiems 
malti savo mali-malienę. Či£ 
gi tokis didelis būrys žmonių, 
tad bolševikams net seilės var
va į juos žiūrint. Jie tad slan
kioja aplink ir žiuri, ar kaip 
nors nepasiseks jiems įsprukti 
į to būrio vidurį. • Andriuliui 
bežiūrint į tą gražų bur| net 
lupa visiškai nusikorė ir seilės 
pradėjo tystf.

Jie slankiojo aplinkui tol, kol 
jie atsiekė savox tikslą — įsi- 
briovė į būrį. Jie pristato pir
miausia savo taradaiką. And
riulį, kuris ir pradeda “kalbėti?- 
Jisai visus ir viską smerkia, 
kolioja, o pačius joniškįečius iš
vadina durniais ir panašiais epi
tetais. AtvOpusi, kaip sena 

VyŽdj lupa, o seilės tik tinška į 
visas puses, bet jis šaukta, ko
lioja, niekina, keikia kiekvieną. 
O kartu kaip kokis > akrobatas 
šokinėja, raivosi, laužosi, lanks
tosi, tarsi kokios ligos apimtas. 
Publika traukiasi tolyn,, kad iš
sigelbėjus nuo jo seilių.

Kada jis jau visus npspiaudė, 
savo “kalbą” baigia Ir tuojaus 
pristato kalbėti, rodos, “drau
gą” Jukelį. Visą Andriulio kal
bos laiką netoliese stovėjo miš
ko sargas ir žingeidžiai žiurėjo 
į Andriulio gimnastiką. Bet 
Kada tapo pristatytas Jukelis ii 
tasis pradėjo irgi “kalbėti,” tai 
sargas žvilgterėjo vieną kartą į 
Jukelio fizionomiją, -žvilgterėjo 
kitą kartą ir turbut nusprendė, 
kad tokios keistos akrobatikos

e- vimą, kad pasimatyti su savo 'užtenka; greitai priėjo prie Ju-
* J __ ____  • f w ' -draugais dar iš Lieutvos, su ku
riais gal nesimatė per ilgą lai
ką. Todėl joniškiečių suvažia
vo į savo suvažiavimą gana

Pasilinksminę ir pasižaidę iki 
sočiai, vist susėdo pasikalbėti a- 
pie savo, kaipo joniškiečių, rei
kalus. Buvo pasiūlyta sutverti 
tam tikra joniškiečių draugiją, 
kuri ir ant vietos dirbtų kultū
rinį darbą, bet kurios gal svar
biausias tikslas butų duot! ma-

kelio ir jį pertraukęs pareiškė 
trumpai, bet griežtai: “It’s 
enoug.” Bolševikai šoko rody
ti savo permitus, bet tai nieko 
negelbėjo; mat perinitai leidžia 
laikyti tik išvažiavimus, o ne 
akrobatiką rodyti, ar spjaudyti 
į susirinkusius žmones, Todėl 
bolševikai nebegalėjo daugiau

(iąsa ant 6-to pusi.)

Jie išmoks 
už socialistus, tada ’ 
bus gera Garblnin- •

Už stei-
draugijos kalba

niškiečiams pačioj Lietuvoj ir 
jų kultūrinėms įstaigoms, kad 
pakėlus Joniškį dar ant aukšte
snio kultūros laipsnio, 
girną tokios
vienas, kitas, trečias kalbėtojų 
ir reiškia jai savo 
nurodinėdami kokią naudą iš to 
turėtų joniškiečiai kaip Čia, taip 
ir Lietuvoj.

Kalbėtojai kalba, didžiausias
O

pritarimo,

na “Illinois” liko oficia- 
liniu Illinois valstijos himnu. 
Tai buvo paskutinis nutarimas 
dabartinės legislaturos prieš jai 
išsiskirstant.

Du plėšikai įšoko į 52 Avė. 
gatvekarį, kuriuo važiavo Mar
tin Hapac, Cicero saliunininkas, 
gryždamas iš banko su $1,750, 
kuriuos jis išsiėmė išmainymui 
darbininkų čekių, ir grūmodami 
revolveriu Hapac ir motorma- 
nui, atėmė iš Hapac visus pini
gus. Paskui pabėgo juos lauku
siu automobiliu.

Kalbėjo ir vokietis vokiečių
kalboje, ir labai daug Jaam plo-įburys žmonių jų klausosi.
jo, rodėsi, kad buvo caug vo-,aplinkui tą būrį, kaip kokie vii- 

Italai skyriumi turėjo kai, slankioja keli bolševikai, su 
Jie neva 

turi savo “išvažiavimą,” į kurį 
Bet bolše

vikai delei to fienusimena. Jie 
jau senai priprato neturėti sa
vo publikos; jie tad stengiasi

kiečių
savo vietą, tenai laikė ir saviš- (savb vadu Andriuliu, 
kas prakalbas. į turi savo “išvažiav5"

Kitos tautos buvo atskyriam niekas neatvažiavo.
• a V • a •• __ . _ '..,L... «ir jų tarpe lietuviai. Lietuvių 

buvo gana daug ir jų progra
mas buvo įvairus. Daktaras A. 
Montvidaas pasakė gana ilgą 
įžanginę prakalbą iš praeities 
socialistų partijos. Anot kal
bėtojo — buvo lekcija, Kuri pa-1 
mokė, kad klaidų daugiau to
kių nebus ateityje.

“Pirmyn” / choras sudaiavo 
“Internacionalą” ir “Tu, kute 
klaidžioji, darbininke.” Nori 
darže, po atvirom dangum, bet 
dainos gražiai skambėjo. Gere-j 
josi ir svetimtaučiai, kurių su
ėjo daugelis pasiklausyti.

Drg?P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius pasakė labai žin-

■

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th SU Ckfcago, Ui.

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetos, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wabash Ave„ 
Tel. Victory 7874

VALANTINAS SADAUSKIS,
Musų mylimas sūnūs ir bro

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 17 metų amžiaus, bir
želio 23 dieną, 9 valandą ryte. 
Gimė vasario 14, 1908 m. Chi- 
cagoj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Aleksandrą, 3 
brolius, Aleksandrą, Ludviką, 
ir Tamošių ir seserį Susaną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4504 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj 
birželio 26, 8 vai. ryto iš narnų, 
4504 So. Washtcnaw Avė. j 
Nekalto Prasidėjimo Paneles 
švenčiausios bažnyčią, kur 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vielionio o iš ten bus nu-
lydėtan j Sv. Kazimiero kapines.

VISUS gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuve.se ir su
teikti mirusiam jam paskutinį 
pątarnavimą.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

DR. VAITUSU, O. D. 
UKTirvrs AKIU HI-BCIAII8TAH

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, uiuma katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akiniu* 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai neo $4.00 ir augUian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. r

1545 West 47th 8t
Phone Boulevard 7MI

vartos liekame,
Tėvai, broliai ir hchuo. i

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tol. Yards 1741

ma-
PADĖKAVOJU

visiems dalyvavusiems 
no vyro Juozapo šiaulio laido
tuvėse, šeštadienyj birželio 20 
d., 1925 m. širdingai ačiū gra
bo nešėjams, giminėms, drau
gams ir kaimynams už gėles ir 
muzikantams už gražų patarna
vimą. Graboriui p. Eudeikai 
už geros tvarkos vedimą.

Lieka nubudusį

Žmona Pranciška Šiaulienė 
ir sūnūs Augustinas.

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagol- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So, Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

*...... . ... — i j

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

Traukimat. dantų b« fLauamo. 
Bridge geriausio aukso. £a musą 
pleitom galima valgyti kieėiaurią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kalnas. Sergėkite ašva 
dantis, kad nekenktą jusą svaikatat

1545 West 47th Street į
NatoH Aibli.iiJ Avi.

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

KAZIMIERAS KUDULIS
Musų mylimas vyras ir tėvas persiskyrė su šiuo pa

sauliu sulaukęs 50 metų amžiaus, birželio 23 dienų, 12:02 
valandą ryte. Paėjo iš Gaudikių kaimo, Šiaulių valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdimų moterį Marijoną ir šešius 
vaikus, tris sūnūs irį tris dukteris.

Kūnas pašarvotas randasi 1942 Canalport Avenue. 
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, birželio 26 d., 1-mą vai. po 
piet iš namų 1942 Canalport Avė. į Tautiškas Kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuošįrdžįai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiamjam 
paskutinį patarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame,
MOTERIS MARIJONA KUDULIENfi IR VAIKAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, 
■ Tel. Roosevelt 7532.

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI $2 colių Ugi karteliai, kaina $24.00, dabar ..  $14.00 
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar  $13.00 
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, jlabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00

$1.00 
$3.00. 
$2.00 
$1.00 ■'

SPILKUTES dėl moterų ..................................... ...................
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ...........
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ...............
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ..................

šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

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

Kad užtikrinus gerų gydymą mu-. 
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su .pagelba 1 
naujausių ir geriausių Europinių ir! 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

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

visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvienų sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galitt 
eiti į darbą arba į biznį netrukdau1 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir viaue utei- 
senėjusiaa ir komplikuotus ligas, nes muatį 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniai, 
ir Amerikoniikais (taisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatistną, nervingumą 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Bonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pud 
kus, slinkimą niaukų, prakaitavimą, nema 
tonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia 
hirnaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsl 
lanko j musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita 
atima spėką-ir energiją. Pagaila j,m tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl 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 suba 

toj nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėlioj i.’ 
tvontadieniuis nuo 10 iki 1 po pietA. Pa 
nsdėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti ik 
6 vai- vakare.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
rėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

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

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryki didelį smagumą 
pat* sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais guairažiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
Ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatuiauaia 
mašinėk au lietuviškomis raidtmis 
pasaulyje. Gaiimr Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamaa

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str., 

Chicage, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

By Thornton Flsher
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Lietuvių Kaleliuose, ekskursija Lietuvon ASMENĮ! JIESKOJIMAI ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

pliaukšti ir turėjo nutilti, ant 
džiaugsmo joniškiečiams, Ku
riems nebereikėjo klausytis, 
kad kas juos pačius niekintų ii 
dūmintų.

Dabar turbut bolševikai netoliose ant tyro oro; 
susiriesdami 
nę valdžią,“

geriausi pail- 
nuo miesto karš- 
tvankaus oro, o

keikia
kuri Histalidė jų

Nelaimingi tie bol-

jais apsidirbo. Kur dabar 
kraustysis? O gal daugiau

Jeffersono, jie bandė susimesti 
į Beverly Hills ir čia kelti sa
vo jormarką, liet ir čia greitai 
su 
jie
sandvičių iš savo batiuškų Mas
kvoj turės prašyti ir jieškoti 
kokios surpaipės, kur Jų niekas 
nekliudytų. Bet kam tada rei
kės “prakalbos laikyti, Juk sa
vieji iki sočiai yra prisiklausę Ir 
irgi nebenori Andriulio seilių?

A. Kemeža gryšta 
Lietuvon

Rengiama jam išleistuvės

Drg. Andrius Kemeža, kuris 
per virš dešimtį metų uoliai 
dirbo Chicagos lietuvių darbi
ninkų eilėse, kartu su savo žmo
na, dg. Prane Stikliute-Kemc- 
žiene, kuri taipjau pasižymėjo 
su savo darbštumu lietu viii dar
bininkų eilėse, su Naujienų eks
kursija išvažiuoja Lietuvon, 
kad ten visiškai apsigyvenus, 
jei tik rasis pakenčiamos sąly-

Birželis, l.depos ir 
tis menesiai 
siui. Toliau 
čių, dulkių, 
arčiau prie gamtos; kur nors
miškuose, sodnose, kvepenčio- 

i se pievose, žahiojančiosc Jau
čia ta 

buržuazi-! žmogus pasilsį atsigaivini, sti- 
Lstiprūji, paskiau vėl gali grįž
ti prie sunkaus darbo ir pa
sekmingai nešti gyvenimo jun
gą.

Žinodami tą. Naujieniečiai 
parengė Ekskursiją s į Lietuvą 
laivu Olympic, tiesiog į Klai
pėdą, pas musų brolius, buvu
sius po vokiečių1 jungų, o iš 
ten pas savuosius į Didžiųjų 
Lietuva. Kiek smagumų jus 
ten laukia; kiek gražių jaunų 
dienų svajonių prisimins..

Netik Lietuvoj, o ir kelio
nėj jums bus smagu, nes Nau
jienos šių Ekskursiją rengia 
su dideliu atsidėjimu, kad ke
liauninkams butų pigiausiai, 
patogiausiai ir smagiausiai. 
I4iivų kompanija sutartyje su 
Naujienomis irgi stropiai rū
pinasi šia Ekskursija.

Laivas yra puikiai prireng
tas,- o Naujienų palydovas, F. 
Tupikaitis, pagelbės jums iš
rišti visus kelionės keblumus 
ir kaipo linksmo budo žmo
gus, linksmins visų laikų ke
lionėj. Todėl visi: moterįs, vy
rai, jauni ir seni, naudokitės 
šia proga, keliaukite su Nau
jienų Ekskursija ir neatidėlio
kite, pradėkite veikti tuoj, nes 
jdu trumpas laikas; laivas iš
plaukia Liepos 9, skubėkit.

. Naujienų ofisas atdaras nuo 
P’tos r-vt() ’ki 8 valandų vaka- 

<,al>-|re kasdieną, o Nedeldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. pol 
pietų. t Naujienos.

PAJIEŠKAU brolio Jurgio Davi
ko. Paskutiniu laiku gyveno Chica
goj, III. Jau daugiau kaip du me
tai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. 15 Lietuvos paeina iš Meliunų 
kaimo, Šimonių valsčiaus. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Ei
na gandas, buk jisai yra miręs. To
dėl prašau atsišaukti, jo paties, jei
gu esi gyvas, arba kas žinote apie jį. 
Busiu didžiai dėkingą. Kas pirmas 
praneš skiriu tam $5.00 dovanų.

Atsišaukite
BARBORA DAUKIUTR- 

VILNONIENE,
131 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

PAJIEŠKAU žmonių, kurio yra 
pirkę žemę Michigan valstijoj Lake 
County Sabalu Township Section 2 
arba 1. 'l'uriu svaibų reikalą. Mel
džiu pranešei savo adresą.

Naujienos,
1739 S. Halsted St. 

Box 559

PAJIEŠKAU Jurgio čizausko pa
einančio ir Krakių parapijos. Buvęs 
Anglijoje Liverpool’e, o Amerikoj, 
Philadelphijoje ir Chicagoje. Turiu 
svarbi) reikalą . Meldžiu jo paties 
atsiliepti ar kitų pranešti.

MYKOLAS STULGINSKAS 
732 W. 19 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogerio JURGIO 
SIRTAUTO, jo užsiėmimas mainie- 
rys. Daugiausia dirbo apie Spring- 
field, III., ilgą laiką gyvenęs Riverton, 
III. Du metai atgal turėjo bučernę 
r grosernę prie 35 ir Union gat. 

Chicago, III., dabar nežinau kur ran
dasi. 
Prašau atsiliepti arba kas žinot ma 
onėkit pranešti, busiu labai 
gas.

Turiu labai svarbą reikalą

dėkin
Į savaitę laiko turiu surasti.

P. S. RINDOKAS, ‘

3932 Fir St., 
Indiana Harbor, Ind.

I’IA.HEAKAU Jono Balčiūno 
ir Miko Nečiuno — jie pra- 
iiiolė praeitą Subatą, birželio 

20 dieną iš Roseland, III. Iš
ėjo į “party” ir nebesugrįžo, 
.įieško jų šeimininkė.

ĮVAIRUS skelbimai
Tek Lafayette 5153-6438

svar- 
veiki- X

1). d. Kemėžas pažysta 
vienas, kuris nors* kiek 
vauja viešąjame lietuvių 
jime. nes gal nėra jokio 
bėsnio Chicagos lietuvių
mo, kuriame jie nebūtų dalyva
vę. Bet ypač daug jie veikė 
socialistų eilėse ir visose soci
alistinėse draugijose.

Netekdami savo darbščiausių 
draugų, lietuviai socialistai, su
sibūrę į Liet. Socialdemokratų Į Kas sąvaitę, kas dvi 
Rėmimo Fondo Chicagos kuopą, 
kurioj d, d. 
darbščiausi, 
stuves, kad 
darbuotojais 
daugi dabar vasara, tad išleis
tuvių pokilis rengiamas ne sa
lėj, bet gražiame Beverly Hills 
miške, 
Bus tas pokilis ateinanti sekma
dienį, birž. 28 d.

Išleistuvėse dalyvaus Pirmyn 
mišrus choras, taipjau bus ge-1 Naujienų biznio vedėjas, 
riausi musų kalbėtojai: Naujie- “7?.; SV’sMkX*. vedei... 
nų Redaktorius P. Grigaitis, i.i-1 iždininku: T. Rypkevičius 
žinierius K. Augustinavičius ii X“ekd!t kny‘'ve<lis ir kredity 
Dr. A. Montvidas. I Gali prisirašyti kasdieną

Visi draugai ir draugės kvie-1 J,0. r?ot.° *kl 8 vakaro,
ciami attsilankytl I šias išleistu-1? po pietų, Naujienų raštinėje, 
ves ir tinkamai atsisveikinti su I --------------------------
musų darbščiais draugais — d. I ...Bridgenorto lietuviams žinotina. , .J . I Visi norinti gauti “Naujienas” kas-d. Kemezais. —V—kis.| ijen anksti iš ryto savo namuose

— apie tai malonėkite pranešti 
‘Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprupinsi- 

i j- • •• x- I me bile lietuviškais laikraščiais.Pi neitą sekmadienį išvažiavęs I Musų žmogus patyręs tame darbe, 
i mišką, netoli Tautiškų kapi-1 Hs nuo 5-kių iŠ ryto pradeda ap
hių, papuoliau piie linksmo lie-| noms”. —Aušros Knygynas.
tuviu būrio. I —---------

Galima buvo pastebėti, kadi Draugų Kemežių išleistuvės, 
butą laisvos minties žmonių,! s?c- Rė.nV™0

... y . "'įrengia sekmadienyj, birželio 28 d., 11
nes jokio zvairavimos Daltomis I vai. ryto Beverly Hills draugams Ke- 
į vienas kita nesimatė. mežiams išleistuves, kadangi jie vyk-

Oras buvo labai gražus, todėl I njos> dalyvaus Pirmyn Mišrus Choras, 
visi jautėsi linksmai. Dainavo-1 kalbės organ. p. Grigaitis, K. Augu- 
me, žaidėme lietuviškas \ žais I dj-ampjg jr drauges prašome kuoskait- 
mes ir šokome iki saulėldidžio. I lingiausiai atsilankyti ..
Visą laiką jaučiaus lig Lietuve-■ Rengimo Komisija,
je gegužinėje esąs, nes ir dai
nos ir žaismės visai tos pačios, 
kaip ir Lietuvoje šiuo laiku žai
džiamos.

Stebėtina, iš kur amerikiečiai 
lietuviai viską kartu išmoksta, 
— o gal Lietuvos lietuviai iš 
amerikiečių ?...

Dainavime pasižymėjo viena 
moteriškė; tūlas pastebėjo, kac< 
buvusi “Birutes“ choro dalyvė 

Juodas Varnėnas.

Pranešimai
TAUPYK IR TURftK

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.
y

PAS1REN PAVOJA krautuvė, tin
ka grosernol arba <1**1 Siaučiau:* ša
pus. ši krautuvė buvo per 4 
vartota groserio bizniui.

JOHN KARNELSKY, 
4601 S. Hermitagc Avė., 

Tel. Yards 3333.

melu.4

PARDAVIMUI rakandai 4-ricms 
ruimams, gerame stovyje. Norinti 
galės čia pat ir gyventi — ruimai 
švisųs. Parduosiu tik visus sykiu. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
Chicagą. Kreipkitės — 3-čios lubos 
priekis — įėjimas iš šono. Ateikite 
nuo 6 vai. vakaro.

3236 So. Emerald Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PIASIBENDAVOJ A kamba

rys vienam ar dviem vaiki
nam. Kambarys yra geras ir 
moderniškas, su valgiu ar be 
valgio. MR. MOORE, 4011 So. 
Maplewood Avė., 2-ros lubos.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys didelis iš fronto, 2 fl. su vi
sais paskutines mados pagerini
mais.

722 W. 18th St.
2 fl. front

JIESKO DARBO
SENYVAS žmogus, paj ieš

kau darbo prie namų. Esu 
geras darbininkas, ne girtuok
lis. Atsišaukite:

3353 So. Union Avė. 2 užpak.
« —I !■ Į . .. - — ■ L . ■ ———• —— - I ■ i «■ i ■■■II ■■ —■ — — -

NORIU gauti darbą. Galiu 
dirbti bile kokioj krautuvei už 
pardavėją (derk). Kam reika
lingas rašykite j NAUJIENAS, 

3210 So. Halsted St.
Box 235

---------------------------------- (—.--------------------------—.----------------------------------------------------- -----------------------

JIEŠKAU darbo už flat jani- 
toriaus pagelbininką. Turiu 10 
metų patyrimo. Esu blaivas 
nevedęs.

3326 Douglas Boulevard 
Basemente pas Janitorių

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris 
namų darbo. Gali gauti 
gį ir kambarį, arba gali

1BOO So. Halsted St.
2nd floor

ir

prie
val-
at-

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, mažai vartoti, parduo
siu pigiai visus kartu arba at
skirai. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. P. A. N. D., 
4545 S. Fairfield Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI_ _ L
PARSIDUODA barbernė ant 

Bridgeporto, geras biznis, ge
ram žmogui.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių,

3210 So. Halsted St., Box 233
--------- į-----------------------j----------------------------------------------

P ARSI DU ODA ręsta u ra n as 
labai geroj vietoj, ant biznia
vęs gatvės, arti didelių dirb
tuvių. Priežastis, važiuoju Lie
tuvoj).

11955 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
Kas nori na
mų bargeiių, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na- * 
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius bizniui 
mainyti a n t 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
GROJI'KLIS PIANAS, naujas 

kaina, $>215, 25 rolės Ir ben- 
čius dykai. Duodu ant lengvų 
išmokėjimų.

Vasaros metu tiktai 
gauti tokią numažintą

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

Chicago, III.

NAMįl BARGENAI

PARSIDUODA 12 lotų. Randasi 
arti Archer ir Kedzie gatvekarių li
nijos. Kas norėtų statyt medinius 
namus, čia yra galima. Parduosiu 
po vieną ar visus sykiu, su , mažu 
jmokėjimu ir lengvomis išlygomis. 
Del platesnių informacijų atsišau
kit

galite 
kainą.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne geroje biznio vietoje — išdirbta 
per daugelį metų. Biznis nešantis 
gerą pelną. Prie biznio randasi visi 
moderniniai įtaisai. Biznis randasi 
įvairių tautų apgyventoje kolonijoje 
— viskas “cash”. Taipgi randasi 
naujas tinkas ir ice mašina.

3432 So. Halsted St.

PARSIDUODA Player Pianas — 
Gulbransen — -88 .note, moderniškas, 
su benčiu ir 90 rolls. Kaina $150.00. 
Sąlygos: $10.00 j mėnesį atsakan
tiems žmonėms. Turi butii parduo
tas prieš birželio 27 dieną.

Kreipkitės
• 812 Vi W. 63rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, su narnu arba bo namo. Geras 
biznis priešais lietuvių bažnyčios ir 
mbkyklos . Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Varduosiu už 
pirmą teisingą pasiulijimą ir ant 
lengvu išmokėjimų.

ALEX YUKNIS, 
3225 Auburn Avė., Chicago, III.

8 KAMBARIŲ BUNGAL0W, lotas 
25x125; garu šildomas; aržuolo tri- 
mingai, sun parlor, kaina $8300.00, 
įmokėti tik $3000 .

2 FLATAI MŪRINIS NAMAS po 
G kamb., garu šildomas, 3 karų gara- 
džius, viena,s blokas nuo 63 ir West- 
ern, turime parduoti šią savaitę. Kai
nu $13,000, pinigais reikia tik $5,000.

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 5 
ir 6 kamb. lota 30x125, garu šildo
mas, sun parlor, 2 karų garadžius 
mūrinis, netoli 63 ir Western. Kai
na $15,400 su jmokėjimu tik $5,000.

2 FLATŲ MŪRINIS namas po 6 
kamb., lotas 30x125, garu šildomas, 
arti 63 ir VVestern. Kaina greitam 
pardavimui $15,500, pinigais reikia 
$5,000. '

LOTŲ BARGENAI
MAPLEWQOD Avė. prie 6% 60x 

125, kaip tik vieta statyti 2 namu. 
Kaina tik $2,500.

TALMAN AVĖ. prie 39 vienas lo
tas 25x110, parsiduoda greitam par
davimui už $750.

5 LOTAI ANT WESTERN AVĖ., 
tinkama vieta statyti garadžiu arba 
bizniui, greitam pardavimui, parsi
duoda už $12,000.

TURIME TAIPGI KITŲ GERŲ 
BARGENŲ PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis narnąs, 4-4 kamba

rių, elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžius, netoli Mc- 
Kinley Park, kaina $4,000, cash 
$1,000. /

i 2031 West 35 St., 
Lafayette 0909

MORTGEGIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
8804 South Kedzie AveH 

Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142 

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

ir kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 

buvo I Naujienų Spulką. čia jūsų 
išlei-1 pinigai dauginsis kas mė- I įuo ir kas metai, uždirbdami 
Save I nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Ka-lCis iums pilniausias saugumas

1 ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš Čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 

ant “Birutės" kalno. ir i® «avo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
/ra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
?rezidentu: J. ŠMOTELIS

Kemėžai irgi 
rengia jiems 
tinkamai su 
atsisveikinus.

Kaip Lietuvoje

Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 19 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny j, birželio 25 d., “Nau
jienų” name, 8 vai. vak. Draugai 
malonėkite visi atsilankyti j šį susi
rinkimą, nes turime daug svarbių ir 
neatidėtinų reikalų. Draugija reika
lauja iš mus veikimo, darbo, todėl 
ateikite susirinkiman ir nauji) narių 
atsiveskite.

Draugijos pirm. J. Vainauskas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

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

REIKALINGA
Merginos dirbti laundrėje. 

Patyrimas nereikalingas. Gera 
mokestis, darbas ant visados.

Atsišauki,te
4892 N. Clark St.

REIKIADARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė 5r 
delikatessen sankrova. Biznis 
išdirbtas per daugelį motų ir 
randasi lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoje vieloje. Priežastis 
pardavimo ,— liga. K. MEŽO- 
NIS, 2402 W. 45th Place.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
' ant antrų 

morgičių 
ant 6% ir 
patogaus 
komiso

VYRŲ

REIKIA
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
1 aikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
8149 So Halsted St.

J. S RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

■ PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daUg metų patyrimą.
3466 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 res.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groserąių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
inas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Canal 4014

GENERALIS KONTKAKTORIUS 
Lietuvis

Budnvoju visokius namus, .mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbi) atlieku kuogeriausiai.

John G. Mcžiaiškis, 
7026 So. Artesian Avė., 

Tel. Bepublic 4537
—L --------- J.".1- .'»!_!

Antrarankis 
ant visados, 
geram žmogui, 
mis. i

virėjas. Darbas
Gera mokestis

Darbas dieno*

Atsišaukite:
peopi.es restaurant

1628 W. 47th Street

REIKALAUJAME 10 buče- 
rių beef boners ir 5 vyrų dirbti 
ant farmos.

2029 Grenshaw St.
II fl.

Reikia -
Blaivus, patyrimo turintis 

savo amate bučeris.
Atsišaukite: '
2136 !So. Halsted St.

REIKIA molderių floor ir 
prie benčiaus. Darbas nuo štu- 
kų, gera mokestis.

MASON & DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

REIKALINGAS patyręs savo 
darbe bučeris ir mokąs kalbėti 
ir rašyti angliškai.

5016 W. 16th St., 
Cicero, III.

Del greito piniginių 
reikalo atlikimo so 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieną kablegramą 
sistemą.

PAJIEŠKAU savo švogerkos Kon
stancijos Rašinskaitės, girdėjau, kad 
apsivedė, bet jos pavardės nežinau. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. Pa
eina iš kaimo Tautuliai, Laukuvos pa
rapijos. Prašau jos atsiliepti, arba 
kas ajie ją žino, man pranešti, busiu 
dėkingas.

• PRANCIŠKUS BARDAŲSKAS 
Box 371, Clinton, Ind.

ISRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI
RENDON krautuvė tinkama dėl 

hardware, bekernCs ir t. t. Sa
vininkas perdirbs dėl atsakančių 
rendauninkų. Prie vietos yra mo
derniškas 4 kambarių fintas.

Atsišaukite
3711 So. Halsted St.

MOON CAR
1924 m. touringr visai mažai varto

tas, atrodo kaip naujas. Parduosiu 
visai pigiai, važiuoju į Lietuvą, turi 
būt parduotas greitu laiku.

Klausk. •
S. A. J., 

4454 So. Western Avė.

PARDUODU bučernę vieną 
iš dviejų, galėsit pasirinkt ku
rią norėsit, arba mainysiu ant 
automobiliaus. Randasi: 1125 
W. 31st St. Kreipkitės: K. 
DANKEVIČIA, 4425 Wells St. 
Phone Yards 3906.

Pardavimui anglių iSvežioji- 
mo biznis ir kitus daiktus. Yra 
3 trokai. Biznis smarkiai auga; 

‘cash arba lengvais išmokėjimas 
3427 Wallace St, ■

PARSIDUODA PIGIAI 
kąmpinis puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai, 6-7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas; lotas 60x125, 
arba mainysiu ant bunga- 
low. Savininkų galima ma
tyt sekmadieny visų dienų, 
o kitomis dienomis iki 10 
valandai ryto.

A. J. BERŽINSKAS, 
6159 So. Artesian Avė.

1 flatas 
Tel. Prospfect 6674

Parduodam ir mainom

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
VaL ryto 9—10 vai. 7—9 v. V.

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
į _

SPECIALIS NU-i 
PIGINIMAS

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE

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

‘ M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA Ice Cream Par- 
lor, saldainių ir minkštų gėrimų 
krautuvė. Yra 5 kambariai pagy
venimui, renda tik $20 į mėnesį. 
Vieta gera, ant kampo. Parduosiu 
labai pigiai.

2500 W. 39th St.
, Tel. Liiffayette 0919

2 flatų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas.' 4 flatų 
muro namas, su visais paranku- 
mais, geroj apielinkėj.

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

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

L PARSIDUODA grosernė, ice cream 
ir kendžių Storas.* Biznis išdirbtas 
per ilgus metus, 5 kambariai gyveni
mui. Parduosiu pigiai, nes turiu kitą 
biznį priemiestyj. Kas pirmas, tas 
laimės.

Atsišaukit
‘ Boulevard 0137

PARSIDUODA RESTAURACIJA
Didelė restauracija, nauji fikturiai. 

Pagyvenimui kambariai užpakalyje. 
Parduodu, nes du partneriai nesugy
vena.

2732 W. 22nd St. 
kampas Fairfield Avė.

PARSIDUODA grosernė, delica- 
tessen, tabako, cigarų, kendžių, ice 
cream ir kitų smulkių daiktų krau
tuvė, 2 pagyvenimui kambariai prie 
krautuvės. Pigi renda, geras biznis. 
Parduosiu pikiai už cash.

964 W. 37th PI., arti Morgan St. 
Tel. Boulevard 8626.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kitų smulkių dalykų sankrova. 
Noriu parduoti skubiai, pasi
skubinkite, bargenas. ’ 

BIR1DGIEPORTO SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

Box 234 
- ------- >--------------------------------

PARSIDUODA 3 krėslų bar- 
berne. Pardąviino priežaštį pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
1711 So. Halsted St.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
ir 6 ruimų, beizmentas cementuo
tas, akmens fundamentas su vi
sais tinkamais įtaisais, kaip tai: 
maudynės, elektra, gasas ir kiti 
patogumai. Seklyčiose yra ugnia- 
kuros vietos. Kaina tik $7,800; 
įnešti tik $1,700. Namas randasi 
ant 59th St. ir Lowe • Avė. Savi
ninkas gyvena 3619 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 flatų mūri
nis namas, labai pigiai, tur būt 
parduotas į 30 dienų, įmokėti 
$3500. Atsišaukite

1635 So. Jefferson St.
1 fl. rear

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,
8106 S. Halsted St., Chicago, III.^

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas mūrinis na
mas, Brighton Parke, firmas augš- 
tas vandeniu apšildomas. Paimsiu 
mažesnį namą arba lotą arba biznį. 
I trįs dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

PARSIDUODA 40 akrų farma. 
Gera žemė, prie gero kelio, miško 2 
akrai, sodno 10 akrų, 2 arkliai, 1 kar
vė, 40 vištų. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti.

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

Box 560

PARSIDUODA gazolino stotis, la
bai pigiai, ant 3934 W. Chicago Avė. 
pusė bloko | rytus nuo Crowford Avė.

Atsišaukite pas
JOE.’ ŠAMET,

4904 W. 14th St., Cicero, III.
Tel. Cicero 8094*

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi, pasisekimą ir pii> 
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 paaifikinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

peopi.es

