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Sovietai pasmerkė nužudyt Vėl smarkus žemės dre 
bėjimas Japonijoj

tris Vokiečius
X

Wall strytas ruošiąs revo 
liuciją Meksikoj

Daug žmonių žuvo sugriuvus 
namams Bostone

Sovietų teismas pasmer-

ke tris vokiečius mirti
Kitus vaistus, 
dentus, jie buvo pasiėmę 

saugoti kelionėj nuo ligų.
rastus pas stu- 

apsi-

Buvo kaltinami dėl sąmokslo 
prieš sovietų valdžios vadus

Amerikos kapitalas kurs 
to revoliuciją Meksikoj

MASKVA, liepos 4. — Aukš- Nori smurtu gaut koncesijų, 
čiaųsias sovietų teirmas vakar j kurių socialistinė Calleso vai- 1 * • a • i • T 1 • A • • V Z 9 9 __ > _ _pasmerkė mirti tris Vokietijos 
piliečius studentus, kaltinamus’ 
neva dėl sąmokslo nužudyti so
vietų valdžios lyderius: Trockį, 
Staliną ir kitus. Pasmerktieji 
studentai yra: Kari Kinder
mann, Max von Ditmar ir rrhe- 
odore Volscht.

žia jiems neduoda

Du miestai tapę sunaikinti; 
traukinių bėgiojimas nu
trauktas.

LONDONAS, liepos 4 
Central Ncws Tokios kores
pondentas praneša, kad Japo
nijoj įvykęs vėl smarkus -že
mės drebėjimas, Ipirio du mie
steliai esą sunaikinti, šimtai 
namų esą sugriauta. Susisie- 
kųnns traukiniais nutrauktas.

TOKIO, Japonija, liepos 4. 
— Anksti šj rytą San i no pro
vincijoj įvyko du smarkus že
mus dVebėjimai. Nukentėjo 
ypač eiti Tottori profek tiiroį 

miesteliai, Kurosaka ir Nibu, 
kur keliolikta namų sugriauta. 
Žemėj pasidarė dideli plyšiai. 
Ar yra kiek ir žmonių aukų, 
žinios nepaduoda.

komunis-
Alek-

Vokietija protestuoja
BFaRLINAS, liepos 4. —Tarp 

Vokietijos ir Rusijos kilo rim
tas konfliktas. Del to, kad bol
ševikų, teismas Maskvoj pa
smerkė tris vokiečių studentus 
mirties bausmei, Berlino laikra
ščiai reikalauja, kad Vokietija 
nutrauktų diplomatinius santy
kius su Rusija.

Vokietijos valdžia pasiuntė 
Maskvai aštrią protesto notą. 
Vokiečių valdžios sferose mano
ma, kad bolševikai pasmerkė 
vokiečių studentus mirties bau
smei tuo tikslu, idant pavarto 
jus juos kaipo įkaitus — iš
keisti į Ijeipcigo teismo mirties 
bausmei pasmerktus
tus, tarp jų vieną rusą, 
sandrą Skoblevskį.
Planavo keliauti pėsti iš 

jos į Kinus
Bolševikų pasmerktieji stu

dentai, Kindermann ir Volscht, 
phmavo pėsti keliauti iš Rusi
jos į Kinus. Sienoj rusų mui
tinės vaidininkas užtikęs Vol- 
schto valize paslėptą revolverį 
Kindermariniits gi turėjo krepšy 
vaistinėlę — reikalingiausių ke
lionėj medikamentų. TaTvaisti- 
nėlė ir revolveris buvo prista
tyti teismui kaipo įrodymai, 
kad kaltinamieji norėjo nužu
dyti sovietų vadus.

Max von Ditmar, kilmės Bal 
tijos vokietią, buvo prie pirmų
jų dviejų prisidėjęs, kad drau
ge keliauti. Manoma betgi,
kad jis buvo arba bolševikų Įdinius gyvenamus namus, pir- bematoriaus rūmai ir įvairios 
šnipas, arba pats norėjo išsi- miau buvusį Adirondack vieš- kitos įstaigos) žlugo liepsnose, 
sukti nuo įtarimo, įskųsdamas 
Kindermanną ir Volschtą.

Visi trys jie buvo laikomi 
Maskvos kalėjime per devynis 
mėnesius. Bolševikų agentas 
provokatorius Baumanis liudi
jo, kad Kindermann jam prisi
pažinęs, jogei jis esąs Vokieti
jos fašistų organizacijos narys. 
Bet tai negali būt tiesa, ka 
dangi Kindermann yra žydai, 
o fašistai visur yra aršiausi an- 
ti-semitai.

Rusi-

Dailu ln America
.. ....................— . •
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Išnešta brangenybių už 250,- 
000 dolerių; šv« Petras nete
ko brangaus deimanto žiedo.

žiedas, sddin- 
ir safirais, pa- 
Benvenuto Cel- 
isame paHnu'y

liktoriai, dauję brangesni negu 
auksas, palikti, nes jie buvo tik 
sidabro.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Sv. Petro bazilika Romoj 
plėšikų apkraustyta

KOMA, Italija, liepos 5. — 
Didelės sensacijos Romoj pa
darė susekta milžiniška vagy
stė didžiulėj katalikų šventovėj,
švento Petro bazilikoj. Nežino
mi plėšikai išvogė šventų bran
genybių vertės apie septynis 
milijonus lirų — apie 250 tūk
stančių dolerių 
rikos pinigais.

Švento Petro 
tas deimantais 
vogtas, bet du 
lini’o (farsus ■>

No. 157

Lenką įspėjimas Estijai 
ir Latvijai

RYGA, birž. 4. (E.). — 
Išriki jos pasiuntinys Latvijoj 
Lados pareiškė Latvių spaudos 
atstovams, kad Lenkijos vy
riausybė dar nenutarus! savo 
pozicijos dėl numatomos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijos. Vis dėlto pasiunti
nys negalįs paslėpti, kAd Len
kų visuomenės mintis laikytų
si abejingai, Latvijai ir Esti
jai čmijs artintis 
Be to, pasiuntinys 
Lenkijos seimas 
Suomijos, Estijos, 
Lenkijos arbitražo

su Lietuva, 
manąs, kad 
ratifikuosiąs 
Latvijos ir

Estai sutinka dėl Padai 
lės konferencijos

Reikalauja i guiti laukan 
popiežiaus nuncijų

Senatorius sako,* kad Vatikanas 
tyčiojas iš Argentinos val
džios, neatšaukdamas savo 
agento

BUENOS AIBES, Argentina

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
5. — Laikraščio Grafico prane
šimu, buvęs Meksikos užsienių 
reikalų ministeris, generolas 
Candido Aguilar, pareiškęs, kad 
Jungtinių Valstijų pusėj orga
nizuojama nauja revoliucija liepos 5. — Nors jau keturi mė- 
prieš Meksikos valdžią. Gene-mesiai praslinko, kaip Argenti- 
rolas, Aguilar sakos, kad Wall nos valdžia pareiškė, kad popie- 
Streeto agentai ir kiti Ameri- Čiaus nuncijus, monsinjoras 

, yra persona 
nemėgiamas as-

Street o agentai ir kiti Ameri- čiaus nuncijus, 
kos stambus finansiniai intere- Beda Cardinale, 
sai kyietę ir jį prisidėti prie su- non grata — i___ o_____ ...
kilimo. * < Imuo, — kas diplomatinėj ka.Į-

Pasak Grafico, planuojamoji (boj reiškia paprašymą diptema- 
revoliucija turinti neišsemia- to išsikraustyti, —tasis vis tiek 
mus fondus, o jos tikslas —lai- nesdkrausto: sėdi sau Buenos Al
mėti Jungtinių Valstijų kapita- rėse, kaip sėdėjęs, ir šeiminin- 
listams koncesijų, kurių dabar
tinė socialistinė Meksikos val
džia jiems neduoda.

12 žmonių žuvo šokių 
salėj sugviuvus

kauja. Del tos priežasties se
natorius Morą y Olmedo pa
reikalavo, kad valdžia tuojau 
paprašytų popiežiaus nuncijų 
apleisti Argentinos sienas bėgiu 
keturiasdašimt aštuonių valan
dų,, jam tatai nepadarius, be jo
kio atidėliojimo išguiti.

■ Ulbėdamas tuo reikalu sena
torius Mo?a y Olmeda pasakė, 
kad Vatikanas tyčiote tyčiojas 
iš Argentinos valdžios., laikyda
mas savo nuncijų Buenos Airė
se ir skirdamas vyskupus, be 
joki(< valdž;os sutikimo.

Gaisras sunaikino Ko 
lumbijos miestą

BOGOTA, Kolumbija, liepos
5. — Manizalies miestas, turįs

BOSTON, Mass., liepos 5. — 
Kiųiečių distrikte, Beach gat
vėj, praeito šeštadienio naktį 
sugriuvo senas viešbučio trio- 
besys, kurio antramę aukšte 
dabar buvo taip vadinamas 
Pickwick kliubas. Kliubo salėj 
buvo šokiai, dalyvaujant apie 
125 asmenims, šokių metu ir 
įvyko katastrofa. Iš griuvėsiu 
jau išimta dvylika lavonų, bet 
manoma, kad yra dar daugiau 
lauže palaidotų. Septyniolika 
sužeistų nugabenta ligoninėn:
keletas, jų taip pavojingai su- 45,000 gyventojų, Raidas valsti- 
žeisti, kad maža vilties pasveik- jos sostinę, tapo beveik- visai 
ti. gaisro sunaikintas Ugnis kilo

« . % * - v vienoj vaistinėj, ir neapsakomuSeptyni žmones žuvo ugny _ .. .x . .... ,greitumu išsiplėtė taip, kad 
SARANAC LAKE, N. Y., gaisrininkai nebepajėgė nieko 

liepos 5. — Vakar rytą gaiš- padaryti. American Mercanti- 
ras sunaikino trijų aukštų me- le Bank, Bank of London, gu-

biutį. Kadangi ugnis kilo žino- Praneša, kad keletas žmonių ir- 
nėms dar miegant, tai dange- gi žuvo.
lis vos spėjo pusplikiai išbėg ----------- T------
ti„ bet septyni žmonės liko ug- MOTINA IR DUKTĖ UŽMUŠ-
ny. | TOS KELIONĖJ Į PIKNIKĄ

Prisipažinimas išgautas smurtu
Kindermann pareiškė, kad to

kį prisipažinimą padaryti pro
vokatoriaus Baumanis privertęs 
jį smuąįu. Nuodai,, sakė Kin
dermann, kurie buvo rasti jo 
keliaujamame krepšy, buvę jų 
pačių, bolševikų agentų, įdėt’.

SOVIETAI LOPOSI LAIVYNĄ NEW HAVEN, Conn., liepos 
-----------  5, — Mrs. McCarthy, 50 metų.

RYGA, ilepos 4. — Visi bu- ir jos 22 metų duktė Frances 
vusieji Rusijos karininkai, jau- keliavo automobiliu į pikniką, 
nesni kaip 48 metų, gavo įsa-4bet kelionėj jų mašina susimo
kymą prisistatyti pamokų kur- šė su dideliu troku, ir 
šamą, kurie tęsis nuo liepos 3 moteris buvo užmuštos, 
iki rugpiučio 3. Įsakymas pa-į -----------
skelbta Izviestijose ir pasiraŠy- PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
tas karo komisaro Frunzės. | ŽMONES

Antras ukazas įsako visiems1 NEW KENSINGTON, 
buvusiems laivyno jūreiviams, 5. — Trenkęs į medį, po kuruo 
jaunesniems kaip 50 metų, tuo- buvo penki asmens ] 
jau 
pakeisti dabartiniam 
Baltijos laivyno personalui.

abidvi

TRIS

Pa, 1.

Egyplo kareiviai bėga Cairo gatve malšinti lokalius mai- Tarp kitų daiktų pavogta: 
štus gatvėse. Visi jų bijosi ir skubiai traukiasi jiems iš ke- gryno aukso mišių servizas,-ba
lių, \ i • jzilikai kardinolo Merry dėl Vai

'padovanotas; aukso kryžius so
dintas smaragdais, Kolumbijos 
respublikbs padovanotas; Ispa-1konferencijos, latvių spaudos 
nijos karaliaus Alfonso dovano
tas aukso kryžius; aukso 

jdabro deimantais sodinti 
jniaį, papos Pijaus IX-to pado- 
ivijnoti; naujovinai aukso kiel’- 
kai ir kitokį aukso kryžiai ir 
šiaip brangus daiktai.

Policija spėja, kad plėšikai 
turėję būt Amerikos italai, ge
rai išsilavinę plėšikiškoj profg-

Maurai gresia pavojum 
franeuzams Morokoj

PARYŽIUS, 1 liepos 5.
Premjeras Painleve vakar pra
nešė ministerių kabinetui, kad 
padėtis Morokoj esanti labai 
rimta. Taza srity, * premjero 
žiniomis, rifkabilai s 
spaudžią franeuzų jėgas, 
binetas svarstė budus,

Ka-J 
kaip

Nepriklausomybės dienos 
šventimo aukos.

Uždaro plieno fabriką

TALINAS, birž. 10 [EJ. — 
Del Lietuvos, Latvijos ii- Esti
jos užsienių reikalų ministerių

Tukstantis darbininkų Indiana 
Harbore netenka darbo

GARY, Ind., liepos 4. — In- 
land Steel kompanija uždare 
neapribotam* laikui’ savo fabri
ką Indiana Harbore, žinomą 

.kaipo plaut No. 1. Uždarius 
•fabriką, tūkstantis darbininkų sijoj, 
netenka darbo. Kompanija sa
ko, kad buvus priversta tatai 
padaryti dėl stokos užsakymų.

Amerikos Nepriklausomybės 
dienos šventimas ir šiemet 
neapsiėjo be žmonių' aukų. 
Liepos 4-tą dieną sprogstamo
mis ugnimis ir šaudymais, 
kiek iki šiol žinoma, Chicagoj 
užmušti 5 žmonės, sukeisti 11; 
New Yorke 4 užmušti, 31 su
žeistas; St. Louise 2 užmuš
ti, 1(M) sužeista; Mihvaukee 
sužeista.

NEVYKO GYVENTI, 
NUSIŠOVĖ

21

Gegu-KUIOKALAUKIS.
žės 19 dieną rytmety Daugirdė- 
lių kaime nusišovė iš rusiško 
šautuvo Juozas Navickas, 26 m. 
amžiaus. Velionis buvo at i tar
navęs kariuomenėje ir rengėsi 
sukurti šeimyninį gyvenimą su 
Dirvonų kaimo mergina Teofile 
L... Tėvas nenorėjo jam pa
vesti ūkės, tat velionis rūpinosi 
išgauti iš valdžioj sklypelį že
mės, bet jam nepavyko. Ga
vęs neigiama atsakymą, velio
nis dar užėjo pas merginą, bet 
ji jau su kitu tarėsi. Parėjęs 
namo velionis) visą naktį nemie
gojo, iš ryto padavė broliui 10 
litų atlyginti'jo skolą ir nuėjęs 
į kitą kambarį atsigulė lovon ir 
įsirėmęs šautuvo vamzdį krūti
nėn, padirgė lazda gaiduką. Ve
lionis buvęs lėtas doras žmo
gus.

O R R
Chicagąi ir apielinkei federn- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Niaukstosi, gaW būt lietaus; 
nedidelė atmaina temperatūroj; 
stiprokas didžiumoj pietų vėjas.

ir si- 
dubi-

CHICAGIETIS PRIGĖRĖ 
BESIMAUDYDAMAS

Olandy socialistai laimėjo simaudydamas su kitais iš Chi-

4nnninn uinfnn cagos atvykusiais vaikinais,naujas vieias Deep River upėj, petoli nuo Ga-
-----------  ry, prigėrė John AJblinger, 16

HAAGA, Olandija, '
— Įvykusių praeitą trečiadienį vėj, Chicago. Jo kūnas tik po 
Olandijoj parlamento’ rinkimų valandos buvo išgriebtas, 
nepilni daviniai rodc\ kad vai-1 * ----------t------- •
džios partija, klerikalai, prakišo1 pKDER.MJS TEISĖJAS IMA- 
penkias vietas,, kurias laimejp MAS NAGAN Už SUKTYBES

IR VAGYSTES
I ‘ 1 /*>-,■- 1 -"

JACKSON, Tenn., liepos 5.—

tvirtinimas, kad Estai pasilieka 
kitų valstybių įtakoj, Estų ofi- 
cialėmis žiniomis neturi pagrin
dų. Estai* siūlo pirmiau sušau
kti ekspertų pasitarimą tik dėl 
to, kad busimoj konferencijoj 
numatoma daug specialinių ir 
technikinių klausimų.

P. VOLDEMARO IR GABRIO 
BYLA.

KAUNAS., birž. 11. —Antros 
nuovados taikos teisėjas pradė
jo nagrinėti P. Voldemaro by
lą, kurs kaltinamas šmeižime 
savo organe “Krašto Balsas” p. 
Gabrio, straipsny kuriame įta
rė p. GabĮrį išdavime kitai vals
tybei Lietuvos valstybės slaptų 
reikalų būdamas prie Lietuvos

'liepSs 5. metų, gyv. 7646 S. Paulina gat- atstovybės Šveicarijoje. Iššauk - 
m/nn4v2i Chinncm Jn trnnnc tik nn L , ... . ..

kairieji. Socialistai gavo ketu
rias naujas vietas. Koftninis- 
tai irgi išrinko vieną atstovą.
To nežiūrint naujajame parla-Fed,.ra|i0 djstrikto teismo tei- 

1 • * T • 1 •• imente reakcininkai turės dar ’ 
daugumą vietų. Premjeru vei
kiausiai pasiliks esamasis kata
likų žmogus.

sėjas J> W. Ross traukiamas 
ttieson. jis kaltinamas dėl suk
tybių, vagysčių ir sulaužymo 
pasitikėjimo ryšy, su su bart kru
ta vim u Peoples Savings banko.’

SANTA BARBAROS 
ŽEMĖS DREBĖJIMO 

NUOSTOLIAI
HAAGA,it liepos 5. — Buvęs 

.Saksonijos, karalius Fridrichas 
Į Augustas atvyko į Doorną at- 

SANTA BARBARA, Gal.’, fankyti buvusį Vokietijos kaize- 
licpos 5. — Kalifornijos inži- <rį Vilhelmą. f 
nierių komisija, padarius pa- 
matingą tyrinėjimą, apsikaičia- 
vo, kad įvykęs praeitą pirma
dienį žemės drebėjimas Santa 
Rarbąroj nuostolių biznio įstai
goms padaręs 6,230,000 dole
rių. Privatiniams gyvenanjiems 
namams padaryti nuostoliai į 
tą skaitmenį neįeina. Komisi
ja apžiurėjo viso 411 biznio 
triobesių, kurių 74 visai su
griauti, 174 taip gadinti, kad 
ligi bus padarytas pamatin- 
ga^' remontas jų negalima var
toti; visi kiti reikalingi remon
to, tečiaus nedidelio ir gali 
būt, vartojami bizniui.

AUDRA DAUG ŽAIGS PADA
RĖ FARMERIAMS

DE KALB, TU., liepos 4.
Siautus praeitą naktį smarki 
audra su lietam šiaurinėj Dc 
kalb kauntės daly padarė daug 
žalos farmeriams. Apie Genęą 
.•liūlia nuvelti’ daugelio farnie[MJ IX vi JL VIV J V4 114Z4 1L4114XJJ jzl W vi V clo« Coliui U iivtvv * icu jip

pasislėpę Vakar tęnlperatura vidutiniš- rių “sailus,” trjobesių stogus.
t • •i—r-vt-'O T J— .1 V ♦ • • V 11— ♦įsiregistruoti pašaukimui nuo smarkaus lietaus, perkūnas kai siekė 75° F.

šiandie saulė teka 5:20, lei-jvus 
džiasi 8:28 vąlandą.

sovietų tris jų vietoj užmušė, o kitus 
du pavojingai apdegino.

išvartė medžius ir išguldė ja 
laukuose. Audra tęsės 

trumpą laiką.

IMPERFECT IN ORIGINAL

ta apie 15 liudininkų, kurių tar
pe Dr. šaulys, kun. Purickis, 
Dr. Steponaitis ir kiti.

DU ŽMONĖS MIRĖ NUO 
KAITROS

AURORA, 111M liepos 5. —
Laikė Nepriklausomybės šven
tės celebracijų vakar nuo karš
čio mirė Amerikos Legiono* Ge- 
nevos posto komanduotojas El- 
mer Dahhjuist, 32 metų, ir 
Sandwicho, III., farmerys Fred 
Rumple, 43 melų.

f
MEMPHIS, Tenn., liepos 5.— 

Besi važinėj ant motoriniu laive
liu Mississipppi upėj, laiveles 
apvirto, ir buvę jame penki as
mens prigėrė.

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- 
kiPper Naujienas paštu1, išmokami į 20, iki 
20 dienų.

t

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 APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _

Chicagoje per neėiotojuai
Viena kopija - ------- --
Savaitei  18c
Mėnesiui _____________, 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams___________ —$7.00
Pusei metų ___________ - 8.50
Trims mėnesiams_______ —___ 1.75
Dviem mėnesiam--------------- --- 1.25
Vienam minaaiui ——_____ .75

Lietuvon ir kitur n talentuose?
(Atpiginta)

Metame___________________ $8.00
Pusei metų___________ —■ .... 4.00
Trims rtėnesiams----- ------------- ž.tO
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakyme.

$8,00
-U 4.00
— 2.00
— 1.60 
—. 45

KUNIGIŠKA “DORA”.

KLERIKALŲ ORGANO MELAS.

“APSAUGOS ĮSTATYMAS” IR KONSTITUCIJA.

NEPAPRASTA MINISTERIO GALIA.

LIETUVOS TEISMAI.

MASKVOS DIKTATORIŲ PAMĖGDŽIOJIMAS.

Kunigai statosi “doros mokytojais”, bet visuomenės 
gyvenime jie dažnai elgiasi taip, kad. išrodo, jogei jie sa
vo pašaukimu laiko mokyti žmones nedorybės.

Štai, kunigai leidžia dienraštį “Draugą”. O ar aukš
tai jisai stovi doros atžvilgiu? Ne aukščiau už komu
nistų spaudos organus! Kaip komunistų “Laisvėję”, taip 
ir kunigų “Drauge” nuolatos pilna asmenų užgauliojimų, 
priešingos nuomonės žmonių niekinimų, melagysčių ir 
šmeižtų. Ir prie to toks pat, kaip pas komunistus, savęs 
gyrimas. Tik “mes” geri, tik “mes” dori, tik “mes” tei
singi, tik “mes” pasišventę visuomenės labui! t i

Butų labai liūdna, jeigu šitokios “doros” imtų lai
kytis visi katalikai . Laimė tečiaus,. kad paprasti tikin
tieji žmonės, kurie nedaro gešefto iš religijos, yra nepa
lyginamai doresni už savo “dvasiškus mokytojus”.

Pažangioji* lietuvių visuomenė labai sujudo dėl des
potiško “valstybės apsaugos įstatymo”, kurį krikščionys 
demokratai smurtu pravedė Lietuvos seime. Tai, rodos, 
visai natūralūs dalykas. Jeigu valdančioji partija kėsi
nasi suvaržyt žmonių teises, tai visuomenė ,kuri nepri
taria tai partijai, kovoja prieš tai. Ir ji negali nekovoti, 
nes ji susideda juk ne iš vergų, o iš laisvų piliečių!

Bet žiūrėkite, ką apie tai gieda kunigų “Draugas”:
“Jeigu laisvamaniai”, sako tasai laikraštis, “ke- 

įia triukšmą dėl Apsaugoj įstatymo, tai reikia ma» 
nyti, kad jų sąžinė nerami, nes jie irgi eina ranka į 
ranką su Lietuvos priešais, bolševikais.“
Kiekvienas pripažins, kad tai yra labai negražų^ me

las. Socialistai, sandariečiai ir kiti pažangus žmonės, 
kurie protestuoja prieš Lietuvos krikščionių despotizmą, 
su bolševikais neturi nieko bendra. Tą visi žino, bolše
vikai tų žmonių dagi labiaus neapkenčia, nągu klerikalų. 
Nebuvo nė vieno atsitikimo, kad bolševikai butų mėginę 
suardyti klerikalų prakalbas, o socialistų ir kitų pažan
giųjų žmonių prakalbas jie ardė daugybes kartų.

Kitas “Draugo” melas. . j
Jisai rašo, kad aukšČiaus minėtasai “apsaugos įsta

tymas” neprieštaraująs Lietuvos Respublikos konstituci
jai, ir sako: • y x

“Kalbamas įstatymas....tik laikinai teikia dides
nių teisių Vidaus reikalų Ministeriui ir didina baus
mes už prasižengimus prieš valstybės tvarką.” .
Bet kodėl kunigų laikraštis nepraneša savo skaity

tojams, ką apie tą įstatymą pasakė seimo kortiisija, kuo
met Įstatymo projektas buvo paduotas jai peržiūrėti pirm 
svarstysiant jį visų atstovų posėdyje (plenume)? “Ap
saugos įstatymo” projektą peržiurėjo Administracijos ir 
Savivaldybių Komisija i^ pripažino, kad jisai nesvarstyti- 
nas, kadangi jisai nesutinka su Lietuvos konstitucija. O 
Chicagos klerikalų organas tvirtina, kad tame įstatyme 
nieko priešingo konstitucijai nesą!, Ir ką tu jam pa
darysi?

1 ........................7

Jeigu kalbėt apie kieno nors “sąžinės neramumą”, tai 
reikia pripažinti, kad tas dalykas reiškiasi kaip tik pas 
tuos, kurie tą biaurų “apsaugos įstatymą” padare ir ku
rie jam pritaria.

Kodėl Lietuvos kademai rado reikalinga apšarvot ne
paprastomis teisėmis savo vidaus reikalų ministerį? Lie
tuva, kaip ir kiekviena civilizuota šalis turi jstątymus, 
kurie nurodo piliečiams, kas yra galima/o ko negalinga 
daryti. Jeigu kuris žmogus įstatymą peržengia, tai jisai 
yra traukiamas teisman, kuris paskiria jam bausmę. Ko
dėl gi Lietuvos klerikalai sumanė dabar pavesti tą galią 
teisti ir bausti piliečius ne teisėjams, bet ministeriui?

// ' * , • f

- Visame civilizuotame pasaulyje už stambesniuosius 
nusidėjimus teisia žmones prisaikintųjų teisėją teismas 
(jury), susidedąs iš paprastų piliečių. Yra gėda pasakyt, 
kad Lietuva tos teisingumo jstaigos dar iki šipl neturi. 
Šituo atžvilgiu ji stovi žemiaus net už cariškąją Rusiją 
(bolševikai, beje, taip pat panaikino prisaikintuosiųs tei
sėjus). Lietuvoje žųrones teisia valdininkai teisėjai, ant 
kurių didelę galią turi vyriausybė. Štai, nesenai Lietuvos 
valdžia pasaliną net Vyriausiojo Tribunolo narį, p. A. 
Janulaitį.

"* Aišku, kad prie šitokios tvarkos teismų bešališku
mas yra beveik negalimas daiktas. Valdžiai yra gana 
lengva jų nuosprendžius pakreipti ton pusėn, kurion 
ji nori. ' ' • '

O betgi Lietuvos krikščionys net ir šitokiais teis
mais nepasitiki! Ažuot palikę galią spręsti apie nusidė
jimus prieš valstybės tvarką teismams, jie suteikė vidaus 
reikalų mipisteriui teisę savo nuožiūra daryt kratas, 
a r estu© t, laikyt kalėjime, skirti pinigines pabaudas, už
darinėt laikraščius, drausti susirinkimus ir organizacijas 
ir net — šalinti iš miestų ir apskričių tarybų žmonių iš
rinktuosius atstovus F

Juk tai tikra “proletariato diktatūra” — kaip Mask
voje. Jeigu Lietuvos klerikalų sąžinė tfutų rami; jeigu 
jie nebijotų žmonių, tai jiems nereikėtų pamėgdžioti Zi- 
noyjevą, Staliną ir Kamenevą.

Jie steigia Lietuvoje bolševizmą ir nesisarmatija sa
kyt, kad tai esanti “apsauga” nito bolševikų pavojaus!

kurios, pasak “L.”, šiandie jau 
esančios taip pasikeittfšiOs, jo«- 
gei Markso taktika pasidariusi 
nebegalima. Brooklyno keikūnų” 
organas rašo:

“Tuomet (1848 m.), ypa
tingai Vokietijoje, ėjo mirti
na kova tarp buržuazijos, iš 
Vienos pusės, ir absoliutūs 
monarchijos* ir viduramžių 
žemės savininkų iš kitos pu
ses. 'Dabar Vokietijoje ei
na mirtina kova tarp buržu
azijos ir proletariato. Tada1 
buržuazija veikė revoliucio- 
niškai, atada proletariato kla
sė dar neveikė griežtai savy- 
stoviai, tada parėmimas bur
žuazijos jos kare su monar
chija buvo žingsnis? pirmyn. 
Bet dabar, kuomet eina mirti-

Ginkime Lietuvos 
Zmouių Laivę!

PareiSkimas pažangiajai lietuvių visuomenei.

Broliai ir sesers, Amerikos 
lietuviai!

Musų tėvynei Lietuvai grasi
nu vergijos pavojus. šiomis 
dienomis atėjo žinia iš Kauno, 
kad krikščionių Memokratų blo
kas Seime, nedalyvaujant opo
zicijos atstovams, priėmė įsta
tymus, varžančius žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizaci
jų laisvę Ir įvedančius piirties 
bausmę. Ir pirma negu jisai 
uždavė šitą smūgį pamatinėms

na kova tarp buržuazijos ir Lietuvos piliečių teisėms, jisai 
proletariato, kuomet buržua- atliko Seime žiaurų smurto 
zija yra viešpataujanti klasė, darbą: pašaukė policiją pese
tai parėmimas tos buržuazi- džių salėn ir jėga pašalino iš 
jos yra proletariato klasės jos atstovus Dr. Grinių, Bielinį 
reikalų išdavystė, yra lošimas‘ir Lapinską.
darbininkų budelio rolės.” Kokią teisę turi šitaip elgtis

ŲUMI’EN-I’ROLETARISKI 
DARBININKŲ MULKIN

TOJAI.

“Naujienos” parode, kad bol
ševikiški komunistai yra ne 
“marksistai”, kaip jie save va
dina, bet marksizmo falsifikato- 
riai. Aną dien mes padavėme 
keletą ištraukų iš ĄJarkso ir 
Engelso “Komunistų Manifes
to”, kur aiškiai sakoma, kad tam 
tikrose aplinkybėse komunis
tams tenka eiti išvien sirburžua- 
žiniais radikalais ir demokra
tais prieš atžagareivius. Tuo 
tarpu dabartiniai bolševikiški 
komunistai skelbia, kad kiekvie
nas susidėjimas su pažangiosios 
buržuazijos partijomis yra 
“judošystė”, “išdavyste” ir tt.

Brooklyno komunistų organas 
negali, užginčyti, kad musų pa
duotosios ištraukos iš to Mark
so veikalo yra teisingos. Tai kas 
tuomet daryti? Kaip įrodyt, 
kad maskvinių davatkų plepalai 
apie “marksizmą” nėra nfelas? 
Well — kuomet bolševikiškų 
sandvičių valgytojai neturi ar
gumentų, tai jie ima keiktis ir 
šmeižti, šilų įrankių stveriasi 
ir “Laisvė”. Iškoliojus “Naujie
nas” “dvasios ubagais” ir “par
sidavėliais”, ji rėžia:

“1848 metais Franci jos ko
munistai dedasi prie socialis- 
tiniai-demokratinės partijos 
kovoje prieš korlservatyvę ir 
radikalę buržuaziją; 1925 me
tais Franci jos socialistai iš pe
ties remia Franci jos imperia
listų karą prieš sukilusius 
Morokko gyventojus!... t

“1848 metais Anglijos ko
munistai palaiko čartistus, ku
rie veda kovą prieš monarchi
ją (?) ir už balsavimo teises 
darbirtinkams; 1924 metais
Anglijos socialistas MacDo- 
naldas premjerauja monarchi- 
škai valdžiai ir ginklais mal
šina Anglijos imperializmo 
pavergtus Indijos ir Aigipto 
žmones!...”
Ir taip toliaus, ir taip to- 

liaus.
Kiekvienas žmogus, kuris 

skaito laikraščius, žino, kad to
se bimbįškose “Laisvės” pasako
se yrą melas prie melo. Marok- 
koje, pa v. dabartinis karas 
franeuzų su riffais kilo visai ne 
Iš gyventojų sukilimo. Riffų 
vadas Abd-eLKrim kovoja su 
franeuzais dėl tos te/torijos, 
kuri jam niekuomet nepriklau
sė; jisai nori išplėsti savo tau
tinę .valstybę. Kodėl franeuzai 
turi trauktis prieš jį ir atiduoti 
jam tą žemę,- kurią jisai nori 
pasiimti? Ar Krimo valdžia to
je teritorijoje butų geresiie, ne
gu franeuzų? Francijos socia
listai taip nemano. Jie laikosi Imkime dabar

tos. nuomonės, kad rėmimas ag- 
resyvio riffų nacionalizmo visai 
nebūtų patarnavimas nei darbi
ninkų klasei, nei taikos reikalui. 
Antra vertus, jie yra aiškiai pa
sakę, kad jie nerems ir savo ša
lies valdžios, jeigu ši mėgins 
daryti užkariavimus Morok- 
koje. ,

Kalbant apie Anglijos Mac- 
Donaldą, tai “Laisvė” prasimano 
visai nebūtą dalyką, pasakyda
ma, kad socialistas premjeras 
malšinęs ginklais Indijos ir Al
gi pto žmones. Jokių malšinimų 
tenai prie MacDonaldo valdžios 
nebuvo, kadangi tų šalių gyven
tojai visai nemėgino sukilti. 
Mac Donaldas, būdamas Anglijos 
premjeru, įsake paleisti iš kalė
jimo Indijoj žmonių veikėjus, 
kuriuos buvo suėmusi konser
vatorių valdžia.

Pagaliau, šitie dalykai visai 
nesiriša su klausimu, kurį 
“Naujienos” gvildeno. Klausi
mas eina apie tai, ar Marksas 
pripažino, kad darbininkiška par 
tija gali tam tikrose sąlygose 
bendrai veikti su pažangiosios 
buržuazijos partijomis. Mes jau 
esame įrodę,. kad Marksas ne 
tiktai pripažino tatai, bet ir 
pats rekomendavo tokią taktiką. 
Iš to gi yra aišku, kad kiekvie
nas, kuris smerkia visokį bend
radarbiavimą su pažangiąja bur
žuazija, kaipo “išdavystę”, yra 
ne marksistas. Jeigu jisai tokią 
savo poziciją^ vadina “marksiz
mu”, tai jisai yra arba nieko 
neišmanantis tamsunas, ąrba 
begėdiškas apgavikas.

Bet gal šiandie jAu atėjo toks 
laikas, kada visa buržuazija pa
sidarė atžagareiviška, ir todėl 
darbininkai jau nebegali susira
sti naudingų savo klasės reika
lams talkininkų buržuazijos ei
lėse? Apie tai, žinoma, galima 
ginčytis; bet tai yra ginčas ne 
dėl marksizmo principų, o tik
tai dėl principų pritaikymo. 
Kuomet gi žmonės ginčijasi tik
tai dėl principo pritaikymo, tai 
yra nesąmonė jiems vadinti 
kits kitą “judošiais” ir “parsi
davėliais”. Bet “Laisvė” kaip 
tik taip ir elgiasi. ‘

Savo straipsnio gale ji sako, 
kad “šiandie skirtingi senti
kiai” ir kad dėl šitos priežasties 
dabar jau nebetinka ta taktika, 
kurią 1848 m. rekomendavo sa
vo pasekėjams Marksas. Vienok 
ji vistiek keikia ir “Naujienas” 
ir visus socialistus “budcliaiis”, 
purvinais” ir tt. Reiškia, ji

stengiasi įtikinti savo skaityto
jus, kad socialistai esą laužyto
jai kokių tai svaibių principų, 
nes šitaip piktai atakuot gali* 
ma tiktai žmones, kurie nuside
da principų u klausime.4 O tuo 
tarpu socialistai, kaijpftoės pa
rodome, jokio principo nelaužo. 
Susinėdami tam tikruose atsiti
kimuose su pažangiąja buržua- 
azija, jie elgiasi lygiai taip, kaip 
kitąsyk elgesį pats Marksas.

tas sąlygas,

ii

darbininkų budelio rolės.”.
“Laisvė” 

bos sapnus, z < 
nuolatos kartojamoji •’ frazė 
“mirtina kova” yra liguistas 
kliedėjimas, daugiaus nieko.

Kova tarp buržuazijos ir mo
narchijos Vokietijoje 1848 m. 
visai nebuvo “mirtina”. Ji buvo 
pusėtinai rami ir toli-gražu ne 
griežta. Nei buržuazija tuo
met neužmušė monarchijos, nei 
monarchija neužmušė buržuazi
jos; ne tik neužmušė, bet net 
skaudžiai nesužeidė. Ta kova1, 
pasibaigė labai menkos vertės: 
kompromisu, kuris praplėtė ’ 
buržuazijos teises, bet kartu
sustiprino ir monarchiją.

Monarchija Vokietijoje tapo 
nuversta tiktai 1918, metų gale, 
bet da ir dabar josios pajėgos 
nėra visiškai sunaikintos.

čia pasakoja Bim- Portiia- Papuolamai gavusi vos 
o ne faktus., Jos tik kelių vietų ^“gumą Seime

1918 m. revoliucija Vokietijo
je buvo tęsinys tos revoliucijos, 
kuri prasidėjo 1848 m. Kaip ana 
revoliucija buvo buržuazinė, 
taip ir ši, ir todėl yra netiesa, 
kad jiedvi esančios griežtai 
skirtingos, kaip pasakoja “Lais
ve”, kuri tvirtina, kad 1848 me
tais ėjusi “mirtina kova” tarpe 
buržuazijos ir monarchijos, o 
dabar einanti “mirtina kova” 
tarpe buržuazijos ir proletaria
to. Revoliucija, kilusi Vokieti
joje po didžiojo karo, tikrenybė
je tiktai pabaigė tą, ką buvo 
pradėjusi revoliuciją 1848 metų.

Tiesa, paskutinėje Vokietijos 
revoliucijoje buVo jau laikiAai 
valdžia patekusi į darbininkų 
rankas, ir todėl išrodė, kad bur
žuazinė revoliucija tenai išsivy
stys į proletarinę revoliuciją; 
bet šis procesas tapo sustabdy
tas. Jį sustabdė ne kas kitas, 
kaip tiktai patys tie elementai, 
kurie daugiausia šūkauja apie 
“mirtiną” darbininkų kovą su 
buržuazija. Spartakai ir kiti 
gaivalai, iš kurių vėliaus susi
darė Vokietijos komunistų par
tija, sukurstė dalį darbininkų 
ir įvairius ekonomiškai nepasto
vius elementus — lumpen-prole- 
tarus ir kitokius — prieš sociali
stinę valdžią, laikinai susidariu
sią Vokietijoje. Tuomet kilo 
tatįftisavinė kova darbininkų 
klasėje, ir socialistine vald
žia negalėjo pasilaikyti. Jos 
vietoje atsirado koalicinė val
džia, susidedanti iš demokrati
nės buržuazijos ir socialistų. 
Bet toliaus, komunistams ne
paliaujant kurstyti tarpusavi
nę kovą darbininkų eilėse, 
buržuazija visai išstūmė socia
listus iš valdžios, ir šiandie 
Vokietijoje turi savo rankose 
valdžią stambusis kapitalas ir 
junkeriai.

Per šią Vokietijos revoliuci
ją tuo bildu nebuvo nė vieno 
moipento, kuriame visa darbi
ninkų ''klasė butų stojusi “mir- 
tinon kovon” prieš visą bur
žuaziją. Bet buvo visą laiką 
žiauri kova darbininkų mažu
mos, vadovaujamos komunis
tų, prieš darbininkų daugumą, 
vadovaujamą socialistų. Ta, 
komunistų sukurstyta, viduji
nė darbininkų kova taip su
silpnino Vokietijos darbininkų 
klasę, jogei šiai prižejo dėtiš

ir neatstovaujanti nė pusei Lie 
tuvos piliečių?

Kuo pateisinti šitokį begėdiš
ką trempimą piliečių teisių, pa
tikrintų Lietuvos Respublikos 
konstitucijoje, ir šitokį pasity
čiojimu iš geriausiųjų Lietuvos 
Žmonįų atstovų?

Lietuvos liaudis vargo ir sa
vo kraują liejo, gindama kraš
tą nuo priešų, visai ne tam, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje 

j butų įsteigta kunigų ir jų pa
kalikų kumščios diktatūra! 
Mes», Amerikos lietuviai, dėjo
me aukas ir darbavomės Lietu
vos labui visai ne tam, kad mu
sų tėvų ir bočių žemė vėl pa
tektų vargi jos jungan!

Todėl Lietuvos klerikalų sau- 
valiai turi būt griežčiausiu bu- 
du pasipriešinta. Lietuvos žmo
nes jau sujudo. Kai tik /val
džia įnešė Seiman savo nelemtą 
sumanvmą suvaržyti piliečių 
teises, I užvardintą “valstybės 
apsaugas įstatymu,” tai iš visų 
Lietuvos kampų pasipylė smar
kus protestai. Opozicinės par- 
nymą Seime ir visuomenėje. Tik 
rijos stojo kovot prieš tą suma-

nymą Seime ir visuomenėj. 'Pik 
smurto pagalba jos tapo laiki 
nai nugalėtos. Bet kova neliū
si baigė ir nepasibaigs, kol kle
rikalinės reakcijos žygis nebus 
atmuštus.

Mes, Amerikos lietuviai, turk 
me padėti Lietuvos žmonėms 
šitoje kovoj?, remdami tas jų 
partijas, kurios gina laisvę ir 
demokr itybę. Mums yra taip 
pat biapruj begėdiškas kleri
kalų despotizmas, kaip ir tero
ristinė bolševikų diktatūra Ru
sijoje arba kriminalia fašistų 
viešpatavimas Italijoje. Mes 
stojame už tai, kad Lietuvos 
liaudis pati tvarkytų savo rei
kalus, vadovaudamasi žmoniš
kumo, dorybes ir .teisingurv/) 
įstatymais, nes tik prie šitokios 
tvarios ji sugebės sėkmingai 
vystyti savo kultūrą ir išlaiky
tu savj nepriklausomybę. Ver
gija i>o klerikalinių despotų le
tena reikštų Lietuvai pražūtį.

Visus,, kurie tiki į šituos prin
cipus, mes šaukiame pakelti sa
vo balsą prieš Lietuvos krikš
čionių demokratų smurtą. Pro
testuokime ! Ginkime Lietuvos 
laisvę ir demokratijos teises!

Bendrasis komitetas: • 
Dr. A. Ziitaontas, pirm

Dr. A. Montvidas, rašt.
(Masinis protesto mitingas į- 

vyks liepos 17 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijos didžiojoje sve
tainėje.)

Sergančios moterys^ turi 
būt padrąsinamos

Laiškas kaip šis parodo 
gerumą Lydia E. Pinkham’s 
Ve^etable Compound.

j bloką su demokratine bur
žuazija, idant apgynus respub
liką nuo dvarininkų, susivie
nijusių su stambiaisiais kapi
talistais. Taigi, jeigu kalbėt 
apie “darbininkų klases reika
lų “išdavystę”, tai komunistai 
kaip Mik ir yra išdavikai. Jų 
“pasidarbavimo” Vaisius yra 
Hindenburgas Vokietijos prezi
dento vietoje1!

Ar Karolis (Marksas butų 
taip besrpegeniškai elgęsis, 

•kaip dabartiniai komunistai? 
Žinoma,' kad ne. Tokiose są
lygose, kur grūmoja pąvojus 
demokratijai ir respublikai, 
jisai butų ne kurstęs mažu
mą darbininkų 
mą, bet butų
protaujančius darbininkus ei
ti išvien su demokratijose ša
lininkais prieš monarchistus. 
Taip pat ir kitose šalyse, kur 
yra pavojus iš fašistų arba 
kitokių reakcininkų 
Marksas butų šaukęs 
laisvės ir demokratybės 
jus vienybei). Jisai juk 
lenkus, 
krašto 
Rusijos 
mojo
siuntė sveikinimus prezidentui 
Lincolnui, kuomet šis kariavo 
su pietinių valstijų vergų po
nais; jisai visur stojo už lais
vę ir demokratybę prieš des
potizmą ir reakciją.

Marksas šiandie butų did
žiausias kruvinojo Rusijos 
Ijolševiką despotizmo prie
šas!

Be reikalo tat “Laisvės” 
hum bugieniai mėgina apgauti 
lietuvius darbininkus, dengda
mi Markso vardu tą begėdiš
kų chuliganizmo politiką, ku
rią veda šių dienų komunis
tai. Dabartiniai 

I .

yra ideologai ne 
proletariato, bet
protiškai nusmukusių lumpen- 
proletarų.

prieš daugu- 
raginęs visus

visus 
gyne- 
rėmė 
savokovojančius už 

nepriklausomybę 
despotizmą; jisai Pir- 
Internacionalo vardu

komunistai 
industrinio 

doriškai ir

Turtle Lake, Wisconsin. — “Aš 
vartojau Eydia E. Pinkham’s Ve^e- 

table Compound 
nuo silpnumo, nu
garos skaudėjimo 
ir nervingumo. Aš 
turėjau tuos trube- 
lius per eilę metų, 
dar ir kitas gyduo
les vartojau, bet 
aš neradau kitų gy 
duolių taip gerų 
kaip Vegetuble 
Compound ir aš 
rekomenduoju jas 

sūrios turi tuos pasavo draugėms, 
čius simptomus. Aš mačiau jas gar
sinant ir nutariau pabandyti jas, jos 
pagelbėjo nuo mano trubelių. Aš gim
džiau 6 kūdikius ir prieš kiekvieną 
gymdymą vartojau Lydia E. Pink
ham’s Vegetahle Compoun^ nuo silp
numo, vėmimo, prasto apetito ir nu
garos skaudėjimo ir po gimdymo. Jos 
yra geros gyduolės, nes visuomet pa
gelbėjo man. Aš taipgi vartojau Ly
dia E. Pinkham’s Liver Pilis per pas
kutinius 8 metus nuo užkietėjimo”.—»- 
Mr. Mabel La Point, R F. D. No 1, 
Turtle Lake, VVisconsin.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

Wennersten’s
Bohemian Blend

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbinių generatorius, starterius, 
magneto:;, • motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wabash Avė., 
Tol. Victory 7874

*ENNERSTENs

WENNERSTEN*S 
jOa lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jų$ pamėgsite jį!

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO *

Tel. Lafayfitte 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam! visados 

patarnauju, kuogeriausiai.

M. Yuška,
5228 W. >8th St., Chkago. III.



korespondencijos)
Kenosha, Wis

Telefonais

FordsonLincoln Tel. Boulevard 0587

Lawndale 4113*14

Advokatas

LIETUVIAI DAKTARAI

T ūksiančiai Žmonių Francuziškas Daktaras

Butkus Undertaking

Ar turit silpnas ajds? 
Skauda jums galvą?

nu« 
nuo

1514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louia Are. 

CHICAGO, ILL,

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

Jei abejoji akimi
Dr. A. R. BLl

TURTAS
$20,000,000

A. L DAVIDONM. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Ptont
Valandoi 2—6 vak.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vienas iš trijų taksikabų, ku
rie lenktiniavosi Grand gatvėj, 
prie Wells gatvės užmušė ban
džiusį eiti skersių gatvę Char

ites Green, 27 metų, 1307 West 
Madison St. Visi trys taksika- 
bai pabėgo ir policija jų jieš-

1707 W. 471 b 81.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nediliomia 

8 iki 2 vai. po pietą.

John Kuchinskas
LAWYER . 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Fullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė..

Kaspar American Stale Bank
1WO Blue Island Avė., kampas 19 gatves 

CHICAGO, ILLINOIS

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tol. Lafayotto 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boilerard 
7820. Ree., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospoct l^BO. Ofigo valan
dos 2-4, 6-8. Nadilipj II iki 12 d.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų 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

Optotnttriefc 
Tel. Boulevard 6487 
<640 S. Ashland Avė.
Kampan 47 tos aet 

2 labą

Besilenktiniuojantys taksikabai 
užmušė žmogų

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pitnyčios.

JOHN B.BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namd Telefonas Republic 9600

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpiausį laikų ir už pilnų jų vertę.

Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimų turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimų 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

savo susi- 
rupinasi 

r visomis 
tuos reikalus 

moraliai ir me- 
Lietuvos Ne- 

kurimosi metu 
Susivienijimo 

apskričiai ir 
aukojo įvai- 
reikalams ir 

Laisvės Pasko-

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

liko jis 4 metų sūnų Fred, kurį 
atiduota jaunuolių prieglaudai, 
Po mirties pasirodė, kad tai yra 
George Bergman, sunus pianų 
fabrikanto; muzikos lavinosi 
Europoje ir pirmiau koncertuo
davo, bet girtavimas jį sunaiki
no. Del girtavimo ir jo pati j 
apleido ir pasišalino Su kitu vy-

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9111

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriiką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St ~ * 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne 
diliomis ii iventadisniaia 10—11 dlax

ir asmens
ir reikalaujame, kad Lietuvos 
žmonėms ir spaudai butų teis
ta reikšti viešų kritikų vald
žios darbams, nes be to tobu
las valstybės tvarkymas nėra 
galimas*

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
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

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

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 jpo pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8638

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje/ Dešimto Apskričio Val
dyba:

Pirm, Antanas A^Pakšys 
Sek r. M. Kasparaitis. 809 W. 351h SI., Chlcagū 

Tel. BaMevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

.■*» Parduodam Laivakortes. •

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE UHN
4681 So. rAshland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 1H 9 
vakare. Nerišliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Advokatas
, 29 So. La Šalie St., Room M 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted SU

Tel. Yards 4681

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-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.

P. B. lladtey, Licensed 
710 We«t 18th Str., Chicago, III.

Viskas* -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti juntu nuliudimo valau

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb- 
tuvis. Cash arba ant išmokėjimą.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. NedėHpmis nuo 1(1 valan

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

’ Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpr^gystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar-
* naus geriau.

•v * • •

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

«DR. HERZMAN'.*
—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.

()fisa8 ir Laharatorijat 1025 W 
18th St., netoli Morgan St. '

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonas Boulevard 1989
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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ąnt viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Tel Blvd. 318 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimo 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 Sbuth 
Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-11 

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

8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte.

Kadangi Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, kaipo labda
rybės ir apšvietus nepartinė or
ganizacija, nuo pat 
kurinio rūpinosi 
(Lietuvos reikalais 
savo išgalėmis 
rėmė ir remia 
džiaginiai, ypač 
priklausomybės 
ir iki šių dienų 
nariai, kuopos, 
Seimai gausiai 
riems Lietuvos 
pirko Lietuvos 
los bonus;

Užmokėsit po išgydymo
Labai dau£ sergančių žmonių ken

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 specidlistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
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 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Nuo munšaino, urvely prie 
1048 W. Jackson Blvd., pasimi
rė “Music Joe” Lehr,- kuris 
skambindavo pianą vienoj “mi-

. Kadangi Susivienijimo orga
nas “Tėvynė” visuomet gynė ir 
gina Lietuvos reikalus ir sto
vi sargyboje Lietuvos žmonių 
laisvės ir gerbūvio ir, musų 
giliausiu įsitikinimu, atatinka
mai atlieka savo užbrėžtas pa
reigas linkui -Lietuvos ir jos 
gyventojų, ir 1

Kadangi pranešė “Tėvyne”

ADVOKATAS 
77 W. Washington St. Room III 

Tel. Central 62M1
Cicero Ketvergo vakarą 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridreportp Seredoj ano 
6-8 V. ▼. Sonatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted SU T* *7S7

Namą telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5918

DR. A. J. BERTASH
MM So. Halatod St. 

Ofiso valandos nuo 1 iki I M 
pietą ir 6 iki 8 vakare

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 
. Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St. 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 

Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141

Dyloa visuose teismuose. — Ab
straktai. Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams.

rnščiai, kad Lietuvos valdžia 
uždraudė įteisti Lietuvon Susi
vienijimo organų ‘^Tėvynę“, 
nepamatuotai kaltindama kai
po einantį prieš Lietuvos vals
tybę ir tuo budu kenkiant} 
Lietuvos reikalams, kas giliai 
užgauna ir visų musų organi
zacijų ir kiekviena jos narį at
skirai.

Todėl Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje 10-tas Apskri
tys, laikytame savo pusmeti
niame suvažiavime, birželio 21 
d., 1925 m., Schlitzo svetainė
je, Kenosha, Wis., apsvarstęs 
šitą Lietuvos valdžios žiaurų 
ir neteisingų žygį linkui musų 
organo “Tėvynės” ir kartu vi
sos organizacijos ir varde sa
vo 350 narių, vienu balsu nu
tarė :

1. Protestuojame prieš Lie
tuvos valdžios tokį žygį, 'ku
riuo draudžiama įleisti Lietu
von Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje organų “Tėvynę” ir 
reikalaujame kuogreičiausiai 
šitų uždraudimų atšaukti, nes 
Lietuvoje gyvena keli šimtai 
Susivienijimo narių ir šituo 
uždraudimu jiems yra atimta 
galimybė gauti jų organizaci
jos oficialį organą ir pasekti 
savo organizacijos reikalus;

2. šitų Lietuvos valdžios žy
gį prieš musų organų “Tėvy
nę” laikome nepamatuotu, ne
teisingu ir pažeminančiu visų 
musų organizaciją ir kiekvie
nų jos narį atskirai;

‘3. Protestuojame ir piktina
mės tokiais Lietuvos valdžios 
darbais, kuriais mindžiojama

Protesto Rezoliucija delei už
draudimo įleisti Lietuvon 
SLA. organų “Tėvynę”.

i. Protestuojame ir piktina
mės Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos klerikalų partijos vadų 
reakciniais žygiais prieš pa
žangiųjų spaudų ir prieš visų 
pažangesnį veikimą Lietuvoje. 
Mes skaitome, kad nevaržo
mas ir laisvai leidžiamas rei
kštis mokslas ir apšvieta yra 
pamatinė sąlyga Lietuvai ir 
jos gyventojams pasiekti švie
sesnių ir laimingesnių gyveni
mo menų;

5. Pareiškiame, kad nežiū
rint kokių žygių prieš mus ne
siims Lietuvos valdžia ir reak
cijai apaštalaus klerikalų par
tijos vadai, mes niekuomet ne
paliausima rūpintis Lietuvos 
valstybės reikalais ir stovėsime 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
jos žmonių laisves sargyboje. 
Ir visuomet remsime moraliai 
ir medžiaginiai Lietuvos žmo
nių kovą už jų laisvę ir Lietu
vos Konstitucijoje pažymėtas 
teises. Pasižadame visomis iš
galėmis moraliai ir medžiagi
niai remti 'Lietuvos pažangio
sios visuomenės kovų prieš pa- 
sikėsinihią. reakcijos priemonė
mis užsmaugti Liętuvoje pa
žangiosios dvasios judėjimą. 
Ėjome ir eisime tuo keliu, kad , 
Lietuvoje įsigalėtų laisvė, tei
sybė įr teisėtumas, kad pilno
je žodžio prasmėje viešpatau-

Dr. Beuedict Aion
Ofisas 8801 S. Kedzie Are. .
La f ay e t te 0075.
Rezidencija 8150 Wt 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos Iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
advokatas

Ofisas vidurni'oalyji 
Room 17R6

CHICAGO TEMPLE BbDG 
77 W. VVastainąton 

Cor

Lietuvos Konstitucijoje užtik- koje, Lietuvos ir Amerikos lie 
rintas piliečių teises: žodžio,' tuvių spaudai, 
spaudos ir susirinkimų laisvę 

neliečiamybę ir kt.

tų demokratybės dėsniai.
(J. £itos rezoliucijos nuora

šus pasiųsti Lietuvos Seimui

» THE UNIVERSALCAR-
Cars-Trucka-Tractors

FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas I

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose, Sąži
ningai patar
nauja, visokio-j 
se ligose prlei 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika-1 
luose moterimi I 
ir merginome.l 
kreipkitės o ra- 
alte pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare. * „

A. A. OLIS
ADVOKATAS

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT: NAUDOS.

I. L FA8IONASCO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St., 

kampas Washington St.
Ofino valandos: Ketverge, seredlj ir subš. 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj it 
šventadieniniu nuo 10 iki 1 po pietA. Pa- 
nedily, ketverge ir pAtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai vakar*.

The Peoples Health 
Institute

, DR. GILU, Specialistas 
eiti į darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai panekrnlngai Ir vinas uiul- 
■enAJusJaH ir komplikuotas ligas, nes musų 
Ištaigu yra prirengta geriaiiHiaU Europiniais 
ir AmerikoniBkais Įtaisymais ir gyduolėmis.

I.lgasJ krk'dd, reumatizmų,; nervingumu, 
utkletojinui vidurių, krutinės ir Šonų »k^U- 
dėjipm, galvooukid, nubtgimų kraujo pUČ- 
kus, slinkimų plaukų, prakaitavimų, nema
lonų kvapų ir kitos ligos yra musų spėcia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisų ir dasiiinos apie nau- 
jaub| gydymo būda tonsllų, kurie greitai 
atima spėkų ir em rgijg. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatų 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų Viltis. Ne- 
atidėliokite, atidėliojimus yra nelaimingas.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikaiė Laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. W1LLING 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos huo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENftJUSlŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo hęų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydom? kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimuB, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

\ isas 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
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bankrutijo turtingi 
brokeriai

Po visos nakties bankierių ir 
finansininkų susirinkimo Drake 
hotely, ant rytojaus tapo pa
traukta teisman didelė brokerių 
firma Dean. Onativia and Co., 
kuri turi ofisus New Yorke ir 
Chicagoje ir pareikalauta jai 
paskirti receiverj. Bankieriai 
apskaito, kad tos firmos skolos 
siekia apie 29,,000,000 dolerių. 
Kiek siekia jos turtas, dar ne
skelbiama, bet tvirtinama, kad 
kreditoriai atgaus apie 75 nuoš. 
savo įdėtų pinigų.

Priežasties bankruto irgi ne
skelbiama. Tečiaus kalbama, 
kad firma turėjo daug šėrų vie-,cn^*^U aP*e desėtką melų ir 
nos kompanijos, kuriai bankie- 
riai nepanorėjo pasitikėti ir pa
reikalavo grąžinti 
Kadangi firma pinigų 
negalėjo, tai prisiėjo 
jai receiverj.

CHICAGOS DARBUOTOJAI IŠVAŽIUOJA LIETUVON

Pranė Stikliute-KemėžienėAndrius Kemėža

šiandie su didžiąja Naujienų 
ekskursija išvažiuoja Lietuvon 
du žymus Chicagos lietuvių dar
buotojai — Andrius Kemėža ir 
jo žmona Pranė. Draugai Ke
mėžai uoliai darbavosi tarp chi-

Gal prigėrė

P-lė Francis Florick

ĮVAIRUS skelbimai

paskolas, 
grąžinti 
paskirti

savo rimta darbuote tiek di au
gų įsigijo, kad kada jiems su
rengta išleistuvių išvažiavimą, 
tai tiek žmonių susirinko, kiek 
dar nebuvo jokiame išvažiavi-

me.
Dr. A. Kemėža yra nemažai 

darbavęsis Lietuvoj, o taipjau 
ir Rusijoj socialdemokratų ei
lėse; jo žmona yra sesuo buvu
sio populiariškiausio poeto Lie
tuvoj — K. Stiklelio, kuris da
bar leidžia ir redaguoja Mari- 
ampolėj savaitraštį “Šešupės 
Bangos.” D.d. Kemėžai mano 
Lietuvoje apsigyventi ir Ameri
kon nebegryš.

“bombas’* “revoliuciją” ir tt. 
Karo metu tečiaus žmonės , , ♦ , i
dar visuomet esti atsargesni; j sTOGDENGYSTR
bet Lietuvoje, kur jokio karo Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas Ir 
nėra valdžios nasikėsinimas garantuojamas už $4. Automobilių, nei a, vaiu/.ios pasiKesinimas trokų paturnavimus Chicagoj ir apie- 
ant žmonių laisvės gali iš- ‘ ‘ ‘
šaukti tiktų audrų.

Ne viehas amerikietis sva- 
apie parvažiavimų Lietu- 
Bet kai dabar tenai de- 
tokie baugus dalykai, tai 
ima abejonė.

Bengėjai masinio mitingo, 
kuris įvyks liepos 17 d., griež
tai sako, kad jie neturi ir ne
nori turėti nieko bendra su 
tais elementais, kurie 
sau naudos iš riaušių 
ginkluotų pervartų.

I dėlto, 
bėms
Jie
tuvos 
darni 
kartu 
mų. Maskvos tavorščiai todėl 
negaus prisiplakti prie pažan
giosios lietuvių visuomenes 
Chicagoje. Mitinge . Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje pareikš 
savo balsą tie žmonės, kurie 
nuoširdžiai tiki į laisvės ir 
demokratybės principus.

RAKANDAI NAMAI-ŽEME

me-19
tų, 2148 N. Albany Avė., pirmą 
kartą išėjo paplaukioti valtimi 
su savo vaikinu Howard Rund- 
(luist, 23 m., 1513 Grace St., Jie 
nuėjo į VVinona maudyklas, per- 
sirėdė, nusisamdę valtį ir iš
plaukė ežeran. Kada vėlai nak
tį jų nesulaukta atsiimant sa
vo drabužius, pradėta jų jieš- 
koti ir po 4 valandų jieškojimo 
rasta valtį tuščią. Spėjama, 
kad abu yra prigėrę.

Lietuviu Rateliuose
Daug chicagiečių šiandie 

išvažiuoja Lietuvon
šiandie vakare Naujienų eks- 

kuisija Lietuvon apelidžia 
Chicago

NAUJIENV EKSKURSIJOS
PALYDOVAS Masinis mitingas liepos

17 dieną
suda-

atstovau-

savo po
vakare ir I

jojfl 
von. 
dusi 
juos

tikisi 
arba 

Kaip tik 
kad jie toms baiseny- 

yra priešingi, 
ir stoja jftnti 
liaudies teises.
klerikalų smurtų 
smerkia

tai 
Lie- 

Smerk-
jie

bolševiz-

Pranešimai
PERKANTIEMS NAU

JIENAS MIESTE

linkūj. įtaiga 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.

PARDAVIMUI valgomo (din- 
ing) kambario 7 šmotų setas, 
vėliausios mados. Parduosiu 
pigiai. 2 lubos.

4153 So. Artesion Avė.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

* HDW. CO.
Mulevojam ir popieruojaiu. 

laikom nfhlevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING * COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long di s ta n ce handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 rea.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi)wauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. De,koruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

Aptiekorius F. J. Tupikaitis 
bus palydovas didelei Naujie
nų ekskursijai Lietuvon, kuri 
šiandie vakare apleidžia Chica
go. Su ekskursija išvažiuoja 
Lietuvon apie 40 chicagiečių.

f|i • ♦ vlai is-
Naujie-

ekskur-

nas 12 m., Stefanija 11 m.,
Joseph Banaitis,,
Mary, Schnourr ir sunūs, ži 

nomas ristikas,^ August 
mant, 

, Stanley Bachenas, 
j Sophie Songail,

Paul Smith ir jo žmona 
onora,

Juozapas Zuperka,
Juozapas Gricius, biznierius

šiandie vakare nemažas bū
rys chicagiečių lietuvių laikinai 
ar ant visados atsisveikins su 
Chicago, su Chicagos lietuviais 
it išvažiuoja Lietuvon, 
važiuoja antroji šiemet 
nu ekskursija IJetuvon.

Su pirmąja Naujienų
sija vedama d. P. P. Millerio, 
išvažiavo keliasdešimt žmonių. 
Bet daugelis nesuspėjo, ar ne
galėjo prisirengti ir išreiškė pa- 
geidavimą, _ kad butų surengta 18.tos įatv?9' apielinkte, 

Ignacas Valiukas, 
Andrius Kemėža ir jo žmona 

Pranė.
Juzefą Andruška ir vaikai:

Ele-

Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo State & 
Van Buren, iįiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas kampas panaikintas dėl 
rieatsiskaitymo. Galima rasti 
ant sekamų kampų:

Van
Van
Van
Van
Madison &
Madison & State

Naujienų Administracija.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikute- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių, specialia prirengi- 
tnas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Visi 
įsi- 

despotizmas, 
Rusijoje

Buren
Buren
Buren
Buren

& Clark
& Wells
& Franklin •
& Markei 
Wells

STATAU naujus, 
nūs 
prie 
labai

taisau sė
di rbu visokį 

už
namus, ir 
namų taisymo darbą, 
pigių kainų.

J. BALČIŪNAS
4509 Sb. Albany Avė.

Lafayette 6867

antra - ekskursija. Naujienos 
pildydamos tą pageidavimą ir 
surengė antrą ekskursiją.

Ši ekskursija šiandie vakare,1 
kaip 10 vai., apleidžia Chicago, Aleksandras, 10 m., Kazimieras, 
išvažiuodama iš Polk ir Dear- 
born gt. stoties. Iš New Yor- 
ko ji išplaukia ketvirtadieny, ' 
liepos į) dieną, clitlžittusiu Whitc 

Star linijos laivu “Olympic,” 
kuriuo plauks į Angliją. Iš 
ten kitu laivu — tiesiai į Klai
pėdą. Ekskursijai palydovu y- 
ra Kensingtono aptiekorius 
F. J. Tupikaitis.

Su Naujienų ekskursija 
važiuoja:

Karolius Tamašauskais,
Adolfas Užubalis,
Genovefa Korsak su 

rim Florence 10 metų,
Jurgis Biveinis,
Petras Zekas, jo moteris Ona, 

Adelė, 6 metų ir Stanislovas, 4 
metų.,

Viktoras šukštoras,
Leonas Andriuška,
Kazimieras Kručas,
Jonas Laužikas,
Petru neis Grigaitienė,
Joseph Survilla,

Aleksandras ir Barbora Riškus,
Jonas Rusis,
Geime Nekrash ir duktė Ve

ra, 8 metų (Lietuvių Peoples 
Furniture Co. vedėjo žmona),

Anastazija Budreckis ir Jo* ekskursija.

P-
• v
1S-

dukte-

7 m. ir Ona, 3 m.,
Iš kitų miestų:
Joseph žemaitis su žmona a* 

vjiiku iš Bocheste^., T<r. Y.

Anthony Cinikas iš Bingham- 
ton, N. Y., ,

Ad. Dičius iš Kenosha, Wis.
Ona šurkienė iš Oglesbey, III.
Daugelis važiuojančių Lietu

von važiuoja tik aplankyti tavo 
tėvyškę ir smagiai savo gimti
nėje pialeisti vasarą, o pasku' 
vėl gryšti į savo Chicago. Nie- 
kurie betgi mano visiškai apsi
gyventi Lietuvoje ir daugiau 
Amerikon nebegryšti. Tarp pa
starųjų yra ir visiems žinomi 
darbuotojai d.d. Kemėžai.

Ne vieni chicagiečiai važiuoja 
su Naujienų ekskursija. New 
Yorke juos pasitiks būriai lie
tuvių iš kitų miestų, kurie taip
jau su ekskursija važiuos Lie
tuvon.

Laivas didelis, patogus, oras 
jurose dabar labai gražus, tad 
visi tikisi turėti labai smagią 
kelionę, tokią pat smagią, ko
kią turėjo visi iš Važiavusieji 
Lietuvon su pirmąja Naujienų I e « • •

VIEŠOS MAUDYNES
Standard Parke jau atidaro viešai 

naudonei. Kasdien nuo 1 ikj 10 po 
piet . Pirmadieniais ir antradieniais 
mcI mergaičių ir!moterų; trečiadie- 
nies, penktadienis! ir šeštadieniais, dėl 
vyrų ir bo’niukų .

1‘. H. Leiderman — užveizda.

Žinotina tiems, kurie padarėte apli
kacijas dėl įstojimo j Chicagos Lietu
vių Draugijų Savitarpines Pašei pos 
ir jau gavote laiškus dėl atsilankymo 
pas daktarą .būtinai atsilankykite 
pas draugijos Dr. A. Montvidą, 1579 
Milmaukee Avė., ne vėliau kaipo lie
pos 8 d.

X. įtaikus, rašt., 1521 Irving Avė.

Bridgeport. — Saldžiausios š. V. 
Jėzaus draugystės mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį liepos 7 d., 
1925 m., 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium salėj, 3135 South 
Halsted St. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti, nes randasi daug svar
bių reikalų atparti. Taipgi atsives
kite draugų dėl prisirašymo.

Kviečia rašt. A. Bugailiškis.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendroves Direktorių ir draugijų at
stovi} mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny], liepos 6, 8 vai. vakare, 
Auditorium svetainėj, 3133 South 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
atstovai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo. Rašt. K. J. Demereskis.

......... A —.
Roseland. Liepos 6 d. 7:30 vai. 

vakare, K. Sbrumilo svetainėj, 158 E. 
107 gatvės kampas Indiana Avė. 
ivyks Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas. 
Šėrininkai ir šėrininkės atsilankyki
te j ši susirinkimą paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų, kurie turi 
būt apsvarstyti.

J. TamaSauskas, selci*.

ISRENDAVOJIMUI
PASIB.fcNDAVO.JA kampi- 

nis fintas, 3 ofisai tinkanti dėl 
daktarų, dentistų arba advo
katų. Labai patogioj vietoj; 
naujoj kolonijoj. 5104 Archer 
Avė. Tel. įLafayette 2014.

GASOLINO STOTIS RENDAI

Norinti rendaVoti gasolino stotį, 
prieinamomis sąlygomis — kreip
kitės 
Geras

žeminu pažymėtu antrašu, 
biznis geram žmogui.
Z. S. MICKEVIČE,
2423 W. 63rd St.

SIŪLYMAI' KAMBARIU

Bendrasis Komitetas, 
rytas iš K) asmenų, 
jaučių socialistus ir 
čius, laikė pirmutinį 
sėdį praeito ketvergo 
nutarė rengti masinį
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
liepos 17 d., penktadieny.

To mitingo tikslas, kaip ži
nia, bus išnešti protestų prieš 
Lietuvos klerikalų smurtą ir 
“apsaugos įstatymų”, varžantį 
piliečių teises.

Bendrasis socialistų ir san
dą riečių komitetas tame pat 
posėdyje išsirinko savo valdy
bą ir paskyrė visų eilę komi
sijų masinio mitingo rengimui. 
Komiteto pirmininku tapo iš
rinktas Dr. A. J. Zimontas, se
kretorium — Dr. A. Montvi- 
das. Komitetas, be to, priėmė 
tekstų atsišaukimo į pažangių
jų Amerikos lietuvių i visuome
nę, užvardinto “Ginkikie Lie
tuvos žmonių Laisvę!” Atsi
šaukimas telpa kitojo vietoje.

J’ikimasi, kad liepos 17 d. 
didžioji Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainė bus kupina 
publikos. Vietos žmonės yra 
labai susirūpinę tais įvykiais, 
apie kuriuos paskutiniu laiku 
atėjo žinios iš Lietuvos, 
mąsto: nejaugi Lietuvoje 
galės toks pat
kaip bolševikiškoje 
ir fašistinėje Italijoje?

Nerimauja ir minios katali
kų. Nors klerikalų spauda 
stengiasi įtikinti parapijonis, 
kad tos žiaurios priemonės, 
kurių griebiasi ILdetuvos val
džia, esančios atkreiptos prieš 
“bolševikiškų pavojų”, bet nie
kas tuo netiki. Bolševikai 
Lietuvoje* neturi jokio £asise- 
kimo. Jei kartain jie padam 
kokį skandalėlį arba nakCiu iš- 

mėto savo lapelių. Ui žmonės 
Lietuvoje iš to tikta? pasijuo
kia. Laiškuose, kuriuos ameri
kiečiai g-uina iš Lietuvos, nė1 
ra ne kalbos apie bolševizmų 
Lietuvoje.

Bet žmonių laisvės varžymas 
po priedanga kovos su “bolše- 
yikišku pavojum” gali iš tie
sų iššaukti Lietuvoje suirutę. 
Tų supranta kiekvienas, kuris 
bent kiek yra matęs svietą. jono Adomonio, Chicagoje ~ kilusio 
štai, Amerikoje yra ramu, nes >s Panevėžio, 
čia niekas nedraudžia sžmo- i 
nėms gyventi, kaip jiems pa-( 
tinka, draugystes tverti, laik
raščius skaityti, į susirinkimus 
vaikščioti. Bet tegu čia vald
žia imtų kabinėtis prie gyven
tojų, areštuot juos, be teismo 
laikyti kalėjime — koks čia 
triukšmas pakiltų! ! Jau karo 
laiku, kai valdžia buvo įvedusi 
aštresnius įstatymus, tai tuo- 
jaus pradėjo tvertis visokios 
slaptos organizacijos ir spau
doje. pasirodė gandų apie

IMPERFECT IN ORIGINAL j

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusseserių 

Marcelės Gendvilienės ir Kotry
nos Kaminskienės, paeina iš Tel
šių miesto. Prašau jų pačių arba 
kas apie jas žino man pranešti, 
buisiu dėkingas.

STANISLOVAS TARKAUSKAS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
JEŠKAU Petronėlės ščiglinskaitės, 

po vyrų Adomaitienė ištekėjusi Chi- 
i cagoje, kilusi iš Panevėžio. Taipgi 

, 11. w v j v.   .........O 
J_72" . Jų pačių ar kas juos

žino nuolankiai prašau pranešti šių* 
adresu:

Panevėžys, Stoties gat. 13, 
ALEKSANDRUI JASINSKUI.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette 5153-608 . 

f •

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

PASIRENDAVOJA kambaris 
dėl vieno švaraus vaikino, prie 
mažos šeimynos, be valgio. 
Elektriką ir maudynė. Gali
ma matyti vakarais. 827 W. 
34th PI. 1 aukštas iš fronto.

PASIRENDAVOJA ruimas 
dėl vieno vaikino be valgio. Rui
mas gana geras dėl gyvenimo su 
visai patogumais.

3347 Auburn Avė. 
l-mos lubos i& užpakalio

REIKIA (HIIBIMjĮ
VYRŲ

REIKALINGAS lietuviškas 
virėjas — turi būt patyręs savo 
darbe. Darbas naktimis.

Atsišaukite
3241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė se

niai išdirbtas biznis. Lysas ant 
4 metų. Turiu parduoti greit, 
todėl leisiu pigiai.

4617 So. Honore St.

PARDAVIMUI barberių kolegija, 
yra 12 krėslų, uždarbio $60 iki $75 į 
savaitę A Ilgas lysas. Savininkas 
turi 3 biznius, vieną nori parduoti. 
Mes taipgi mokiname barberystes 
amato, $35 kursas.

106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbemė, tris 
baltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 
450, cash $250, o kitus ant iš
mokėjimo.

6249 So. St. Ix)uis Avė.
Phone Prospect 5277

PARDAVIMUI —
Grosernė ir bučernė. Arba 

mainysiu į namą.
Atsišaukite

3257 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
minkštų gėrimų ir ice cream 
įstaiga, senas biznis, išdirbtas.

Atsišaukite
613 W. 14 PI.

PARSIDUODA grosernė ir kitokių 
smulkmenų krautuvė Jockson parko 
apielinkėj, 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60.00. Iš priežasties savi
ninko sunkios ligos turi būt parduota 
į dvi dienas.

Atsišauk it greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA restauracija 
ir lunch ruimis arti naujo tur
gaus. Parsiduoda, nes savinin
kas susirgo.

920 W. 14 St.

PARSIDUODA bučernė maišytų 
tautų apielinkėj. Biznis yra išdirb
tas per keletą metų ir yra cash. Sa
vininkas važiuoja IJetuvon. Par
duosiu pigiai.

į 2013 W. 69 St.
Tel. Prospect 8454

PARSIDUODA Hardware ir 
maliavų krautuvė už cash ar 
mainyčiau ant namo. Priežastis 
— liga. Atsišaukit telefonu 

Maywood 3152

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geras kampas. Par
duosiu greit, nes apleidžit 
miestą.

4600 So. Sacramonto Avė.
Tel. Lafayette 3723

PARSIDUODA restauracija 
ir lunch ruimis. Biznis išdirb
tas ir neša gerą pelną, arba 
mainysiu ant mažo namo, ar
ba loto. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju j kitą miestų.

2008 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė lietuvių ir anglų ap
gyventoje kolonijoje, “cash 
biznis ir yra nešantis gerų pel
nų. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. Lysas dar 6 m. ir 
renda (>BOę So. Artesian
Avė. Republic 5048.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 4 apt. namas, G3 

St. ir Kedzie apielinkėj, įplaukų, 
$3600, 5 kambarių, stikliniai porČial, 
reikia cash $13,000. Atsišaukite 
prie savininko.

SCHUBET 
8227 W. 62nd Place 

Republic 0073

- ----------- —
PARDAVIMUI naujas marinis 

namas 4 pagyvenimai |m> 5 kam- 
)«rius, 4 automobiliams garad- 

žius. Parduosiu arba mainysiu ant 
eito namo. Labai gražioj vietoj, 
'agal vienuolyno, naujoje Lietu

vių apgyventoje kolionijoje. Atsi
šaukite pas savininką.

P. ADOMAITIS
6630 So.Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

.IIESKOT NAMO? Matykit ma
ne. Aš pastatysiu ant jūsų loto, 2 
mgyveiuimj mūrinį namą, po 4 di
delius kambarius, Btingalow sto
gas, su visais vėliausiais įrengi
mais už $8,100. Arba 2 pagyveni
mų po 6 kambarius už $11,500. 
Reikale statymo namų matykite 
mane. Tamstos sutaupysite nuo 
$1,000 iki $3,000. Parūpinsiu mer
gelius, JOHN PAKEL, Generalis 
Kontraktoritis ir statytojas. 3120 
W. 53 rd PI. Tel. Hemlųck 0367.

PIGIAI
Parsiduoda gazolino stotis South 

Side — prie didelės gatvėn kam
po. Visi įtaisai pirmos klesos. Ma
žas (mokėjimas, geras biznis.

Z. S. MICKEVIČE, 
2423 W. 63rd St.

------ -------------------—ę-------- ----------
PARSIDUODA 2 aug&čių medi

nis namas po 5 ir 6 kambarius. 
Naujos mados įtaisymai. Beizmen- 
tas cementuotas, skalbykla. Dide
li porČiai, mainyčiau ant gerų, 
lotų.

4509 So. Alba n y Avė.
Lafayette 6867

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui namas — mūrinis su 

bizniu arba be biznio, garu šildomas 
ir kiti visi tinkami įtaisai — beis- 
mantas cimentuotas. Taipgi yra ga
radžius dėl 3-jų karų.

Kaina $7,500 .
3601 So. Ix>we Avė.

REIKIANT MUMS PINIGŲ MES 
ESAME PRIVERSTI PARDUOTI, 

šj mėnesį naujai pataisytą 4 pagyve
nimų ir storas beismonte. Medinis 
namas, randasi geroje vietoje, apgy
venta lietuvių, neša gerą nuošimtį. 
Rendos neša $115.00, į mėnesį.. Mor- 
gičių pats savininkas gal duoti. Ne
girdėtas bargenas, kaina tik $8,000, 
cash įmokėti reikia tik $3,000. Na
mas randasi 933 Wt*st 34th Place. 
Savininkas, .

S. PETROŠIUS, 
, 3237 Auburn Avė.,
Boulevard 6094. 1-mos lubos

PARDAVIMUI medinis namas 5 ir 
5 kambarių, cemento ir cement blok- 
sų fondamentas; 50 pėdų lotas; 3 ka
rų garadžius; visi įtaisymai ir išmo
kėti; arti parkų, bažnyčios ir mo
kyklų.

5349 So. Campbell Avė. 
2tras augštas

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinė bungalow, elektriką, 
guzas ir vanduo. Pigi kaina.

Atsišaukite
4919 So. Kolin Avė.

MORTGECI Al -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFII.Z. ManaRer

AUTOMOBILIAI
iPARDAVIM’UI pigiai Cata- 

log karas, gerame padėjime. 
Noriu parduoti greitu laiku, 
nes apleidžiu miestą. 2 aukš
tas iš fronto, 3343 So. Union 
Avė. Phone Boulevard 8007.

PARDAVIMUI geras trokas 
tinkantis dėl bučernės ir gro- 
sernės, arba dėl kitokio biznio, 
kaina $60.00 .

821 W. 35 St.
Phone Yards 6701

PARDAVIMUI 2«jų aukštų biz
nio namas. Rendos neša $120 j 
mėnesį. Yra gana gerame stovy-Į 
je, elektra, maudynės, “Furnace' 
heat”, garadžius dėl 2-jų automo-Į 
bilių. Biznis, grosernės ir bučer- 
nės yra nešantis gana gerą iielnų.' 
Kaina namo su bizniu $12,750 
įmokėti tiktai $4,000. Kito tokio 
ttiargeno nesiranda South Sidėje 
— tikras bargenas! Priežastis par
davimo — apleidžiu Cliicagų.

5306 So. Union Avė. 
Tel, Yards 1321

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow Marųuette Manor, 
arba mainysiu ant lotų ar 2 
flatų namo. Atsišau'kit grei
tai. JOS. AUGAITIS, 3992 Ar
cher Avė. Tel. Lafayette 9305

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

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NO 

1507 W. Madlson Ht.
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Klerikalo smurtas Seime
LIETUVOS KONSTITU 

GIJA PATREMTA
Sovietai tikis šiemet tu 

rėt gerų derliy
apieMano galėsią eksportuoti

5 milijonus tonų javų, o taip
jau turėt milžiniškų pajamų 
mokesniais

‘Krikščionys-demokratai’ panaikino Lie 
tavoj spaudos, susirinkimų laisvų

RYGA, liepos 6. — Maskvos 
pranešimu, sovietų 
eksporto komisija,

[Specialė Naujienų korespondencija) 

KAUNAS, birželio 21. — 
Pastaruoju metu krikščio- 
nys-demokratai įnešė Sei
man “Valstybės apsaugos 
įstatymą”, Seimo ir savival
dybių rinkimų įstatymų pa
keitimus. Einant tais įsta
tymais piliečių laisvė ati
duodama policijos nuožiū
rai.

Pakilo banga protestų, 
organizuotų socialdemokra
tų frakcijos, ir šituos įsta
tymus nusigandęs klerika
lų blokas išėmė iš Seimo 
dienotvarkės, bet jie dar 
grįš, kada tai bus reikalinga 
krikščionims-demokratams.

Birželio 19-20 d. krikščio- 
nys-demokratai įnešė Sei
man skubos keliu spaudos ir 
susirinkimų įstatymų pakei
timus. Nebaigus svarstyti 
jų birželio 19 d., jų svarsty-

narna kalbėjimas iki penkių 
minučių.

Eina kalbėti Lapinskas

centrą line 
remdamos surinktomis žiniomis 
pranešus, kad jeigu tik oro są
lygos nepablogėsią, Rusija šie
met turėsianti daugiau negu 
gerą derlių, taip kad ateinantį 
rudenį ir žiemą galėsianti eks-

Jį po penkių minu- portuoti užsienin tarp keturių 
ir penkių milijonų tonų javų. 
Viso nuo laukų 'surinkti mano
ma apie 55 milijonus tonų ja
vų.
Atsargos magazinai padidinami

i nuo atsi
kartojimo badmečių, tokių, kaip 
praeitais metais, valdžia taria 
atsargos magazinus padidinti

Prasidėjus diskusijoms, 
krikščionių - demokratų at
stovui kunigui Šmulkščiui 
duodama kalbėti, kiek tik jo 
norima, bet, jam pabaigus,

čių pašalina vienam posė
džiui, paskui 10 posėdžių. 
Daroma pertrauka.

| Po pusvalandžio atvyksta 
(apie 10 vai. vakaro) gink-, 
luotą policija. Ir ginklų 
pagelba išveda atstovą La
pinską i£ salės.

Visą laiką eina opozici- iki puspenkto milijono tonų 
jos protestai.

Kalba atst. D-ras Grinius.
Pastarąjį šalina vienam po
sėdžiui. Grinius 
sako: “Kuomet 
konstitucija, 
priemonėmis
Laike smurto giedama him
nas, daromos opozicijos 
ovacijos Griniui. Daugelis 
opozicijos atstovi) nesulai
ko ašarų. Policija laike tau
tinio himno veda D-rą Gri
nių lauk.

Giedant opozicijai himną 
krikščionys-demokratai sė-

Chicagos pašto viršininkas Luetder siunčia oro paštu gėlių 
prezidentui Coolige’ui. [Pacific and Atlantic Photo].

Pasmerkė aštuonis popus
Buvo kaltinami dėl prietaringos 
kaimiečių baimės išnaudojimo

pasmerkė 
įvairiems

kaltina** 
kaimiečių 
Jų byla 
Iškvosta

y as 
ją

neina ir 
laužoma 
visomis 
ginsiu”.

Išvedus Grinių, opozicija

Olandijos parlamento rin 
kimy daviniai

| Praeitų metų <asarą sovietų 
valdžia buvo daug javų išleidus 
užsienin, bet rudenį ir žiemą ji 
buvo priversta pati pirkt užse- 
nuose daugybę javų, idant iš
maitinus badaujančius milijonus 
žmonių Ukrainoj 
tysę, kur derlius 
menkas.

Seimo triukšmingo posė 
džio aprašymas “per

dėtas”

Būvy draugingi rifiečiai 
sukilo prieš trancuzus

ir kitose sri- 
buvo

badavo 
nežino,

laikas 5 minutėmis.
Iš eilės kalba atstovas K. 

Bielinis, socialdemokratas. 
Turėdamas tik 5 minutes, 
kalbėtojas konstatuoja kle
rikalų diktatūrą ir sako: 
“Gėda bus Lietuvos visuo
menei, jei ji nemokės nuva
lyt) 300 kunigų ir klebonijų 
diktatūros.”

K. Bieliniui už tai atima
ma žodis. Siūloma paša
linti jis vienam posėdžiui. 
Pasiūlymas priimta krikš
čionių-demokratų balsais. 
Atstovas- K. Bielinis neap
leidžia salės. Daroma per
trauka.

Po pusvalandžio atvyksta 
Seiman 10 ginkluotų šautu
vais policininkų. Seimo pir
mininkas įveda juos į salę. 
Policija atskiria atstovą 
Bielinį nuo opozicijos ir 
griebia jį vesti. Atstovas 
pareiškia ,kajl fizinei, gin
kluotai jėgai pasiduoda.

Bet nežiūrint to, smurtas 
eina toliau. Vienas polici
ninkų perveda karišką šau
tuvą ant šūvio. Laimei, ne
įvyko aukų. Atstovą išve
da iš salės.

Tęsiamas posėdis vakare. 
Užsirašo 20 kalbėtojų 
opozicijos.
linini (s.-d.) uždaro užsira-

AMSTRDAMAS, Olandija, 1. 
6. — Praeitą savaitę Olandijoj 
įvyko parlamento rinkimai. Ofi
cialia balsų suskaitymas parodo, 
kad naujojo parlamento atsto
vų buto' sudėtis, sulyg partijo
mis, bus tokia:

Romos-katalikų 30; kalvinų 
13; nuosaikiųjų protestonų 11; 
kitų trijų mažesnių religinių 
partijų 4; socialistų 24; libera
lų 1; radikalų 7; agrarų 1 ir 
komunistų 1.
- Šiais rinkimais valdžios par
tija (klerikalai) neteko parla
mente keturių vietų. Socialis
tai laimėjo keturias naujas vie
tas, o radikalai dvi.

VINN1CA, Ukraina, liepos 6.
— Sovietų teisinas 
aštuonis rusų popus 
terminams kalėjimo, 
mus dėl prietaringos 
baimės išnaudojimo, 
tęsės per dvi savaiti. 
keli šimtai liudininkų;

Popai buvo paimti nagan už 
skleidimą tamsiuose žmonėse 
pasakos apie neva įvykusį ste
buklą. Stebuklas toks, kad 
vienam piemieniui, ganiusiam 

(laukuose bandą, buk pasirodęs 
Kristus ir apreiškęs jam, kad 
neužilgio įvyksianti svieto pa
baiga.

Išsigandę kaimiečiai, norėda
mi gelbėti savo dūšias, vietoj, 
kur neva Kristus pasirodęs, pa
statė 17,000 didelių medinių 
kryžių, kuriuos popai šventino 
ir, žinoma, už pašventinimų 
ėmė atlyginimą.

Žinia apie “stebuklą” 
pasklydo po visą kraštą 
dinirtkai iš visur ėmė 
traulcti j šventą vietą, 
ir moterys,
savo namus ir atsižadėję visa 
ko, rinkosi tūkstančiais j ste
buklingą vietą if meldėsi Jauk
dami pasaulio galo.

250 asmeny užmušta Ne
priklausomybės šventėmis

Paskiausiais pranešimais, še
štadienį, švenčiant Amerikos 
nepriklausomybės šventę, it 
sekmadienį Jungtinėse Valstijo
se žuvo 250 asmenų, o daugiau 

ikaip 400 buvo sužeistų. Daug 
žuvo nuo feiervcrkų ir sprogi
mų, bet daug daugiau nuo au
tomobilių. Vienoj tik Illinois 
valstijoj užmuštų buvo*penkias
dešimt septyni asmens, sužeis
tų daugiau kaip šimtas.

greitai 
ir mal- 
buriais I
Vyrai •*

metę darbą, metę
dar

puo-
Maršalas Lyautey prašo 

80,000 kareivių rifiečių 
limui atmuštiKAUNAS; — [Elta. Per Lie

tuvos Pasiuntinybę Washingto- 
ne, liepos 3]. — Seimo triuks- 

visai mingo posėtlžio aprašymas 
spaudoje didžiai perdėtas. Jo
kių muštynių bei sužeidimų ne
buvo.

[Kurio posėdžio? Jei birželio 
20-tos dienos, tai skaitytojų do
mesio kreipiame į įdėtą musų 
korespondenciją iš Kauno.]

PARYŽIUS, liepos 6.—Prem
jero Painleve vakar paskelbtu 
pranešimu, beveik visos Moro- 
kos maurų padermes, dagi tos, 
kur iki šiol buvo draugingos 
francuzams, dabar sukilo kaip 
fronte, taip ir už francuzų lini
jų. Rimtas pavojus gresiąs ir 
sultono Jusefo sostinei Fezui, 
ir strateginiam miestui Taza, ii 
vyriausiai gelžkelio linijai i Al 
žirą.

Aukštasis francuzų komisa
ras, maršalas Lyautey, turi vi- pasigendama, 
so 100,000 kariuomenės, kurios 
du trečdaliu sudaro 
čiai, francuzų karininkų, 
manduojami. Dabar jis 
kalaute reikalauja, kad jam 
tų urnai pasiųsta dar beų't 80,- 
000 kareivių, kitaip jis atsisa
kąs imti bet kurią atsakomybę 
dėl francuzų Morokos saugumo.

Francuzų-Ispanų susitarimas 
nepavyko

44 lavonai išimta iš kliu 
bo griuvėsio Bostone

15 milijonų
Pasaulis beveik 

praeitą žiemą milijonai žmonių 
Rusijoj badayo ir daug tūkstan
čių jų mirė dėl stokos maisto. 
Badaujančiais kraštais buvo 
ypač Ukraina ir žemutinės Vol
gos gubernijos. Pasak Izviesti- 
jų ir kitų sovietų laikraščių, 
daugiau kaip 15 milijonų žino 
nių buvo bado paliestų.

žmonių maištai
Del to, kad valdžia nepildo 

savo prižadėjimų teikti nuken 
Tegy- tėjusių sričių gyventojams mil- 

“Tegy- tų ir seklų* buvo įvykę daugiau 
respub- dvidešimt maištų,

koridoriuose 
opozici

ni

lę. Seimo 
kur |)ilna policijos, 
jos atstovai šaukia: 
vuoja konstitucija!” 
vuoja demokratinė
lika!” “Šalin reakciją ir kle
rikalus!”

kad SUĖMĖ TŪKSTANTĮ. KEISŲ 
ALAUS

. kurie 
buvo pasiųstų kazokų burių pa
trempti. Mažuose mierteliuo 
se ir kaimuose buvo nudaigota 

Kademai posėdžiauja vie- (daugiau kaip pusketvirto šimto 
ni, priima visais trimis skai- sovietų valdininkų už įskundi- 
tymais spaudos ir susirin- mus valstiečių, bandžiusių išsi- 
kimų įstatymų pakeitimus. !

Įvyko barbariškas per
versmas. Amerikiečiai, su- 
valdykite sauvalių. Gelbė-

sukti nuo mokėjimo valdžiai ja
vų mokesnio. *

Javų mokesnis
Pirmiau sovietai tiesiai ken

kite laisvą spaudą ir nepri- Įfiskuodavo ūkininkų javus, bet 
Gelbėkite Paskui ta sistema buvo pakeis- 

, Javų mo
kesnį nustatydavo komunistų 
! mokesnių rinkimo komisija, va-

klausomą žodį. -
pačią Lietuvos Nepriklau-1^1 j?vų mo^esnilL»
somybę! I - ’ -

Birželio 20 dieną, laikraš- žinodama išt kaimo į kaimą, 
čiams uždraudė rašyti apie Kadangi mokesnis dažnai buda-
įvykius. Publikos Seiman 
neleido.

Chicagui ir apielinkei tedera-1 
lis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Nenusistojęs oras, gali 
lietaus su perkūnijomis; 
vėsiau; stiprokas, 
Šiaurvakaris vėjas.

vo nustatomas toks, kad ūki
ninkas buvo verčiamas sumokė
ti nuo vieno trečdalio iki pusės 
viso savo surinkto derliaus, tai 
daug tokių mokesnių rinkėj’ų 
ėmė žlugti. Vėliau, “čekai” pa
vyko susekti, kuo budu jie bu- 

įVo žlugę, atradus upių pakran- 
’čiuose išplautus jų apipuvusius 
(lavonus,, taipjau miškuose pa- 

,Ua (slėptus apdegintas jų liekanas.
i Pskovo gubernijoj daug komu- 

but nistų valdininkų kaimiečiai pa- 
kiek 'korė telegrafo vielomis.

didžiumoj ( Tikisi didelių pajamų
Taip dalykams dedanties,Vakar temperatūra 7 vai. ry- J . . n .. . ,. . _ __o o .. , , J -praeitasis.' visos Rusijos sovietuiŠ.to siekė 77°, o 3-čią valandą po 

Pakalbėjus Ga- pietų 96° F.
šiandie saulė teka 5:21, lei- Larinas, 

šinėjusių eilę ir sutrumpi- džiasi 8:28 valandą.

kongresus Maskvoj priėmė nau
ją mokesnių įstatymą. Dabai

Maskvos
Izviestijose, sako, kad einant

KAiUNAS. — [Elta. Per Lie
tuvos Pasiuntinybę Washingto 
ne, liepos 3]. — Lietuvos ir 
I^atvi.jos Užsienių Reikalų Mi- 
nisterių pasitarimė birželio m. 
30 d. ir liepos men. 1 d. pasi
rašyta protokolas, kuriuo nu
matomas arbitražo ir ekonomi
nės sutarčių pasirašymas Lat
vijos-Estijos sutarčių pagrin
dais. z

Estijai prisidėti bus sušauk
ta Rygoj trij*ų pabaltės valsty
bių konferencija.

* Be to pasirašyta konvencij'a. 
reguliuojanti medžio^ plukdymą 
ir plaukiojimą pasienio upėmis 
tarp Lietuvos ir Latvijos.

BOSTONAS,, Mass.k liepos 6. 
— Iš sugriuvusio praeito šešta
dienio naktį Pickwick kliubr 

• triobesio laužų iki šiol jau iš
imta 44 lavonai. Daugęlio dar 

Ugi griuvėsiai 
bus nuvalyti ir visi žuvusieji 
surasti, praeis dar kiek laiko.

» namai, pir
miau buvęs viešbutis, sugriuvo 
laiku, kai susirinkę jame sve
čiai, arti pusantro šimto, žmo
nių, vyrų ir moterų, linksma* 
pokyliavo ir šoko.

morokie-
k°" j Pickwick kliubo 
rei-
bu-

CORNWALL, Ont., liepos 5. 
— Šv. Lauryno upėj sudegė ne-

ITALŲ FAŠISTŲ SU/GARI- 
BALDIEčIAIS MUŠTY

NĖS NEW YORKE

TOLEDO, Ohio, liepos 4. — 
Federaliai prohibicijos agentai 
vietos Union stoty suėmė spe
cialiame, Elksų organizacijos 
nusisamdytame, traukiny apie 
tūkstantį keisų alaus ir ėlio. Tą 
štofą Elksai gabenosi iš Detroi
to į Cincinatį.

MASKVA, liepos 6. — Sovie
tų užsienių reikalų komisaras 
čičerinas įteikė Britų pasiunti
niui Maskvoj, Robertui Hodgso- 
nui, notą, aštriai protestuoda
mas dėl suėmimo šanhajuj, Ki
nuose, sovietų aliejaus sindika
to agento Dossero, pas kurį, pa-

Francuzų-Ispanų konferenci- didelis garlaivis Fred Mercer. sak pranešimų, buvę rasta do- 
jai Madride susitart dėl bendros Dvidešimt įgulos žmonių, tarp kumentų, parodančių, kad^Dos- 
akcijos prieš rif kablius Morokoj dvi moterys, pavyko išgel- ser buvęs kiniečių riaušių kur-
nepavyko. Ispanijos valdžia 
atsisakė dėtis sii francuzais 
bendrai kampanijai prieš Abd- 
el-Krimą, o taipgi atsisakė leis
ti francuzams vytis rifkabihis į 
ispanų zoną, bijodama, kad ta
tai nepakenktų jos pastangoms 
daryti su Abd-eLKrimu taiką, 
kurios ji labai trokšta.

Lyautey bus pakeistas
PARYŽIUS, liepos 6. — Ka-

stytojas.

Jūsų Pinigai
NEW YORKAS, liepos 5. — 

Yorko italai vakar buvo 
suruošę Roscbany\ L. L, .iškil
mes Italijos atvaduotoji!!, 'Ga
ribaldi, paminėti. Dalyvavo ro taryba savo pasėdy, kuriam 
daug žmonių. Garibaldiečiai bu- pirmininkavo premjeras Pain- 
vo apsitaisę raudonais marš- leve, nutarė viršiausią vadovy- 
kiniais, ir tatai suerzino f ašis- jję francuzų karo jėgoms Mo
tus — juodmarškinius. Cele- rokoj atimti iš maršalo Lyautey 
bracijose todėl kilo muštynės jr pavesti ją kitam generolui, 
tarp rąudonmarškinių ir juod- kurs tuojau turės išvykti į 
marškinių, į kurias įsimaišė ir frontą. Tą nutarimą betgi tu- 
visi kiti iškilmės dalyviai, dagi j^s dar ministerių kabinetas pft- 
moterys ir vaikai. Tik atvy- tvirtinti. Girdėt, kad - nauju 
kus būriams policijos pavyko karo Vadu Morokoj busiąs pa
bosi mušančius italus išskirsty- skirtas generolas Guillaumal, 
ti. Keletas areštuota. kurs didžiojo karo metais bu-

»■ .' ■■■■—■1 vo vyriausias komanduotojas 
naujuoju įstatymu sovietų vai- aliant« Balkanuose, 
džia turėsianti daug didesnių
pajamų mokesniais. Pasak jo,' SIENNA, Italija,* liepos 6.— 
Rusijoj yra 20 milijonų Ūkių, Traukiniui sudaužius pašto au- 
kurie turį būt valsčių ir ap- tobusą, juo važiavę keturi žmo- 
skričių mokesnių komisijų ap- nes buvo užmušti ir du kiti pa
žiūrėti. vojingai sužeisti. ,

Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yrą 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 
30 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. 
TUPIKAIčtO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, DI
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Rūkytojo

vi-

Vilnius
1323-1923

Vaiduokliai. Lietuviškų kunigė
lių negabumas it kiti galai.

1‘šiaulių Naujienų”, metams 3 dol., pusei metų 
50c.; Lietuvoje — metams 15 litų.

Istorijos apžvalgą paraše
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios IJetuvos 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 tikėtų 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.

paprastuose

Antradienis, Liepos 7, 1925

Klausimas—

paprastų uigaretu

Ką aš rasiu Helma-
ruose, ko aš negaliu

cigaretuose?

Atsakymas
Rūkytojo

Helmar cigaretu

Jus surasite gryną 
Turkišką tabaką, 
bet ne paprastą 
maišytą tabaką 
šokių ryšių.

Turkiškas tabakas yra aromatiškas 
ir pilnas gardaus skonio. Jis 'neker
ta j gerklę ir neturi negardaus sko
nio. Turkiškas tabakas turi tikrą na
tūrali skonį.''Jis auga lapuose

5000 naujŲ skaitytoją Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
— vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje,

greitu laiku susiras,
kai tik kiekvienas mylintis tokį laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po penketą — ar kiek tik gali — naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio 
skaitytojų burini po visą pasaulį esant butų jį smagiau visiems 
skaityti.

Lsžakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas” geriausia 
per artirniausj Lietuvos paštą:

tui perlaida lygiai 15 litų ir aiškų atnrašą tų kam 
ir “Šiaulių Naujienos” bus jiems siuntinėjamos

pasiųskite tam pašl 
užsakote laikraštį, 
per visus metus.

Kaina: Amerikoj
l dol.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

“Šiaulių Naujienų” antrašas:
Šiauliai, Bažnyčios gt., 58. Lietuva

KORESPONDENCIJOS

Newarko Kronika
HaŠo I’ipirnickZs

\tos “dvasios” pradeda vartyti 
iš relių lokomotivus, tai publi
kos nusistatymas yra toks, kad 
tos “dvasios” — bosai, ar kas 
jos nebūtų - butų imamos už 
pakarpos ir tinkamai baudžia
mos.

Ištikrųjų tai tik ir negabus 
tie musų iietuviškieji kunigui— 
vargonų pašyentinti nemoku! O 

i dar giriasi mokytais vytais c- 
są... Lepšęs, o ne mokyti vy
rai !

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-F 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS.

S, L FABIONflS 00.
Brooklyno pinigų dirbėjų Si-

Džiaukitės visi tie, kurie sy
kiu su Conan Doyle, Oliver 
Lodge ir kitais “slauniais” spi- 
ritualistais tikite, kad numiru
sių vėlės turi budus ir tikrai su
sisiekia su gyvaisiais žemes gy
ventojais! Tik pasiklausykite 
koks įvyko Newarke stebuklas, 
puikiausiai,* be jokių svyravi
mų, įrodantis apie* neabejotiną 
užgrabinį vielių gyvenimą. •

Lyginai kaip ir daugelį kitų 
didmiesčių, taip ir musų suru
kusį Netvarką perskrodžia pa
garsėjęs po visą Ameriką gelž- 
kelįs vadinamas Pennsylvanti 
Railroad. Taipgi tas Pennsyl- 
vania Railroad tarpe New Yor- 
ko ir Netvarko turi milžinišką 
stotį vadinamą Manhattap 

: Transfer. lame tai ManhaU 
ten Transfer ir vyksta dabar di
delės istorinės vertės nuotikiai, 
apie kuriuos čia noriu jums pa
pasakoti ir apie kurius labai 

!daug rašo visi Netvarko laikraš- 
*čiai, nekurie net pašvęsdami 
tarp dalykui editorialus.

Dalykas, matote, ve koks. 
Birželio 6 dieną, 9:30 ryte, pa- 

jsaž.ierinis traukinys, einantis iš

7 dieną birželio vietinėj lietu
vių bažnyčioje įvyko pašventi
nimas naujų vargonų, žinoma, 
tose pašventinimo .ceremonijose 
nieko nebuvo naujo nei protin
go, — tik mane, kaipo šimta
procentinį patriotą, pykino tai. 
kad musų lietuviškieji kunigė
liai — vietinis Kelmelis, Bayon- 
nes Saurusaitis ir Ilarrisono 
Jakštis, nieku budu neįveikė 
vargonų pašventinti ir tą džia- 
bą atlikti pasikvietė tūlą airišį...

BANK

INVESTMENTAI 
LIEPOS MĖN.

L—-------------------- ------- *...................................... ...................................................... ...*

• tan Transfer nušoko nuo bėgių. 
Gelžkelio oficialams, valdžios 
inspektoriams ir ekspertams 
apžiurėjus nelaimės vietą, vis
kas, — žemė, špalai, relės, ka- 
stiliai, laikanti reles, svyčiai pa
sirodė “pilniausioje tvarkoje.” 
Pertikrinus gelžkelio įtaisų 
tvarkingumą, buvo pasiųstas 
antras traukinys ir tokiomis pat 
pasekmėmis—traukinys vėl iš
virto iš bėfcių. Čia tai inžinie
riai, oficialai ir kitokį Jiou^i tie
siog prarado galvas. Na, ir 
kas gi tai galėtų padaryti, jei
gu ne dvasios, — ateina vienam 

'galvon genialu mintis? — Dva
sios, vaiduokliai, — pritaria 

Ijam kiti. — Dvasios išverčia iš 
j relių traukinius, — garsiausia į 
visus skambalus muša visi Ne- 
vvarko laikraščiai. — Gal bu c 

iPennsylvania Railroad iššauks 
■kokį nors patyrusį spiritualistą, 
kad susineštų su taja numirėlio 
dvasia, kuri tokius nelemtus 
šposus su traukiniais krečia 
Atsiranda ir spiritualistas. Tuo 
tarpu Pennsylvania Railroad 

(kompanijos oficialai ir Public 
Utilities Conimission nariai 10 

| birželio laiko mitingą, kad iš
sprendus misteringą apsireiški
mą. Mitingui nepasibaigus, kaip 
perkūno trenksmas ateina ži
nia, kad dar vienas traukinys 
nusirito nuo relių, smarkiai su 
krėsdamas keletą šimtų paša- 
žievių, tik šiuo sykiu truputį to
liau nuo Manhattan Transfer.... 
Gi spiritualistas, kuris atsisako 
pasisakyti savo vardą , susine
šęs su piktaj po erdves besi
trankančiai numirėlio siela, pa
skelbė laikraščiuose maždaug 
tokio turinio raportą: toje vie
toje, kur nusirita nuo relių 
traukiniai, nekuria laikaą tam 
atgal buvo užmuštas gelžkelio 
klerkas. Jis palindo po trauki
niu, norėdamas savo draugam^ 
netikėliams įrodyti buvimą už- 
grabinio gyvenimo... Taigi no
rėdamas atkreipti į save gyvų
jų domę, jis pradėjęs vartyti 
traukinius... Tarp kitko jiumi- 
rėlio dvasia pataria gčlžkejio 
kompanijai įrengti dėl atsargos 
tam tikroje vietoje geresnius 
svyčius...

Gal būt, kad tokis dalyko aiš 
kinimas pilnai patenkins gelžke 
lio bosus ir nekurius Public UtL 
lity Commission narius, bet ar 
pasitenkini tokiu aiškinimu pu 
blika, kuri kasdien 'yra verčia
ma naudotis minėto gelžkelio 
patarnavimu, rizikuodama savo 
gyvybę? Kuomet “dvasios” 
kilnoja stalus ir kėdes spiritua- 

’listų seansuose, publika į tai 
gali ir nereaguoti, bet kuomet

Liepos mėnesis yru 
laikaH investuoti sa
vo pinigus j Pirmų 
MorglČių Reaj Es- 
tate Auksinius Bo
nus, kurie uždirbs 
jums 6% ir 6'/j% 
dėl jūsų.
Auksiniai Bonai ir 
Morgičiai pasiūlomi 
per šį 'banką yra 
saugiausias invest- 
mentas į kuriuos 
galite investuoti sa
vo pinigus. Kiek
vienas bonas repre
zentuoja pirmus 
morgičius augštos 
rūšies South Slde 
savasčių. Savastys 
yra vertos dvigu
bos sumos morgi- 
čių, jus busite dvi
gubai 
Dešimties 
bankas .
diioja 
dėl jūsų. 
Ateikite j šį banką 
ir dasižinokite dau
giau apie tuos auk
sinius bonus.

apsauftoti.

4jrekomen- 
t ufts bonus 

r CS \

Bankas atdaras visą dieną 
subatoje nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Seredoje nuo 9 ryto 
iki 3 vai. po pietų ir nuo 6 
iki 8 vakare . Kasdien nuo 9 
ryto iki 3 valandai po pietų.

IMPERFECT IN ORIGINAL

sutrukdė jos darbuotę... Bet 
vistiek “draugės” šimoliuniu- 
tės vardas, kaip žvaigždes, švies 
komunizmo idėjos nešėjams.... 
Net ir kriminalių operacijų pro
fesorius Kaškiaučius dabar nie
kai prieš bimoiiuniutę. Girdė
jau,,' kad ateinančiais metais^ 

I “Vilnis,” išleisdama savo ka-
moliuniutūs-Račio arešto atbal-Jendorių, tarpo Lenino ir Zinov- 
siai pasiekė ir musų miestą. ;jovo paveikslų įdės paveikslą 
Musų tavorščiai sako, kad tik. “draugės” šimoliuniulės. O plk- 
draugė f ’ 
supratusi ir įvertinusi tavoršČio 
Lenino neklaidingus principus. 
Juk ir Leninąs > įvedimui Rusi
joje 
taipogi be mieros spausdino po
pierinių pinigų, sakydamas sa
vo viernoms avelėms, kad jis 
tuo sugriaus kapitalo galią. G’. 
Šimoliuniutė troško panaikinti 
kapitalo galią ir priartinti 
muniznią Amerikoje. Ji 
tavorščio Lenino pėdomis 
šventai pildė jo valią. Tik 
laimė, kad buržuaziniai šnipai

šimoliuniutė teisingai |gerjų d-ro Karkiančio, kuris šį-
1 »• ivni*ftnnsi ♦ Aiži * ■ • t-z , • . •_____met buvo įdėtas toje garbingo

je vietoje, išmds i sąšlavynų...

komunizmo-kanibalizmd

ko-
e,io

ii
ne-

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
La xa t i ve.

Mrs. WlNSLOW’S 
Syrup

Depozituokite Savo Pinigus 
Prieš Liepos 15 d,

Jei jus atnešite savo pinigus j šį de
šimtį miiionų dolerių statė banką 
prieš liepos 15, gausite palūkanų 3%, 
taip kaip būtumėt padėję savo pini
gus pirmoje* deinojė.

šis yra geras bankas, saugiausia vie
ta dvi jiiMi.i pinigų. Pinigus kuriuos 
nelaikote bankoje Juos gali kas pa
vogti, o jeigu ir nepražudytumet jų, 
tai jus kitą metą visviena'turėtumėt 
tiktai tiek kiek ir šįmet. Kiekvienas 
doleris padėtas j apsaugos sąskaitą 
šioje bankoje, uždirbs jums palūkanų 
3% kasiriet ir jeigu jus taupysite 
$100, jus dadėsite prie jo $3 kasmet. 
Tokiu budu pasekmingi žmonės dau
gina savo kapitalą ir žengia pirmyn.

Užsienių reikalų Departmentas šios 
bankos jau daug metų kaip pagelbsti 
lietuviams jų piniginiuose reikaluose. 
Atneškite savo pinigus par M r. Čai- 
Įvauskį dėl sutaupyriio jums'3% ir jis 
Išgelbės jums Bile kokiame biznio 
reikalo.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 WB6T T II l RTY-FI FTH - STR E ET

C H l C A C O

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oę
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

, TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENU

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
pinigus Lietuvoj privalo gauti sekama ypata:

809 W. 351h SI., Chicago £
Tel. Bo ilevard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- t 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. * g

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

8823 So. flaleted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No? State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morjriėiams. ----- — - - - - - -i

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis ’ Advokatas 
„ 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room POU1
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pžtnyčios. ,

J. P. WAITCHES
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.

♦

Vardas ir pavardė

__ ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

Pinigu prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St

Siuntėjo parašas

A'dresas

77 
Cor.

johnb.boroen
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Itoom 1310 
Telephono Dearborn 8946

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

Namu ^Telefonas Republic 9600

Tai.: Įlydą 1‘ark

Tai. Dearborn 9087 ,

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
W. VZashington 
Wau;bhigton A Clark

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

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911
• Tel. Central 6260
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W, 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridreporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. BouL 6737

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
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MUSŲ MOTERIMS
L—   ■■■ ■ Veda Dora Vilkiene ■ ■ '

ir supilk į bliudą išdėtą su bul
vių koše. Kepk pečiuje apie 40 
minutų. Prie to gali paduoti 
virtus špinakus su kiaušiniu, ar 
ba virtus gručkus.

NAUJIENOS, Chicago, m

Kį IR KAIP VIRTI
Chowder iš morkvų.

4 šaukštai taukų arba sviesto.
1 svogūnas.
2 puoduku ketvirtainiais šmo

tukais supjaustytų bulvių.
2 puodukai supjauhtytų mor- 

kvų.
>4 kvortos vandens.
1 l/z šaukštuko druskos.
1 */» šaukštuko pipirų,
Vį šaukštuko paprikos.
1/2 kvortos karšto pieno.
1 šaukštas sviesto.
1 šaukštas miltų.
Sudėk morkvas į puodų užpilk 

vandeniu, tegul verda. Jeigu 
vanduo kuriame morkvos verda 
ir visai nuvirtų, tuo geriau. Ki
tame puode sudėk taukus ir 
svogūnus, virk ant mažos ug
nies, žiūrėk, kad svogūnas ne 
pajuostų. Sudėk bulves ir supilk 
verdantį vandenį. Virk 15 minu
tų arba pakol bulvės išvirs. Su
dėk išvirtas morkvas ir likusius 
dalykus . Išlengvo ant skaura- 
dos pakepink vieną šaukštą mil
tų su sviestu ir sudėk j sriubą. 
Virk 3 minutes.

Ispaniškas kremas.

Paimk 1 šaukštą miltuoto ge- 
latino ir ištarpyk 4 puoduko 
šalto vandens. Laikyk gelatiną 
vandenyje 5 minutes. Virk dvi
gubame puode 2% puodtiko pie
no, sudėk gelatiną ir vis mai
šyk, pakol ištirps. Paimk 3 kiau
šinius, išplak trynius su 1/$ puo
duko cukraus ir truputį drus
kos. Sudėk į pieną. Virk ant 
mažos ugnies dvigubame puode 
pakol mišinys pasidarys tirštas. 
Suplak baltymus. Nuimk pieną 
su kiaušinio mišiniu nuo ugnies. 
Sudėk kiaušinio baltymus ir 
vaniles 1 šaukštą, ir vis maišyk.

Prieš prirengiant kremų pa
imk tam tikrus mažus indus, 
stiklinius arba iš blėtos ir pri
pilk labai šaltu vandeniu, tegul 
stovi pakol sutvarkysi mišinį. 
Prieš pilsiant mišinį į formas, 
išpilk vandenį iš jų ir supilk 
mišinį. Pastatyk šaltoje vieto
je kaip gerai atauš, išimk, su
dėk į stiklinius torielius ir pa
duok į stalą. Padabink žaliais 
vaisiais.

Senoviški uogų pyragaičiai. .

Jeigu plakdama kiaušinius ar
ba tarkuodama bulves nu vargs 
ranka — padėk bliudą arba puo 
dą į augštesnę arba žemesnę 
vietą, Ų y. permainyk jo vietų— 
raumenys atsileis ir ranka ne
skaudės.

Mrs. MfCHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.

Bulviniai kotletai.

Paimk šešias dideles • bulves 
išvirk ir perleisk per sietą. Su
dėk i/* svaro riebių lašinių, 1 
{juoduką baltos duonos trupinių 
išmirkytų piene, pipirų, drus
kos, kapotų petruškų ir dviejų 
kiaušinių trynius. Padaryk kot
letus arba piramidą. Sudėk ant 
išsviestuotos skaurados. Išplak 
kiaušinių baltymus ir jais ap
tepk kiekvieną kotletą. Uždėk 
šmotuką sviesto ant kiekvieno 
kotleto. Padėk į karštą pečių te
gul gerai parusta.

Pripildytos bulvės.

Paimk 6 dideles bulves nulupk 
ir supjaustyk į dvi dalis. Paimk 
ir su peiliu išpjauk beveik vis
ką, palikdama tik sieną, ploną 
kaip popierą.

Paimk 1 puoduką virtos bul
vių košės, vieną puoduką kapo
tos mėsos, druskos, pipirų ir 
tarkuotą svogūną. Sumaišyk, 
pripildyk tuščias bulves, sudėk 
lygiai dvi puses; sudėk ant 
skaurados. nesigailėk riebalų ir 
kepk pečiuje, pakol bulvės ge
rai parus ir pasidarys minkštos.

Strowherry košė

Custard su bulvėmis.

Dabar, kuomet taip karšta, tai 
custard su bulvėm yra ir svei
kas ir lengvas valgis.

Paimk bulvinės košės ir išdek 
koše išsviestuotą molinį bliudą, 
šonus ir dugną.

Padaryk sekamą mišinį:
Suplak 3 kiaušinius, pridėk 3 

puodukus miltų, vienų smulkiai 
sukapotą svogūną, 1 šaukštuką 
druskos, 2 šaukštuku sviesto, 
truputį pipirų. Visk^ sumaišyk

M A D O S

Prirengk tešlą kaip dėl papra
stų powderio biskvitų. Sudėk 2 
puoduku miltų, 4 šaukštukus 
baking powderio, Vi šaukštuko 
druskos ir viską sumaišius per
sijok kokius 3-4 kartus, sudėk 
taukus ir su pirštų galais min
kyk* tešlą su sviestu arba tau
kais. Sudėk vieną puodukų avie
čių, juoduogių arba kitų uogų ir 
% puoduko pieno. Išplėsk tešlą. 
Su tam tikra forma išpjauk ko
kio ųpri didumo pyragaičius ir 
kepk, pečiuje 15 minutų.

Rarebit su Tamatu.

Paimk šaukštuką sviesto ant 
skaurados, tegul ištirpsta ir ap
ima visą skauradą. Sudėk 2 puo
duku ketvirtainiais šmotukais 
supjaustyto amerikoniško sūrio, 
maišyk pakol ištirps, suplak 2 
kiaušinių trynius ir sumaišyk 
su i/j blokines tomatų sunkos 
arba tomatų sriubos, pridėda
ma po truputį druskos, sodos ir 
paprikos. Maišyk pakol viskas 
ištirps ir susimaišyk ir paduok 
į stalą uždėjus ant pakepintos 
baltos duonos (toast).

Seimininkėms Patarimai
Jeigu rengsi daržoves arba 

vaisius žiemai, neužmiršk užsi
rašyti kaip ką darai, kiek ko 
dedi ir kaip prirengti; kitais 
metais bus lengviau.

Jeigu nori būti taupi šeiminin
kė, tai pirm darysiant planus 
sąvaitei pažiūrėk į rinkos kainas 
—pirk ką yra sezone ir kas pi
giau.

Atsakymai.

S. Dementis: — Kompanija 
mtųns praneša, kad pattern No. 
2312 pasiųsta tamstai paštu bir
želio 18 d., 1925.

SERGANČIOS MOTERYS 
VIOUTINIOAMŽIAUS

Gali būti lengvai perneš
tas kritiškas periodas var
tojant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — pa
stebėkite Mrs. Headden’s li
gą.

M,T

Macon, Georgia. — “Laike mano 
permainų gyvenime aš kentėjau visu 

m a n o dešiniuoju 
šonu ir negalėjau 
gulėti ant kairiojo 
šono. AŠ gulėjau 
lovoje apie du mė
nesiu ir negalėjau 
atsikelti iš lovos, 
tai mano sūnūs pa
gelbėdavo man. Aš 
gydžiausi, bet be 
pasekmių. Žmogus, 
kuris gyveno pas 
mus. pasako mano

sunui, kad Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound išgydė jo motiną per
mainoje gyvenimo, tuomet aš pradė
jau vartoti jūsų gyduoles. Po varto
jimo jų per dvi savaites, aš išlipau iš 
lovos pati. Aš dabar turiu 53 metus 
amžiaus ir turiu geresnę sveikatą ir 
esu stipresnė negu kuomet pirmiau! 
mano gyvenime. Aš rekomendavau į 
Vegetable Compaund dėl daugelio 
kenčiančių moterų, jaunų ir senų ir 
jus galite vartoti mano vardą bile 
kur taip ilgai kiek norite. Aš malo-J 
niai atsakysiu bile laišką kokis bus 
man atsiųstas”. — Mrs. F. B. Head- 
den, 5 Holt £ve., Macon, Georgia.

Paskutiniame visoje šalyje išplati
nime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, virš 200,000 atsakymų 
yra gauta ir 98 iš 100 raportavo, kad 
jos gavo pagelbą iš jų vartojimo.! 
Pardavimui pys aptiekorius visur.

NORT 
fZSLLOYD— 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 

per Bremeną 
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

RMAN

I Svetimšaliai grjždaml j 12 Į 
Į mėnesių neturi jokių kliūčių I

' 100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

LI ET U V 0 N
ac- -• — - f«.1 ■■ -niK

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERU!, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIŲ siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė. (

Visi musų 3-čios klcsos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

IVRITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stato St. ChicaKO. III.

2 kvortas uogų
1/į puoduko sunkos nuo cit

rinos
I puodukus cukraus.
Nuplauk iu)gas, išrink ža

lias, nenusirpusias. Apipilk su 
cukrum, bepastovi dvi valan
das. Sudėk puodų ir duok už
virti. Virk ant mažos ugnies 10 
minutų. Sudėk citrinos sunka 
ir virk pakol sutirštės, apie 
vieną valandų laiko. Supilk į 
sterelizuotus stiklus, o kaip 
atauš, apipilk ištarpytu para
finu.

Uuogų pyragaičiais.

Gerai išmaišyk Vį puoduko 
sviesto su % puoduko cukraus. 
Maišyk pakol mišinys bus pana
šus sviestui. Pridėk vieną gerai 
išplaktą kiaušinį. Pamieruok ir 
persijok 2 puodukus (pastry 
flour) miltų su 4 šaukštukais 
baking povvder. Pridėk prie mil
tų maišydama 1 puoduką pieno. 
Sudėk % puoduko juoduogių ar
ba aviečių apmiltuoty — (var
tok apmiltavimui uogų 1 šaukš
tuką miltų). Išmaišyk, visą mi
šinį su uogomis. Supilk į karš
tas, mažas formas ir kepk 25 
minutes. Paduok į stalą su da- 
žalu padarytu iš V/% puoduko 
uogų pertrintų per sietą su cuk
rumi, vartok cukrų pagal sko
nies. , ,

Tel. Yardg 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
nauja\ visokio
se ligpse prieš 
gimdymą, laike 
gimdyTno ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Atydai
Lietuvių

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz-

BANLS
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

MR. HERZMAN-»
—I š RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo io4-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
„ , , . J 3110. NaktJ
Telefonais: K I)rexel 0950

\ Boulevard 413G

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 matai 

, Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labaa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS* 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 ' - - ■

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

No. 2441. Žavėjanti suknelė. Vir- 
viršutinės daljs suknios parodoma pa
vyzdyje No. 1.. šonai turi būti su
siūti, apatinė dalis suknios suraukta 
ir pasiūta, taip kaip parodoma pavyz
dy No. 2. Tam tikra stuga prisiuvama 
per visą suknelę kaip parodyta ant pa
vyzdžio No. 3.

Sukirptos mieros 14 metų, 16 metų, 
36, 38, 40 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3 yardų, 36 colių materijos 
ir 1% yardo skirtingos materijos.

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

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir ▼alst.)

--------- a------------------------------------------------------------------ ----

T uKstančiai Žmonių
Vienuolyno arba Manjuet- 

te Parko ir Brighton Parko 
apielinkfų nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

I. __ __ — ■ z

Tel. Boulevard 0537

TURTAS
$20,000,000

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpinusį laiką ir už pilnų jų vertę.

Musu Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimų turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį* patarnavimų 
tiems, kurie keliauja svetur,rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

CHICAGO, ILLINOIS

Nokintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500
~-----

LIETUVIAI DAKTARAI
— ......

Namą telefonas Yardh 1691 
Ofiso Tel. Boelevard S918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted SU

Ofiso valandos nuo 1-ikl 1 yi 
pietą ir 6 iki 8 vakare

IO DAYįS free trial - moneY back if not satisfied

Mums 
Reikia
AGENTŲ
Pardavinėti i Irtkograph 
galit uždirbti daug pinigų 
be jokių investmentų. Grei
tas komišinas, popuHares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pia
nų knygutės pardavinėjimų.
Jus nebevartosite fontaninės plunks- 
snos kaip tik pabandysite Inkograph.

m Nekomplikuota.' 
mechanizmas išva 
Ūmui ar pataisymui 

Nesiųsk pinigų
Užmokėk paštoriui $1- 

ir už persiuntimą. A 
nis garantuotas certifi- 
. katas užtikrina užga- 

nėdinimą. Rašykit aiš
kiai vardą ir adresą.

The'Aritme, - 
l^yAISPAtRt.

Tobuliausis Rašymui Instrumentas $
Galite liuosai rašyti su rašalu kaip su 

paišeliu, be braižymo ir be liejimo.
Vienodas bėgimas rašalo pataiso

Jūsų rankos rąstų- Netepa rankų, ' 
nebraižo, nebėga.

Padaro 3 arba 4 Carbon 
kopijas su juodyta

Bile kas gali rašyti su tuo Inkograph, 
joks stylius rašymo arba spaudimas 

negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt. 
auksinio smaigalio .

Patent Automatic 
14 kt. Gold Feed 

apsaugoja užsikimši
mą. Padarytas ge

riausios rųšies, ge
rai pališiotas kie 

ta guma, augš- 
Čiausios rų- 

šies darbas.

NKOGRAPH
■ i Ta apskrita daili galvutė kaip ’ 

■ smailumas, kuri slidžiai eina per 
popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu

INKOGRAPH CO., Ine 
29—153 Centre St., 
New York, N. Y.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nua
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 Chirargaa
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaik* ir riša chroniška Ilga- 

Ofiaaa: 3103 So. Haluted S t., CWea*s 
arti 81st Stiaet

Valandos 1—8 po piet, 7—S vak. Ha- 
dėliomie ii Iventadienlals 10—11 dlafl

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:80 vakare 

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

- . Į t Į I <

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.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 MNwaukee 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 8633

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

Tel. Lafayette 4146. —,,   — i—....... —z

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boalevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

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

Optometrisl 
j^Mg^^hTai. Bouiavsrdl 6487 

S. Ashland Ava.
Kampas 47 tos ant 

2 lubą

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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464 į»

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

Dr. J. W. Beaudette
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17*9 South Halsted StvMt 
Ghicago, IU.

Telephone Rooėav*ft 8600

Subt>cription Kute* t 
>'<.00 per yoar in Canada. 
>7.00-per year outside of Chicago. 
|8.t0 per year in Chicago.

8c. per copy. 1
Entered as Second Clasa Matter 

M are h 17th, 1914, ut the Post Office 
of Chicago, Iii., uudar the act of 
M a re h 2n<i 1879.

Naujienos eina Kasdien, įtekinant 
Mkmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
111. — Telefonai: Kooaevelt 86t0.

Užsimokėjimo kainai
’hicagoje — paltui

Metams ...... ......................   $8.00
Pusei metų ~ ---------------------- 4.00
Trinia mincsiami ___ ______ __  _ 2.00

mAneslama _______ ___________ ___ 1.50
Vienam mSnCMiui___________„__ ^75

r
ihicagoje per neilotojusi

Viena kopija __ _____  8c
Savaitei ...............    18c
Minėsiu! __ _________________  75c

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

.\btamj --- --- ------    |7.00
Pusei metų ----   3.60
Trims mėnesiams ----- —___1.75
Dviem mėnesiam —.... ...... 1.25
Vienam mėnesiui------------  .75

Lietuvon ir kitur uteleiduoas;
(Atpiginta)

Metams ------------------------*___ 18.00
Pusei metų--------------------------4.00
Trims mėnesiams *_______ 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

t dari o kartu ra trisakynie.

pžvalga

“SPAUDOS ĮSTATYMO PAKEITIMAS”.
• •••••
• • e o o •

ŽIAURIOS SMURTO SCE-NOS SEIME.

\ “PAGERBS” TOLSTOJŲ.

Pranešama, kad Rusijos bol
ševikų valdžia ketinanti išleisti 
garsiojo rašytojo, Levo Tolsto
jaus, raštus, kad pažymėjus 
besiartinančias jo gimimo 100 
metų sukaktuves. Amerikos 
komunistų laikraščiai, pasirem
dami šituo pranešimu, rašo, kad 
bolševikų priešai pirmiaus skel
bę netiesų apie Tolstojaus raš
tus. Vienas jų sako taip:

“šitas pranešimas aiškiai 
parodo, kad visos tos pasakos, 
kad Rusijoj knygos degina
mos, neturi nei mažiausio pa
mato“.

MASINIS MITINGAS LIEPOS 17 DIENĄ.
• •••••

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS ROLANDUOSE. >

Dabar jau ima galutinai aiškėti tie įvykiai Lietuvoje, 
dėl kurių kilo audra seime ir apie kuriuos amerikiečiai 
pirmiausia patyrė iš atst. Sleževičiaus kablegramos.

Įstatymas, kurį kademai smurtu pravedė seime bir
želio 20 d., yra ne “Valstybės Apsaugos Įstatymas”, bet 
“Spaudos Įstatymo Pakeitimas”.

Musų korespondentas iš Kauno praneša, kad “Val
stybės Apsaugos Įstatymų” krikščionių blokas išėmė iš 
dienotvarkės, kuomet visoje Lietuvoje pakilo protestų 
banga. “Bet jis dar grįš, kada tai bus reikalinga ka- 
demams,” įspėja korespondentas amerikiečius.

Vietoje atsiimtojo “apsaugos įstatymo” sumanymo 
klerikalai birželio 19-20 d. įnešė seiman skubos keliu 
spaudos ir susirinkimų įstatymų pakeitimus. Del jo tai 
ir susikirto opozicija su krikščionių bloku.

Siūlydami “spaudos įstatymo pakeitimų”, klerikalai 
ryžosi palaidoti spaudos (ir susirinkimų )laisvę Lietuvo
je. Kad tų jų'žygį opozicijos atstovai negalėtų atremti 
nuodugnia kritika, tai klerikalai sumanė'uždaryti savo 
kritikams burnas. Davę savo lyderiui kun. Šmulkščiui 
kalbėt kiek tik jisai nori, jie apribavo sekantiems kalbė
tojams laikų iki 5 minutų. Kuomet gi opozicijos atstovai 
ėmė prieš tai protestuot, tai kademai pašaukė policijų ir 
pradėjo juos jėga mėtyti lauk iš posėdžių salės.

Dieniniam posėdyje birželio 20 d. pašalinta socialde
mokratas K. Bielinis. Vakariniame posėdyje išmesta val
stiečiai liaudininkai — Lapinskas ir dr. Grinius. Juodu, 
kaip ir Bielinis, atsisakė gerumu eiti iš posėdžio. Buvu- 
sis Lietuvos ministerių pirmininkas, senas veikėjas Ka
zys Grinius, pareiškė:

“Kuomet laužoma konstitucija, aš visomis prie
monėmis jų ginsiu!”
yiendk klerikaliniai chamai nesisarmatijo ir prieš 

šitų senų žmogų pavartoti smurtų. Ginkluota policija 
ištempė jį lauk. Daugelis atstovų nesulaikė ašarų, žiū
rėdami į tų žiaurų reginį!

Po visų šitų “karžygiškų” darbų valdžia uždraudė 
spaudai aprašinėti tų, kas įvyko seime. “Liet. Žinių” 
136-am numeryje cenzorius išbraukė iš seimo darbų ap
rašymo viskų, palikdamas tik keletu eilučių; todėl “L. Ž.” 
turėjo išleisti atskirų priedų (rytoj jisai bus perspausdin
tas “Naujienose”).

I

Kad užprotestavus prieš aukščiaus minėtus klerika
linio smurto žygius, pažangioji Chicagos lietuvių visuo
menė rengia didelį masinį mitingų Lietuvių Auditorijoje 
liepos 17 d.

Visi, kuriems rupi Lietuvos laisvė ir demokratybė, 
pasirūpinkite dalyvauti jame!

Bet apie Levo Tolstojaus raš
tų '‘deginimų” niekas nebuvo 
Įkalbėjęs, buvo kalba tiktai apie 
jų pašalinimų iš liaudies knygy
nų. Rusijos bolševikai, pataria
mi Leninienės — Krupskos ir 
kitų “švietėjų“, pripažino, kad 
Tolstojaus raštai, Andrejevo, 
Turgenevo ir daugelio kitų gar
sių autorių kuriniai yra “pavo
jingi“ skaityt darbininkams ir 
valstiečiams, kadangi tų kurinių 
dvasia esanti “buržuaziška” ir 
kai kuriuose jų vartojama žo
dis “Dievas“.

Jeigu dabar bolševikai nutarė 
patys leisti Tolstojaus raštus, 
tai tatai visai nereiškia, kad jie 
negalėjo pirma juos drausti. Ta
tai parodo tiktai, kad bolševikai 
nežino, ko jie nori, ir savo poli-1 
tikoje nuolatos blaškosi iš vienos 
pusės į kitų.

Yra, pav. neužginčijamas, fak
tas, kad Leninas per dvejetų pir
mųjų savo viešpatavimo metų, 
skelbė, jogei sovietų valdžia tu
rinti tiek prispausdinti popieri
nių rublių, kad Rusijos pinigai 
visai netekty vertės ir kad tuo 
budu butų galima j uos panaikin
ti: kai pinigai išnyksiu, tai dau- 
giaus nebebusiu pamato kapita
lizmo atgijimui, šitų Lenino “fi
nansų teorijų“ mūsiškiai komu
nistai sav® spaudoje ir prakal
bose garbino, kaipo genijaus iš
radimų, negalėdami ja litsigėrė- 
ti. ‘Vienok, laikui begąnt, ir 
Leninas ir jo draugai suprato, 
kad tas “pinigų naikinimo“ pla
nas yra didelė kvailystė, ir ėmė 
ftipintis pastovios valiutos įstei
gimu Rusijoje, šiandie sovietų 
Rusija jau turi auksu paremtus 
červoncus.

Ar iš to fakto, kad bolševikai 
turi červoncus, galima, daryti 
išvadų, jogei jie niekuomet nesi
stengė'“naikinti pinigus“? Ne. 
Taip pat ir iš to, kų sovietų val
džia daro šiandie su Tolstojaus 
raštais, negalima spręsti apie 
tai, kų jie darė vakar. Bolševikų 
politikoje yra tiek pat nuosaku- 
mo, kiek girto strapaliiojime.

Už KĄ BUVO PAŠALINTI Iš 
SEIMO ATSTOVAI?

Ve kų sako apiejo kalbų kunigų 
“Rytas“:

“Fanatizmo pagautas atst. 
Bielinis pradėjo isteriškai 
šaukti Lietuvos visuomenį, 
kad ji jam padėtų iššluoti ‘tų 
šlamštų, kurį krikščionys de
mokratai ir klebonai įvedė’ 
(pačio Bielinio žodžiai). Tok j 
Bielinio koliojimai ir plūdimai 
atėmė kantrybę ir iš labai 
kantrios Seimo pozicijos ir ši 
ėmė griežtai reikalauti, kad 
Bielinis pasišalintų nuo tribū
nos. Atst. Bielinis, apimtas 
karščio, visai nekreipė dėme
sio į pirmininkaujančio pasta
bas ir plūdo ir rėkė toliau. 
Tuomet pirmininkas privers
tas buvo padaryti pertraukų.

“Po pertraukos atstovas 
Bielinis už šmeižimų krikščio
nių demokratų Seimo frakci7 
jos, Seimo nutarimu, buvo pa
šalintas vienam posėdžiui iš 
Seimo. Bet atstovas Bielinis, 
norėdamas ir toliau daryti ob
strukcijų, iš posėd. salės nėjo. 
Tuomet esdekų ‘mučelninkas’ 
buvo pajėga išvilktas į Seimo 
koridorių.“
Iš šito aprašymo yra visai aiš

ku, kad klerikalinės seimo dau
gumos smurtas, pavartotas prieš 
atst. Bielinį, yra absoliučiai ne
pateisinamas.

Nors “Rytas“, be abejonės, 
stengėsi nupiešti Bielinį kiek ga
lėdamas juodžiau, bet ir jisai 
nesurado to atsįovo kalboje nie
ko baisesnio, kaip tiktai žodžius, 
kad visuomenė turinti iššluoti 
“tų šlamštų, kurį krikščionys de
mokratai ir klebonai įvedė“. 
Klerikalų sumanymas panaikin
ti spaudos ir susirinkimų laisvę 
pavadinta “šlamštu“ — tai koks 
baisus nusidėjimas!

Už šitų nusidėjimų atst. Bie
liniu! ne tiktai atimta balsas, 
bet ir įsakyta pasišalihti iš posė-' 
džjų salės. O kai jisai pasiprie-

11 1 f .............. 11 1 1 ■ — — ■ —<

Sveikatos Dalykai
«

' Neurosifilis.
»■ —'W I I

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Atstovų buto rinkimai Holandijoje, įvykę liepos 1 d., 
davė keturis naujus mandatus socialdemokratų partijai. 
Pirma iš 100 atstovų ji turėjo 20 atstovų, o dabar turės 
24. Laimėjo taip pat dvi vietas radikalai, kurie vietoje 5 
atstovų turės 7.

Šitie socialdemokratų ir radikalų laimėjimai yra įgyti 
klerikalų lėšomis. Kaipo pasekmė, spėjama, kad kleri
kalinė valdžia, išgyvavusi Holandijoje daugiaus kaip 7 
metus ,turės pasitraukti.

Komunistams šiuose rinkimuose pavyko pravesti 
viso tiktai vienų atstovų. Palyginant su 24 socialdemo
kratų atstovais, matome, kad komunistai Holandijoje yra 
visai silpni. Tenai, kaip ir visur, jie sugeba tiktai truk
dyti darbininkų judėjimų, bet atsiekti ko nors pozityvaus 
neįstengia.

Rinkimų rezultatai Holandijoje sutinka su tuo ben
druoju politikos krypsniu, kuris reiškiasi Europos kon
tinente jau nuo praeitų metų pavasario. Kiekvienuose 
parlamento rinkimuose laimi socialistai ir radikalai, o 
pralaimi atžagareiviai ir jų pakalikai, komunistai.

Jeigu sovietų valdžia nešelptų komunistų partijų Ru
si jos auksu, tai jos visur išnykti^ kaip bematant. Komu
nistų gyvavimas šiandie yra grynai parazitiškas.

Išgirdę, kad krikščionių blo
kas policijos pagalba pašalino iš 
Seimo posėdžio atstovus Bielinį, 
Lapinskų ir Grinių, Amerikos 
klerikalai pagyrė j j už Tai ir pa
sakė “Vyriškai padarė!“ Musų 
klerikalų spauda prilygino opo
zicijos atstovus, prieš kuriuos 
buvo atkreiptas tas smurtas, 
prie “gatvės valkatų“ ir “kaimo 
piemenų”.

Įdomu dabar pažiūrėt, kų ra
šo apie tuos įvykius pačių Lietu
vos kademų laikraščiai. Platų 
aprašymų duoda Kauno “Ry
tas”. Iš jo matome, kad triukš
mas seime kilo birželio 20 d., 
svarstant “Spaudos Įstatymo 
Pakeitimų“. Tuo klausimu ilgų 
kalbų laikė kun. Šmulkštys, o 
po jo kalbos klerikalai padavė 
įnešimų ir nubalsavo apriboti 
kalbėtojų laikų ligi 5 minučių. 
Aišku, kad aito nutarimo tikslas 
biivo neduot opozicijai išreikšti 
savo nuomonę apie įstatymo su
manymų, paliečiantį pamatines 
piliečių teises, ir opozicija tuo 
pasipiktino.

IŠ opozicijos puses pirmutinis 
paėmė žodį soc.-dem. K. Bielinis.

š ta* senasis /
lel i s\( velnias), kurisJ nešioja- 
si medinę kojų ir dirbtines 
akisS kaipo įspėjimų > tūlos > ce
mento \ dirbtuvės, New. Yoij<c, 
darbininkams. Kompanija stvė
rėsi to budo mokinti savo 
darbininkus būti * atsarges
niais.

šino, tai ginkluota policija pa
vartojo prieš jį jėgų!

Kauno klerikalų organas sako, 
kad Bielinis “šmeižė“ krikš
čionių demokratų frakcijų sei
me, tuo tarpu kad net to pa
ties laikraščio paduotasai ap
rašymas rodo, jogei atstovas 
kalbėjo apie krikščionių demo
kratų politikų.

Mes tik ką gavome iš mu- 
Isų spe<JiĮxIio ikortspondento 
straipsnį apie tuos triukšmin
gus seimo posėdžius, kuriuo
se buvo pašalinti Bielinis, La
pinskas ir Grinius. Siūlome 
skaitytojams palyginti tų 
straipsnį su “Ryto“ aprašy
mu. Korespondento straipsny
je sakoma, kad soc.-dem. at
stovas savo kalboje nurodė, 
jogei Lietuvoje yra vykinama 
klerikalų diktatūra, ir pareiš
kė: “Gėda bus Lietuvos visuo
menei, jei ji nemokės nuva
lyti 300 kunigų ir ' klebonijų 
diktatūrų”.

Reikia manyti, kad ši ži
nia yra teisinga, nes lygiai 
tokius pat žodžius' Bielinio 
kalboje paduoda ir “Liet. Ži
nių“ priedas, kuris mums yra 
prisiųstas iš Kauno.

Taigi tikrenybėje pasirodo, 
kad soc.-dem. atstovas visai 
net neftiinėjo krikščionių de
mokratų frakcijos seime, o 
tiktai kalbėjo apie klerikalus 
bendrai ir apie kunigus bei 
klebonus. Vienok klerikaline 
dauguma nubaudė jį už “krik
ščionių demokratų seimo frak
cijos įžeidimų!“

Abejotina, kad Lietuvos ka
demai, eidami šitokiais krei
vais keliais, galėtų toli nuei
ti.

NELAIMINGI ATSITIKI. 
MAI KASYKLOSE

■■ ■ ■„

Balandžio menesy 142 vy
rai užmušti kasyklose sulig 
1 aportų Vidaus Departamento 
Kasyklų Biuro. " Kasyklų in
spektoriai privalo visus ne
laimingus atsitikimus rapor
tuoti Kasyklų Biurui. Per me
nesį 41,174,000 tonų anglies 
iškasta ir mirtingumo ra ta bu
vo 3.45 procentas dėl milijono 
tonų. 1924 m. balandžio mė
nesy iškasta 37,215,000 tonų 
anglies* ir mirtingumo rata bu
vo 6.58 procentas.
S Šių metų balandžio mėnesį 
34 vyrai užmušti akmeninės 
anglies kasyklose, mirtingu
mo rata buvo 4.55 procentas 
dėl milijono tonų ir anglies 
iškasta 7,472,000 tonų. Mirtin
gumo rata dėl smalingų ka
syklų buvo 3.20 procentas dėl 
milijono tonų, arini 108 mir
čių. Anglies iškasta 33,702,000 
tonų. -

Per šių metų pirmus ketu- 
rius mėnesius, 737 vyrai už
mušti nelaiminguose atsitiki
muose kasyklose. Ahglies iš
kasta 191,370,000 tonų ir mir
tingumo rata buvo 3.85 pro-

lyginifs '• su 5.1
pereitų metų. tiek , mėnesių, 
šiais < metais buv& 4 dideli ne- 
laiihingi atsitikimiai, kuriuose 
91 vyrai žuvo. Mųtyt, sumažė
jimas gazo ir dulkių užsidegi
mo ir nuo stogų nupuolimo.

[FĖ1S]

Tabes arba džiūsna.
šitai ligai duodami įvairus 

vardai: tabes, tabes dorsulis, lo- 
komotorinė ataksija, užpakali
nės stuburo smegenų dalies su
kietėjimas, džiūsna. Netoli visi 
vardai kalba už tai, kad liga yra 
užpakalinėj stuburo \ smegenų 
dalyje ir tai ne tarpinėse tik 
nervų mėsose, o pačiuose ner
vuose.

Tabes arba džiūsna, kaip vė
lesni tirinėjimai parode, paeina 
išimtinai nuo sifilio. Pirmiau da 
buvo abejonių, nors nuo senai 
jau tikėta, kad apie 85 nuošim
čio ir kitų tirinėjimai išskaidė 
Widalo, Plauto, Nonne’o, Nogu- 
čio ir kitų tirinėjimai išskaidė 
abejones. Atrasta, kad visų 
tabetikų stuburo skystyj gali
ma rasti spirocetų; kad jei už
tektinas kiekis skysčio tirinėja- 
mas Wassermanno metodą, jis 
kalba už sifilį visuose atsitiki
muose. v Didžiuma tabetikų ir 
patys atsimena turėję šankerį, 
kiti nėra jo patėmiję, nors ir 
buvo, treti turi paveldėtą nuo 
tėvų sifilį. Da galima pridurti, 
kad tabetikai antru kartu nebe
gauna pradinių sifilio ženklų, 
kas rodo, kad jie ligą jau turi, 
todėl antru sykiu apsikrėsti ne
gali. - , ’’

Nėra kitos ligos, kuri taip 
tankiai paliestų stuburo smege
nis, kaip tabes, todėl tabetikų 
skaitlius yra labai didelis. Ir 
nėra nė vienos nervų ligos, kuri 
butų taip komplikuota, kaip ta
bes, todėl gydytojų yra sako
ma, kad kas žino viską apie 
džiūsną, tas žino pusę neurolo
gijos.

Kodėl daugelis sifilitikų gau
na tabes? Teisingai atsakyti 
ngra galima, bet spėjimas yra 
pamatuotas, kad šita liga atsi
randa pas didžiumą tų, kurie si
filiu apsirgo labai lengvai, todėl 
nekreipė didelio domesio, nesi
gydo visai arba gydėsi mažai, 
kol viršutiniai ženklai sunyko, 
žinoma, liga pasiliko. Ėmė 7, 10, 
20 ar baugiau metų, kol ji įsi
galėjo, kol nervams dėl kokios 
nors priežasties susilpnėjus ji 
pasiekė juos. Mat, paprastai 
ima nuo 7 iki 25 metų ir dau
giau po sifilio gavimo, kol tabes 
pasireiškia, nors yra .retų atsi
tikimų, kad liga pasireiškia už 
kelių mėnesių ir metų — kitų 
po sifilio pradžios. Nestebėtina, 
kad iir gydytojai ir ligoniai 
daugelyj atsitikimų netekdavo 
vilties ir abejodavo ar galima 
sifilio^nusikratyti bent kokiais 
budais, nes paskelbtas išgydyta 
ligonis už kiek metų gaudavo 
tabes. Manoma yra, kad visuo
se šitokiuose atsitikimuose ligo
nis tapo paliuosuotas nuo gydy
mo pergreitai, nes Jiga veikė 
lengvai, nedaro svarbių iir daug 
simptomų, nes kraujo Wasser- 
mannas tapo laikinai negatyvis, 
(J stuburo skystis neretai nė eg
zaminuotas/ nebuvo. Yra patirta, 
kad juo sifilis reiškiasi nekal
čiau, tuo didesnis pavojus, kad 
jiis pateks į nervus, todėl čia 
egzaminavimai turi būti atides-
ni, tankesni ir pakartoti per il
gesnį laiką. Pats gydymas turi 
būti labiau ihtensyvis.

Kadangi ima apie 10 arba 20 
metų nuo sifilio apsikrčtimo,

opu tonų su-

išsiplatinęs, ar todėl, kad jie 
tinkamai nesigydo ar kad jų 
nervų sistema yla labiau įvar
ginta ir spirokitoms prieina
mesnė.

Tikroji džiūsnos arba lokomo- 
t orinės ataksijos priežastis yra 
sifilis. Kas nėra turėjęs sifilio, 
tas negaus šios ligos. Vienok, 
kaip jau rašiau, kalbėdamas apie 
neurosifilį, ne visi sifilitikai 
ligą gauna j nervus.’ Kad išven
gus, reikia stengtis sifilio nusi
kratyti, kaip galint greičiau: 
reikia prisispyrus gydytis; net 
ir tuomet, kada liga išrodo pil
nai dingusi, reikia laiks nuo lai
ko eiti pas gydytoją egzaminuo
ti.

Apart tikrosios priežasties 
(spiroketų), yra da priežastys, 
kurios prirengia nervų audinius 
spiroketų invazijai arba įsibrio- 
vimui. Tomis priežastimis skai
tosi lytiniai perviršiai, nuovar
gis, — protinis ir fizinis, susižei- 
dimai, rūpesčiai, staigios ligos, 
miego stoka, įsitempimai ir tt. 
Alkoholis ir tabakas mažu ir 
turi kokios įtakos, o mažu ir ne. 
Da nėra patirta. •...♦•Taipgi nėra 
tikrai žinoma, kodėl sifilio gai
valai linkę yra pirmiau veistis ir 
augti užpakalinėj stuburo sme
genų dalyj. Kadangi toje daly
je randasi jautimo nervai, o 
jautimas yra kur kas labiau 
įtemptas ir labiau nuolatinis, 
negu judėjimas, todėl jautimo 
celes daugiau pavargsta ir yra 
palankesnes spiroketoms, negu 
judėjimo celės. Tiesa, ilgoj ligos 
eigoj spiroketos pasiekia neku- 
rias ir judėjimo celes ir tuomet 
džiūsnos simptomai da labiau 
pasi margina.

Lietuviškas, ligos vardas džiū
sna labai mažai tepaaiškina, ką 
šita liga reiškia. Džiūsna paei
na iš žodžio džiūti. Tai ne pras
mėj darytis sausu, o menkėti, 
eiti menkyn arba mažyn. Mos 
sakome “žmogus džiūsta“. Reiš
kia jis eina menkyn. Medis džiū
sta“ reiškia jis miršta. Džiūsnoj 
užpakaliniai stuburo smegenų 
sluoksniai darosi menkesni, ma
žesni ir nervų celės su jų srio- 
gomis išsigema ir miršta. Su
prantama, šitas išsigimimas ir 
mirimas mažina celių ir jų srio- 
gų skaitlių; ant da nesunyku- 
sių celių ir sriogų laipsniškai 
vyksta apvalkalai, todėl ir užpa
kalinė stuburo smegenų dalis 
darosi plokščia, mažesnė ir iš 
jo išeinančios nervų šaknys ir 
mazgai taipgi suplonėja ir su
mažėja, nors jie sveikatoj yra 
daug storesnį už, priešakinius 
mazgus ir šaknis, tai yra už 
tuos, kurie išeina iš priešakinės 
stuburo smegenų dalies. Kiek
viena nervų celė atlieka jai 
skiriamą darbą. Kada dalis jų 
sugenda arba išmiršta, darbas 
atliekamas nenormaliai arba vi
sai neatliekamas. 1 šituos nuo 
normalumo pakripimus vadina
me ligos simptomais ir ženklais 
arba rodyklėmis.

Pakalbėsime kiek nors apie 
džiūsnos simptomus, kad skai
tytojas nors biskį numanytų li
gos svarbą.

kol atsiranda tabes, todėl did-"^
žiuma ligonių yra tarpe ^5 ir 50 
metų amžiaus. Mat, sifiliu pa
prastai apsikrečia jaunimas. 
Kadangi pats sifilis retesnis pas 
moteris, todėl ir tabes atsitinka
rečiau pas jas. Pas baltus žmo
nes liga tankesnė, negu negrus, 
ir pas miestų gyventojus tan
kesnė, negu kaimiečius. Pas 
inteligentiškus žmones irgi ji 
tankesnė, negu paprastus ar to
dėl, kad pas juos sifilis labiau

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expclleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
hnimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. 
k Berry & South 5th Sts. Ik Brocklyn, N. Y.



jo, m

Įvairenybės

Išbėrimai

gžUJIENUS,Antradienis, Liepos?, 192'

L. T. K. B. SYNODAS

[FLIS]

Užkietėjimo

išgydymas

ar-
Plrmiausiai kreipkis į optieką.

ir

NUPIRK

Kenosha
Lietuviai

A. A. PAISYS

ne-
ir

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

dėl pil- 
laborato- 

išegza-

DR. BOWES, Specialistas ir 
Medikalis Direktorius

Kansas City daktaro išradimas pa
darė ,kad nereikia diržo nesoti 

ir nereikia operacijos.

KIEKVIENA VEDUS MOTE
LIS TURI TURĖTI VYRO 

NATURAIJZACUOS 
CERTIFIKATO 

KOPIJĄ

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

Ar 
pas- 

Atei-

8 So. Clark St.
Viršui Triangle, Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

NAUJAS BUDAS IŠGYDYMO 
RUPTUROS.

Kainos: 50 ir 85 centai

Tel. Lafayatte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauji* kuogerinusiid.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, 1H.

paduškų, 
diržo, nereikia 
plieninių rinkių

Dr. B. M. Ross atpiginti
35 S. Dearborn St nuo

GYDOME VYRUS
550 K? 310

iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius tyrus tokia maža 
kaina kaip *10.

m

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

liepos 8 d., š. m.
Lietuvių Tauti- 

Bažnyčios Syno- 
Bažnyčioje, prie 
ir 31st St., Chi- 

Posėdis prasidės

Trečiadienį 
įvyks pirmas 
nes Katalikų 
das, Asbury 
Paroell Avė., 
cago, III. i 
punktualiai 10 vai. 'rytą.

Kunigai, parapijų delgatai ir sve
čiai, užsiregistravę Synode turės 
sprendžiamą balsą . X aka re 7:30 vai. 
toj pačioje virtoje bus prakalbos ir 
muzika. Kalbės Synodo delegatai.

I prakalbas visus širdingai kviečia
me, kaip vietos, taip ir iš apylinkės 
miestų lietuvius.

Svnodo Komisija.

Fordson
I

FRANK BRESKA
03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 £

Pasinaudok $5 planu §
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų. a

ftviesą ir pajiegą suvedame į mhus ir naujus samus, taipgi dirb
tuvė. Oaeh arba ant išmokėjimų.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Bouievard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tai. Kadzle 89t2

4814-16 Koooevelt Kd.

kuri perka
1 Naujienų

. Persiunti-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

CHICAGO, ILU

Gintarai iš Lietuvos 
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karieliai, kaina $24.00, dabar  ......... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar   $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SPILKUTES dėl moterų ......................................................... $1.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ........... $3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ............... $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ................... $1.00

Šis išpardavimas tęsis "2 .savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St Chicago, III.

.... $1.00

Naujas imigracijos įstaty
mas priduoda svarbos, kiek
vienai moteriai, kuri ištekėjo 
už naturalizuoto piliečio prieš 
rugsėjo 22 d., 1922 m. tuomi 
taiklama pilietė, turėti kopijų 
jos vyro natūralizacijos certi
fikato, ir laikyti jį sykiu su 
gimimo ir vedimo .ccrtitika- 
tais, ir kitomis popieromis. 
Kitaip gali prisieiti toks lai
kas, kada ji negalės patvirtin-

Kaip svarbu tas yra paro
do atsilikimas, apie kurį buvo 
praneštas Svetimų' Ęalbų In
formacijos BiuruL Viena mo
teris, kuri ištekėjo už natūrą* 
lizuoto Amerikos piliečio 1898 
metais neteko jo, kuomet jis 
mirė 1912 metais. Po trumpo 
laiko ji važiavo į gimtinę ap
lankyti savo motinų. Tuo lai
ku pasportas nebuvo reikalau
jamas, ir ji išvažiavo būdama 
tikra, kad ji yra Amerikos pi
lietė, bet <nežinojo kas atsiti
ko ' su jos vyro natūralizaci
jos certifikatu. Jos motinai 
mirus, ji kreipėsi prie Ameri
kos konsulo, kad gavus vizą 
sugrįžti j Jungtines Valsty
bes, ir nustebo, kuomet suži
nojo, kad ji negali sugrįžti 
tol, kol nepriduos savo vyro 
natūralizacijos certifikatu 
ba jo kopiją. Ji nežinojo 
kiaine teisme Ne\v Yorke 
vyras buvo naturalizuotas 
jai buvo negalima priduoti 
patikrinimą apie jos Amerikos

Ji nebegalėjo sugrįžti į 
Jungtines Valstybes. Nors ji 
galėjo gauti daug patvirtini
mų nuo pažįstamų, kad jos 
vyras buvo Amerikos pilietis, 
vienok niekas 
natūralizacijos 

kitas kaip tik 
certifikatas te- 
Jungtines Val-

stybeš.
Kita moteris ištekėjo už na

turalizuoto Amerikos piliečio 
1895 metais. Dešimt metų va
liau, jos vyras biznio reikalais 
išvažiavo į kitų šios šalies da
lį, ją palikdamas. Ji negirdėjo 
nuo jo daugiau. Vėliau ji iš
važiavo į gimtinę aplankyti 
sergančia motiną, ir lygiai taip 
pat jai nebuvo leidžiama su
grįžti į Jungtines Valstybes. 
J k prašė konsulų, kad leistų ją 
važiuoti į Jungtines Valstybes 
šešiems mėnesiams, kad sura
dus savo vyrą ir gavus nuo jo 
natūralizacijos certifikato ko
piją. Su pagelba Svetimų Kal
bų Informacijos Biuro jos vy
ras jau dabar surastas ir ji ga
lės čia būti kaipo Amerikos pi
lietė. f

Moteris, kuri tampa Ameri- 

gauti pasporto išvažiuoti gim
tinėn, jei ji negali parodyti sa
vo vyro natūralizacijos certifi- 
katą (arba jo gimimo certifi- 
katų, jei Amerikoj gimęs). Jei 
jos vyras atvažiavo į Jungtines 
Valstybes, būdamas vaiku su 
tėvais, ir typo Amerikos pilie-? 
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čiu kuomet jo tėvas naturali- 
zavos, nei jis nei jo žmona 
negali gauti pasporto keliauti 
į svetimas šalis, jei jo tėvo na
tūralizacijos certifikatas arba 
jo kopija nepristatoma. Ši ko
pija turi būti išdrukuota ar 
ranka rašyta, nes nuimti foto-: 
grafinę natūralizacijos oertifi- 
kato kopijų butų ėjimas prieš! 
įstatymą.

Paprastai būna pervedu gau
ti tokius dokumentus, kuomet 
jų priveikiama. Kiekviena mo
teris, kuri tampa Amerikos pi
liete ištekėdama, turi tuojaus 
išsirašyti' ar prašyti vyro išra
šyti natūralizacijos *ar gimimo 
certifikatu kopiją ir laikyti 
jas saugioje vietoje. Nuo 15)06 
melų natūralizacijos rekordai 
yra laikomi Washingtone ir jų 
duplikatus galima gauti parei
kalavus iš ten.

SEVERA’S 
BALZOL

Kasas City, Mo. — (Special). — 
Naujas išradimas dėl kurio ekspertai 
sutinka, neturi sau lygaus dėl gydy
mo rupturų. Tai yra vėliausia išra
dimas Dr. Andrews, gerai žinomo 
Hernia specialisto šiame mieste. Ne
paprastas pasisekimas to naujo me
todo parodo, kad jis gerai užlaiko ir 
gydo rupturas. Sveria tiktai kėlės 
uncijas. Jis neturi kietų 
nėra besitempiančio 
jokių raiščių, nėra 
ir jis yra patogus kaip lengvas rū
bas. Jau Šimtai žmonių numetė sa
vo diržus kaip gavo šį naują išradi
mą ir jau išgydė savo rupturas. Dau
gel tų žmonių turėjo pavojingas dvi
gubas rupturas, nuo kurių jie kentėjo 
per metų eiles. Tai Dr. Andrews 
ambicija, kad kiekvienas su ruptura 
žmogus pasidžiaugtų greita pagelba, 
turėtų smagumo ir išsigydytų savo 
rujturą. Kiekvienas skaitytojas Nau
jienų gali pasinaudoti ta prog& ir iš
tirti, jis atsiųs dykai išbandymui, ra
šykite jam, 3781 Koch Bldg., Kansas 
iCty, Mo. Jisc nori, kad bent vienas 
žmogus kiekvienoje apielinkėje turė
tų tą išradimą ir kiti galėtų nueiti 
pasižiūrėti. Jei norite prašalinti sa
vo ruptura ant visados, .be operacijos, 
pasinaudokite to daktaro dykai pa
siūlymu. Rašykite jam šiandien.

(Apskelbimas)

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

Jei jus turite išbėrimus arba kitą 
kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrSski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

Kraujo Suirimai 
Slapto? I Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų.ligų, jis galėjo 

kainas

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labui daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPEC1AL1S GYDYMAS 
už PUS® KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūsles, šlapumo ir Chroniškų Ligą 
Viena geriausiai įrengtų instituciją 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pasitarimas ir Egzaininacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kam p. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crjlly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. ' 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Dabar klikas slysti 
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu per Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas, v Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

220 Milwaukee Avė 
Kenosha, Wis

The Guarantee Ąuto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbinių generatorius, starterius, 
magnetos, *. motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wabash Avė., 
Tel. Vlctory 7874

■į» . ....... .. i . ' —i v - Į »

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 'gy

dančia jėga,'daugumas jų yra im
portuotų Jš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaininacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervįngumą, krutinės skau
dėjimus; nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškus ir veneciškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . l\)del, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami Ųas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Ncdėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute

> Dr. VV. IL 
Register,

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek- 
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug Išgydytų 
ligonių.

Ateikite šian
dien, neatidė- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės
no 
rijoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų • gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtjkri-Į 
rinimo gero gydymo, egzaminuo-' 
jame taipgi kraują, šlapumą-ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su ^$k‘kvie- 
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žapių ir taipgi nuo 
slaptų Vigų*. ' Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite Šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 “• 914
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenoųs 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar ; pasiduoda 
tam gydymui. Savo ' praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakter.ynus, Anti
toksinus, taipgi speciiiles intčrve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai -pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, scredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo.-D. ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina S6Ū
Tuomi padarysi dideli ima 
patą sau, savo giminėm* ir 
gama tu kuri ai a ausiraiiniii Ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausl* 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
panrtilyje. Galim* !r angliškai ra
šyti.

Caanames

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicaga, III.

By Thornton Fisher>
• v - 4
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CHICAGOS35 žmo^s žuvo ^8tl^- vniVHUvv nelaimėse Chicagoje
ŽINIOS Daugiausia aukų pasiėmė auto

mobiliai.—Vienas lietuvis pri
gėrė

Iš rubsiuviy streiko Pereitos šventas — Fourth 
of July — buvo brangiausios, 
atsižvelgiant į ‘ skaičių žuvusių 
žmonių. Nors jau keli metai 
kaip yra įvestas “Sane 
Fourth,” kuriuo einant visojo 
Chicagoje yia uždrausta parda
vinėti visokias ugnis ir sprogs
tamas medžiagas, bet šiemet 
žuvo tiek žmonių, kiek dar ne
buvo žuvę nuo įvedimo to ta
riamojo “sane Fourth.” Mat 

inors Chicagoje ir negalima 
Kompa- pardavinėti sprogstamųjų me- 

•Ireiklaužių, bet ^Ižiagų, bet Chicagos apielinkė 
Nežiūrint ai- je jų buvo pilna,, — pilnos vi- 

|sos sankrovos ir visi keliai, o 
j juk automobiliais nesunku yra 

----- Kiti gi patys dirbo- 
šovinius ir juos sprogdino.

J. L. Co. ir International Tailo- 
ring Co. rubsiuvių amalgamai-1 
tų streikas tęsiasi jau antrą sa
vaitę ir tęsiasis labai sėkmingai. ■ 
Streikuoja viso apie <800 darbi-j 
ninku ir dar nė vienas iš se-' 
nu jų darbininkų nėra gryžęs I 
į darbą. Dirbtuvės yra labai j 
stropiai pikietuojamos ir nė vie-| 
nas iš pažystamų streiklaužių Į 
negali įeiti j dirbtuvę, 
n i jos j ieškosi * 
negali jų gauti, 
delio garsinimo, 
šiol yra gavusi 
streiklaužius — 
Bridgeporto, 4 
nas, 1 chinietį ir 3 negres, 
lietuvio prašoma 
streiklaužiauti, nes 
darbininkas turėtų 
kad kada vieni darbininkai ko- 39 |x»(lų į orą. 
voja už duonos kąsnį, 
darbininkai netik 
dyti tai kovai, bet dar visomif !r()> 
savo jėgomis jai padėti: be to;nio 
lietuviams 
negražaus streiklaužio vardo.

Strei'-iei ;<:i tikisi 
greitai laimėti.

—Jonas žalandauskis.

kompanija iki 
tik devyniusiį ’ 

1 lietuvį nuo atsivežti, 
čeches mergi- sį

'°]Taip, Herbert įlydė, 24 metų, 
yra neiti j |(>i| N. Bacine Avė., pasidirbo 
kiekvienas1 namie stiprią bombą, kuri re 

suprasti, |laiku sprogo, išmesdama įlydė 
įlydė liko už

muštas ant vietos, o jo drau- 
neturi kliu-|g;1s mirtinai sužeistas. Mun- 

3266 Park Avė., vežėsi na- 
automobiliu daug ^šovinių, 

sarmatytis Į kurie automobily užsidegė ir 
1 paskui uždegė gasoliną. Eks- 

streiką |p)iozijoj zuvo j0 pati, o jis pats

nės prasidėjo girtaujant vieno, 
karčiamoj, bet paskui persime
tė į mišką, kur buvo laikomas 
išvažiavimas.

Jonas J. Jasista, karpenteris, 
5120 S. Francisco Avė., likd nu
durtas peiliu. ...Ignui Dombrovv- 
ski, 5826 S. Artesian Avė., per
durta peiliu kairįjį plautį, An
tanui Pulk, 6440 S. Sacramen- 
to Avė., perdurta pilvą, o Juo
zui Poul, 4123 S. Talman A ve., 
perdurta šlaunį. Visi trys li
ko nugabenti į Argo ligoninę. 
Visi trys yra sunkiai sužeisti ir 
jeigu nemirs, tai visgi negreit 
pasveiks.

Trys vyrai ir keturios mote 
rys liko suimti, kada jie kruvi
nu automobiliu gryžo namo. 
Visi jie prisipažino, kad jie bu
vo piknike ir kad dalyvavo muš
tynėse, bet jie tvirtina, kad jie 
buk tik gynėsi ir tik besigin
dami anuosius 
vieną užmušė.

Suimti yra: 
(?) ir jo brolis
Halsted St., taipjau ir jų pa
čios; August Gutseil, 3017 S 
Parnell Avė. ir dvi merginos 
— Anna ir Stelbi Petrovich,

West 151h St.

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI

tris sužeidė ir

Adam Danska 
Mikas, 1413 S.

712

Liepos 17 d.

VIEŠOS MAUDYNES ‘
Standard Parke jau atidaro viešai 

naudonei. Kasdien nuo 1 iki 10 po 
piet . Pirmadieniais ir antradieniais 
4c I mergaičių ir moterų; trečiadie
nius, penktadieniai ir Šeštadieniais, dėl 
vyrų ir berniukų .

P. II. Leiderman — užveizda.
J

Žinotina tiems, kurie padarėte apli
kacijos dėl įstojimo j Chicagos Lietu
vių Draugiją Savitarpines Pašelpos 
ir jau gavote laiškus dėl atsilankymo 
pas daktarą .būtinai atsilankykite 
pas draugijos Dr. A. Moątvidą, 1579 
Milmaukee* Avė., ne vėliau kaipo lie
pos 8 d.

X. Aaikus, rašt., 1521 Irving Avė.

Roseland. Liepos 7 d.,* 7:30 vai. 
vakare Aušnos kambariuose 10900 S. 
Michigan Aev, įvyks Lietuvių Impro- 
vement ir Benefit Kliubo pusmetinis 
susirinkimas. Nariai malonėkite at
silankyti paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurio turi būt' ap
svarstyti, o kurie neatsilankysite j šį 
susirinkimą, busite nubausti ant pifsę 
dolerio. Kliubo reikalais kreipkitės 
po šiuo antrašu: J. Tamašauskas 
sekr., 10727 S. Michigan Avė., Chica- 
go, 111.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JEšKAU Petronėlės ščigllnskaitės, 

po vyrit Adomaitienė ištekėjusi Chi
cagoje, kilusi iš Panevėžio. Taipgi 
Jono Adomonio, Chicagoje — kilusio 
)š Panevėžio. Jų pačių ar kas juos 
žino nuolankiai prašau pranešti šiu-» 
adresu:

Panevėžys, Stoties gat. 1.3, 
ALEKSANDRUI JAS1NSKUL

GASOLINO STOTIS RENDAI
Norinti rendavoti gazolino stotį, 

prieinamomis sąlygomis — kreip
kitės žemiau pažymėtu' antrašu. 
Geras biznis geram žmogui.

Z. S. MICKEVIČE, 
2423 W. 63rd St.

ISRENDAVOJIMUI Storas su 4 
kambariais, jęeroj vietoj, antras nuo 
kampo prie 22 ir LeOvitt St., tinka
mas dėl restauracijos dry goods 
Storo, čeverykų arba geležinių ir t. t. 
Kreipkitės pas savininką > 

2200 W. 22 St. 
Tel. Canal 2281

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA ruimas 

dėl vieno vaikino be valgio. Rui
mas gana geras dėl gyvenimo 
visai patogumais.

3347 Auburn Avė.
1-mos lubos iš užpakalio

SU

PARENDlAVOJIMUI kamba- 
ris, didelis, šviesus, elektra, 
maudynės ir' kiti parankumai. 
Dviem ar vienam vaikinui, su 
valgiu ar be valgio.

722 W. 18tb St.

_ _ PARDAVIMUI
PARSIDUODA restauracija 

ir lunch ruimis arti naujo tur
gaus. Parsiduoda, nes savinin
kas susirgo.

920 W. 14 St.

PARSIDUODA bučemė maišytų 
tautų apielinkčj. Biznin yra išdirb
tas per keletą metų ir yra cash. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Par
duosiu pigiai.

2013 W. G9 St.
Tel. Prospect 8454

PARSIDUODA Hardware ir 
maliavų krautuvė už cash ar 
mainyčiau ant namo. Priežastis 
— liga. Atsišaukit telefonu 

Mayvvood 3152

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI naujas marinis 

namas 4 pagyvenimai po 5 kam
barius, 4 automobiliams garad- 
žius. Parduosiu arba mainysiu ant 
kito namo. Labai gražioj vietoj. 
Pagal vienuolyno, naujoje Lietu
viu apgyventoje koJionijoje. Atsi
šaukite pas savininką.

P. ADOMAITIS
0630 So. Talman Avė. 

Tol. Prospect 3938

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biz
nio namas. Rendos neša $120 į 
mėnesį. Yra gana gerame stovy
je, elektra, maudynės, “Furnace 
neat”, garadžius dėl 2-jų automo
bilių. Biznis, grosernės ir bučer- 
nės yra nešantis gana gerą pelną. 
Kaina namo su bizniu $12,750 
įmokėti tiktai $4,000. Kito tokio 
bargeno nesiranda South Sidėje 
— tikras bargenas! Priežastis par
davimo — apleidžiu Cbicagą.

5306 So. Union Avė.
. ’ Tel. Yards 1321

irgi gal mirtinai liko sužeistas 
Abelnai nelaimėse su šautu

vais ir sprogstančiomis ugni-

Tiys mirė nuo karščio X
žeistų. Tarp sužeistųjų yra ir 

Vakar nuo karščio mirė trys lietuviu.
žmones, kurių du yra moterys j 
John Nertinis, 45 metų, pašinu-1 
re \Volf restorane, 205 S. Ilal-1 
sted St., kur jis buvo kašte-1 
rium, Mrs. Anna Klein, 65 me-1 
tų, 2319 W. 18th St. ir Mrs. i 
Ret Weinberger, 25 metų, 114 
E. 65th St., pasimirė savo na-] 
muose.

$2,500 už užmušimą plėšiko

Chicagos ir Cook pavieto 1 
bankų asociacija nutarė duoti 
kiekvienam po $2,590 už užmuši 
mą kiekvieno plėšiko, 
bandys apiplėšti banką.

Krank Volk, 30 metų, 3308 
F(‘st 92nd St , austras darbiniu- ; 
kas, išėjo į laukus susiskaityti j 
pas jį esančius pinigus. Atvy Į 
kusi policija padėjo baigti skai-į 
tyti pinigus, kurių rado $1,546, 
bet kartu pasiėmė Volką ir iš
vežė beprotnamiu ištirti jo pro-

STANISLOVAS NORVAIŠA
Kauno rė»l., šiauliij apskr., Rad
viliškio parap., Kuliškių kaimo, 
amžiaus 24 metų. Amerikoj iš
gyvenęs 20 metų. Atsiskyrė su 
šiuo pasauliu ežere pasiskan
dindamas. Paliko dideliame nu
liūdime savo tėvą Tadeušą Nor
vaišą ir motiną Saliomiją Nor
vaišienę, brolius ir seseris: Ma
rijoną, Prancišką, Martą, Ame
liją, Selvestrą ,Valeriją, Moni
ką, Kazimierą, Varoniką ir pa
liko dideliame nubudime visus 
savo gimines, dėdes ir pusbro
lius. Visus meldžiu dalyvauti 
šiose laidotuvėse gimines ir pa
žįstamus. Lavonas randasi, 
2232 So. Irving Avė. Laidotu
ves atsibus seredos ryte, 8 va|. 
iš namų j Aušros Vartų Baž
nyčią, o iš ten j Šv. Kazimiero 
Kapines.

Graborius S. D. Lakavičia, 
2314 W. 23id PI., tel. Canal 2199

Bet daugiausia aukų per 
šventes pasiėmė automobiliai. 
Jie penktadieny pasiėmė ketu
rias aukas, o sekmadieny n°t 
8 žmonės liko užmušti automo
bilių, neskaitant desėtkų sun
kiai sužeistų žmonių. Tokios 

automobilis- 
šieinet.
irgi pasiėmė 
Per šventes

Penktadienis; liepos 17 
bus svarbi Chicagos lietuvi: 
diena, 
dras Chicagos lietuvių susirin
kimas apsvarstyti apie siau 
čiančią Lietuvoje kadėmų reak
ciją ir užprotestuoti prieš kade- 
mų valdžios varžymą žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvės, 
pagrindinių dėsnių w demokraty- 
bės. Susirinkimas bus Lietu
vių Auditorijoje. Netik patys 
dalyvaukite šiame svarbiame 
susirinkime, bet praneškite a- 
pic tai savo draugams ir kvies
kite juos taipjau dalyvauti.

d., 
uns 

nes ta dieną Įvyks ben-

APSIVEDIMAI

RENDON kambarys 
kinų, moderniškai 
Gera transportacija.

Atsišaukite
6515 So. Talman

Tel. Prospect 10210

dėl vai- 
įrėngtas.

Avė.

PA.JEfiKAU moteries arba mergi
nos apsivedimui, nuo 35 iki 40 metų 
amžiaus, aš esmu 40 metų amžiaus, 
turiu verčios $15,000. Malonėkit at
sisaukt.

M. A. P8ZYBORSKIS, 
Box 5, \ Berwyn, III.

įvairus skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų naktinių virėjų, še

šias naktis.
Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI nauji ir vartoti 
štoro fikčeriai. Musų kainos labai 
pigios. Atsišaukite* į musų parda
vinėjimo kambarį, mes jumis per
tikrinsime. Specialiai fikčeriai da
romi ant orderio. l^mokčjijųais 
arba cash.

JULIUS BENDER, Ine. 
901-915 W. Madison St.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė pigiai; turi būt grei
tai parduota, pigi* renda. Prie
žastį patirsit ant vietos.

671 W. 14th Place (
. Kampas Union Avė.

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

Savininkas
6338 So. Mozart St.

PIGIAI

Parsiduoda gasolino stotis South 
Side — prie didelės gatvės kam
po. Visi įtaisai pirmos klesos. Ma
žas jmokėjimas, geras biznis.

Z. S. MICKEVIČE, 
2423 W. 63rd St.

PARSIDUODA restauraci
ja. Parduosiu visą arba pusę. 
Biznis išdirbtas ir neša neblo
gą pelną.

Atsišaukite
6343 So. AVestern Avė.

PARSIDUODA 2 augščių medi
nis namas po 5 ir 6 kambarius. 
Naujos mados įtaisymai. Beizuien- 
tas cementuotas, skalbykla. Dide
li porčiai, mainyčiau ant gerų 
lotų.

4509 So. Albany Avė.
Lafayette 6867

i kruvinos dienos 
■tams dar nebuvo 

Upės ir ežerai 
nemažai žmonių, 

'prigėrė dešimt žmonių, jų tar
pe ir vienas jaunas lietuvis, 

iŠ. Norvich, 2232 S. Irving Avė , 
, . i spaustuves darbininkas. Jis

i prigėrė negilioj vietoj, mėšlun
giui jį sutraukus. Visi prigė- 
įrė ežeruose ir upėse Chicagos 
apielinkėse. Pačioj gi Chicago* 
j e, nors į maudyklas buvo su- 

Isirinkę apie 217,000 žmonių, nė 
. vienas neprigėrė.

Munšainas ir pasiėmė dveje
tą aukų — du ikišiol neidenti- 

, f i k uotus žmones, 
j gi guli ligoninėse, 
Imunšainu. Vienas 
'žandų /jurakinimo.
I Nė vienai Chicagai šios šven
tės buvo tokios nelaimingos. 
Jos buvo nelaimingos ir visai 
šaliai, nes per šventes nelai
mėse žuvo apie 250 žmonių. 
Vien tik rytinėse valstijose žu
vo 117 žmonių, o 175 žmonės 
liko sunkiai sužeisti.

Arr jus žinote, kad
6.715 svetimšalių atlankė Lietuvos 

sostinę Kauną pereitais metais ir dar 
*antratiek svetimtaučių gyvena Kau
ne nūolat. Ar iųs žinote, kad Hel- 
marai turi savyje 100% gryno Tur
kiška tabako ir suteiks jums nuola
tinį smagumą ir užganėdinimą ne
žiūrint kiek daug jų rukytumėt.

ROBIN BROS
NAMV STATYTOJAI 
3804 So, Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKIA —
5 patyrusių moterų dėl sor- 

tavimo skudurų. Gera alga, 
nuolat darbas.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė,

Nušovė
) J

Šimpa! iškasy-Mandagus—Geres
nis ir nlgesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage AVe. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4904 VV. llth Str., Cicero. 

Tel. Ciceru 8094

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Keli žmones 
užsinuodiję 

gi mirė nuo

merginą ir pats 
nusišovė

bažnyčia ir tėvai 
apsivesti mylimąją

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE

Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo State & 
Van Buren, šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė-

neatsiskaitymo. Galima rasti 
ant sekamųi kampų:

Buren &
Buren &
Buren, &
Buren &

Clark
VVells 
Krankliu 
Market

Van
Vau
Van
Van
Madison & VVells
Madison & State

Naujienų Administracija

STOGDKNGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas Už $4. Automobilių, 
;rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įtaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi., J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė. 
Phone LawndaIe|(0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 
. laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halated St.

J. S. RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CQ;

490 Mi)wauke Ar. Haym«(r1cet 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

reikiauarBininku
j u u------- rJ~ ^I~ ~r~ m < < Ti r ~ j- ~ ------r^ — i ~i_r~ r ~1 m

VYRŲ
REIKALINGAS lietuviškas 

virėjas — turi Jbut patyręs savo 
darbe. Darbas naktimis.

Atsišaukite
3241 So. Halsted St.

REIKIA —
2 patyrusių sluearmenų ir 2 

pagelbininkų. Darbas 'geležies 
atkarpų jarde.

Atsišaukite
2034 Soutbport Avė.

PARSIDUODA duonkepyk- 
la lietuviškos duonos. Biznis 
išdirbtas per 20/ metų. Tik 
viena kepykla visam miestely, 
tirštai apgyventam lietuvių ir 
lenkų. 50 mylių nuo Chicagos. 
Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių. Turi būt 
parduota greitai už visai že
mą kainą — $1,400. Kreipki
tės N. MOCKUS, 1111 Wash- 
ington Avė., Bacine, Wis.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, cash biznis, apgyven
ta maišytų tautų, biznis yra 
prie gatvekarių; gal imti biz
nį ant 5 mėnesių ir pamėgint 
kaip viskas einasi/

Taipgi turiu hamą 6 kam
barių mainymui kas turi de- 
likatessen biznį. Malonėkit at
sišaukti.

2011 W. 63 St. i krautuvę 
Tel. Prospect 3703

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinė bungalow, elektriką, 
gazas ir vanduo. Pigi' kaina.

Atsišaukite
4919 So. Kolin Avc.

PARDUOSIU savo puikią 70 akrų 
vaisių farmą, vaisių linijoj, Michigan 
valstijoj. Pirmos klesos žemė. 1200 
jaunų vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų vaisi
nių medukų, 6 kambarių namas, 11 
mylių nuo resortų miestuko, South 
Haven, kaina, $9500. Del informaci
jų šaukite arba rašykite.

v' ’ J. ZAJIČEK,

3044 Wallace St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
flatų, po 4 kambarius, ir biznio vie
ta, ant kampo. Parduosiu* pigiai. 
Yra elektra, gasas.

MRS. PETRAITIS, 
1620 So. Union Avė.

2 fl. rear

REIKALINGAS
BUčERIS,
PATYRĘS IR 
PASTOVUS.

Atsišaukite
836 W. 20th, Street

TURIU PARDUOTI spėka varo
mą piuklą (power bench saw), kam 
yra toks piuklas reikalingas, mel
džiu ateiti vakarais nuo#6 iki 9 arba 
subatoj nuo 1 aki 6. / L

STANLEY DOMBROU 
2514 W. 45th St.,' 

II fl. ~ <

BARGENAS. 5 kambarių bunga- 
low furnisu šildoma, cemer^inis skie
pas; didelis fronto porčius ir stiklais 
apdirptas užpakalio porčius; didelė 
vištų būda ir garadžius; lotas 150x 
150 pėdų; daug medžių $6,500. — 
$1,000 cash ir kiti ant išmokėjimo.

10707 So. Troy St. 
Mt. Greenwood, III. 
Tel. Stevvart 2916

REIKIA karpenterių prie 
taisymo namų — atsišaukite 
greitai šiuo antrašu: ' 
BRIDGEPORTO “NAUJIENŲ” 

SKYRIUS, Box 236 
3210 Sb. Halsted S t.

PARSIDUODA Ice Creamo, ken- 
džių ir visokių smulkmenų štoras. 
Turi būt parduota greitai. Parduo
siu pigiai. Taipgi randasi 4 kamba
riai pagyvenimui.

Atsišaukite
3302 So. Union / ve.

Boulevard 0514

Kadangi 
kliudė jam 
merginą, tai Fred Scheuing, 32 
metų, 6956 S. May St.., nušo
vė savo merginą Susie Otten, 
20 metų, gyvenusią greimame 
name ir paskui pats nusišovė. 
Be to jis labai gerdavo ir kal
tą nusirito nuo trečio aukšto; 
nuo to laiko jis pradėjęs elgtis 
“keistai.”

Lietuviu Rateliuose
Lietuviai užmušė lietuvį

Vienas lietuvis užmuštas, trys 
sužeisti muštynėse miške

Užvakar Willow Springs miš
ke, netoli Tautiškų kapinių, 'ki
lo didelės muštynės, kurios už
sibaigė labai liūdnai: vienas lie
tuvis liko užmuštas; o, trys tiek 
sunkiai sužeisti, kad prisiėjo 
gabenti juos į ligoninę. - Mušty- 

,• nės buvo tarp lietuvių. Mušty-

TAUPYK IR TURĖK

savaitę, kak dvi
— —  a a ’ f, A . i L ! ■

' Kas sąvaitę, kafc dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad 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 atsakoiningi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knjgvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

BRIGHTON PAIIK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku' visokius inalevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

STATAU naujus, taisau se
nus namus, ir dirbu visokį 
prie namų taisymo darbą, 
labai pigią kainą.

J. BALČIŪNAS
4509 So. Albany Avė.

Lafayette 6867

už

MALECZKA BROTHERS ’
Plcisteriuotojui, Malęvotojai, Ka
minų Taisytojai, Masonry ir Ce
mentinis Darbas.

1701 Marųuėtte Road
Telefonas Republic 0049 

įsteigta nuo 1908 ,

RAKANDAI
PARDAVIMUI valgomo (din- 

ing) kambario 7 šmotų setas, 
vėliausios mados v Parduosiu 
pigiai. 2 lubos.

4153 So. Artesion Avė.

PARDAVEMUI rakandai, di
delė apskritais galais lova, 
dreseris, virtuvės stalas, gra
ži liampa, vartota tiktai trum
pą laiką. Pigiai. 921 W. 83rd 
Place, 3rd floor front. /

PARSIDUODA pilnai įrengta gro
sernė ir bučernė maišytų tautų ap- 
gyventoj apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Mainy
čiau ant namo arba loto.

10713 So. Michigan Avė. 
t’ullman 7059

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė. Biznis yra cash ir 
gerai išdirbtas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4201 So. Mapleiwood Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas, gerame padėjime, 4-4 
kambarių, yra gasas, elektra, 
netoli lietuviškos bažnyčios, 
netoli 12 St. karų, fkaina $4,- 
300. Atsišaukite 1236 So. 51 st 
Avė., Cicero, III., 2 fl.

PARDAVIMUI FARMA
Gera farma, Bart, Mich., 

35 akrai, prie upės. Pigiai. 
Mainysiu į Chicagos namą. 
MACAULAY, 1406 Conway 
Bldg., Chicago.

MORTGECI Al -PJSKOLOS

PARDAVIMUI

iPARSIE|UODA cigarų, ken- 
džių ir notion krautuvė. Par
davimo priežastis v— savinin
kas susirgo.

< Atsišaukite
3720 So. Halsted St.

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
-

Bridgeport. — Saldžiausios š.^V. 
Jėzaus draugystės mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį liepos 7 d., 
1925 m., 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium salėj, 3135 South 
Halsted St. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti, nes randasi daug svar
bių reikalų atparti. Taipgi atsives
kite .draugų dėl prisirašymo.

Kviečia rašt. A. Bugailiškis.

ISRENDAVOJIMUI

PARSIDUODA grosernė se
niai išdirbtas biznis. Lysas ant 
4 metų. Turiu parduoti greit, 
todėl leisiu pigiai.

4617 So. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai res- 
taurantas, daro gerą biznį, | 
nes randasi tarp daugelio' 
dirbtuvių.

Atsišaukite
2404 So. Indiana Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI barbernė, tris 
baltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 

, dentistų arba advo- 450, cash $250, o kitus ant 
Labai patogioj vietoj; mokėjimo. s

6249 So. St. Louis Avė.
Phone Prospect 5277

PASIRENDAVOJA kmnpi- 
uis flatas, 3 ofisai tinkanti dėl 
daktarų, 
katu.
naujoj kolonijoj. 5104 Archer 
Avė. Tel. Lafayette 2014.

iš-

GULBRANSEN grojiklis pia
nas, 88 notų, moderniški kei-1 
sai, su benČiumi ir 50 muzi
kos rolelių, kaina $160, išmo-' 
k ėjimais atsankantiems -žino-' 
nėms/sn^ W. 63 St. 1 fl. Į

SPECIALIS NU- ' 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
i COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


