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Anglija įspėja 
Rusiją

Francija pasiūlys taiką 
riffams

Karalius paliuosuosiąs Matteoti 
užmušėjus

Anglija įspėja Rusiją
Svarstanti nutraukimą ryšių su 

Rusija delei Rusijos propa
gandos tolimuose rytuose

Francija ir Ispanija pa 
siūlysiančios riffams taiką

Chicago, III Trečiadienis, Liepos-July 15 d., 1925

Žmoniy susirinkimo Šiau
liuose protesto rezoliucija

Masinis mitingas, įvykęs Šiau
lių Liaudies namuose 1925 m. 
birželio 23 dieną ir išklausęs 
pranešimo apie negirdėtus 
smurto įvykius Seime birželio 
20 dieną, konstatuoja:

1. Valdantysis blokas iš krik
ščionių demokratų, darbo fede
racijos ir ūkininkų sąjungos, 
nustojęs pasitikėjimo krašte ir 
žinodamos, kad jo viešpatavi
mo dienos jau suskaitytos, nori 
prievartos budu pasilikti prie 
valdžios.

• 2. Tie patyri įstatymai, kurie 
buvo j<eri . krikščionims demo- 
kratams treji metai atgal, da
bar yra iš pagrindų perdirba
mi, kad pritaikius juos kademų 
partijos tikslams. Net Lietu- 

|VOs konstitucija, iškilmingai pa
skelbta Visagalio Dievo vardu, 
kunigų partijai paliko nebetin- 
Ikama ir yra tampoma iš visų 

Darrow reikalauja panai- . . . . . .   Spt

Provokatoriai prie darbo
Šiauliuose mitinge mesta 

bomba

Markauskas ir daugelis 
Baigiantis mitingui ko- 
pasigirdo baisus sprogi-

antto aukšto (balkono)
Iš

LONDONAS, liepos 14. — 
Anglijos užsienio reikalų minis
teris Chamberlain vakar buvo 
pasišaukęs Rusijos atstovą Ra- 
kovsky ir atvirai įspėjo, kad 
Anglija yni nepatenkinta bolše
vikų propaganda tolimuose ry
mose.

Chamberlain pranešė Bakov 
skiui, kad valdžia svarsto apie 
reikalingumą nutraukti diplo
matinius ryšius su Rusija de
lei bolševikų veikiYno Chinijoje.

Ravokskis užginčijo, kad esą 
Chinijoje nevedama jokios spe- 
cialinės kampanijos.

Tas pasitarimas buvo pada
rytas išvengimui nutraukimo 
diplomatinių ryšių ir Rakovs- 
kio pareiškimas bus paduotas 
premjerui Baldwinui 
kabinetui.

Rusijos amunicijos
KANTONAS, liepos 

ponų pusiau oficialinės žinių 
agentūros vietos koresponden
tas sako, kad iš ištikimų šalti
nių sužinota, jog Rusijos lai
vas, gabenantis apie 1,500,000 
šovinių amunicijos išplaukė į šį 
uostą iš Vladivostoko.
3 bolševikų aeroplanai Pekine

PEKINAS, liepos 14? — Šian
die į čia atvyko trys aeroplanai 
iš Rusijos. Trys kiti aeropla- 
naį neįveikė atlikti kelionę.

Chinijos Karo ir laivyno mi
nisterijos išsiuntė 
pasitikti lakūnas.

(šeši aeroplanai 
Maskvos 4 Pekiną
dieną, kad ištirti oro kelią per , 
Sibirą ir Gobi tyrlaukius į Chi
nija. Buvo manoma įsteigti 
nuolatipį oro su>sisekimą tarp 
Europos ir Chinijos).

Kuli streikuoja
IIANKOW, liepos 14. — Iš

ir visam

laivas

deelgatus

išskrido iš 
birželio 10

PARYŽIUS, liep. 14. —Frak
cijos ir Ispanijos taikos pasiū
lymai bus pasiųsti Abd-el Kri- 
mui rytoj. Abi šalis pasisiūlys 
pripažinti Krimą kaipo emirą 
Riffų teritorijos, bet vyriausiu 
sultonu bus Moulay Youssef; 
taipjau prižadės jam liuosą pri
ėjimą prie turtingų javais klo
nių į šiaurę nuo Ouergha upės. 
Tie kloniai priklauso Francijps 
protektoratui.

Francijos nacionalistų laikra
ščiai skundžiasi, kad taikos są
lygos nėra siunčiamos ultima
tumo formoje, kurias Krimas 
turėtų arba tuojaus priimti ar 
atmesti. Vieton to abi valdžios 
siūlo derybas šių pasiūlymų pa
matais. \

Niekas netiki, kad Krimas 
pripažintų nors nominalę sulto
no valdžią, kadangi tas sultonas 
yra skaitomas Franeijos vassa 
lu ir kuris pabėgo iš įsąvo so
stinės Fez ir pasislėpė frahcuzųį 
sostinėj Rabat.

Pradės didelį ofensivą

Jei Krimas atmes šiuo taikos 
pasiūlymus, tai Francija pradės 
didelį ofensivą nežiūrint dide
lių vasaros karščių.

Didelio riffų ofensivo prieš 
Fez laukiama kas valandą. Kri
mas jau gabenasi naujų karei
vių visu 200 mylių frontu.

Komunistų propaganda yra 
smarkiai vedama taip Franci
jos kareivių ir padaryta tris 
drąsius pasikėsinimus sudegin
ti didelę Francijos aviacijos 
bazę Casablanca.

Garsi Morokkos divizija, susi
dedanti iŠ Francijos kolonijų 
kareivių, apleido Vokietijos Pa- 
latinatą ir išvyko į Morokko 
frontą.

Anglija nesiųs kareivių

LONDONAS, liep. 14. —Aus- 
ten Chamberlain paskelbė at
stovų bute, kad valdžia nema-

Vaizdas biznio, distrikto Santa Barbara, Cal., miesto, kurį .sugriovė žemės drebėjimas. 12 
žmonių žuvo, nųpstoliai siekia Iki $30,000,000. (Fotografija perduota telegrafu). .

Karalius mano paliuosuo 
ti Matteotti užmušėjus

Visa Italija sujudusi delei tokio 
karaliaus žygio

čangša pranešama, kad perei-jno siųsti Anglijos kareivių į
■ ’ « Ą * • • 4 • J * « Itą penktadienį ten prasidėjo 
kuli (paprastų darbininkų) ir 
kad rytoj prasidės generalinis 
streikas.
Streikieriai negauna pašelpos

ŠANGHAI, liepos 14. — A- 
pie 1,000 streikierių šiandie su
sirinko prie Generalinės Darbo 
Unijos ir pareikalavo senai ne
bemokamos streiko pašelpos. • 
Kada pašelpos negauta, strei- te, tapo patrauktas teisinau ne-

Tanžira.

TEISIA ITALIJOS REDAK
TORIŲ

Fašistai sumušė jo advokatus

FLORENCE, liepos 14. —Gri
etino Salvemini, istorijos pro
fesorius Florencijos universite-

va už karaliaus ir valdžios ap
šmeižimą ir taipjau už peržen
gimą įstatymų apie laikraščius, 
leidžiant savo laikraštį “Nor. 
Mollare” (Nepasiduokite), ku
riame karalių šmeižiantys strai
psniai tilpę. Tečiaus pagrindo 

.‘•įtarčių šu Austrija, Latvija, bylos yra fašistų kova su opozi- 
Eatoniir, Suomija ir Cecho Slo- ęija ir bandymas pasmaugti o- 
vakija, įskaitant ir arbitracijos pozicijos spaudą.
sutartis su pastaromis keturio- Fašistai dideliais būriais su
miš valstybėmis. Kitos */itai- sirinko prie teisino ir visą laiką 
tys paliečia teisminius, sanita- šukavo, o kada Salvemini advo- 
rinius, turistų ir konsularinius katai išėjo gatvei!, tai fašistai 
klausimus;

kieriai pradėjo grūmoti unijos 
viršininkams.''Minią išvaikė at
vykusieji ginkluoti savanoriai.

VARAAVA, liepos 14. — Lenki
jos seimas ratifikavo visą eilę 

.‘•įtarčių su Austrija, ]

juos sumušė.

Chinija atsisako tartis 
su Anglija

PEKINAS, liepos 14. — Chl- 
nijos valdžios užsienio santikių 
komitetas šiandie atmetė pęslų 
lymą tartis vien tik su Anglija 

dabąr besitęsiančjų
Šanghajuje sumišimų.

Betgi Chinijos valdžia sutin
ka tartis įsu visomis užintere- 
s notomis šalimis kartu, o ne 
pavieniui.

RYMAS, liepos 14. — Sensa- 
cinė politinė padėtis, kuri gali | išrišimui 
duoti rimtų pasekmių, pasidarė 
delei paskelbimo, kad karalius 

lEmmanuelis pasirašė dekretą, 
I kuriuo rugpiučio 6 d. bus su
teikta visuotina amnestija. Ta 

(amnestija daugeliui atidarys 
kalėjimų durys, jų iarpe še
šiems fašistų . vaoovams, kurie 
yra kaltinami, kad jie nužudė 
socialistų vadovą Matteoti.

Užmušimas Matteoti supurtė 
visą Italiją iki pat jos politi
nių pamatų. 140 atstovų, at
stovaujančių penkias partijas 
apleido parlamentą ir paskelbė, 
kad negryš parlamentan iki ne
bus nubausti kaltininkai.

Gcn. De Bono, buvęs Rymo 
policijos viršininkas, nesenai li
ko paliuosuotas nuq kaltinimo 
dalyvavime nužudyme 
ir tuojaus jam liko 
Tripoli gubernatoriaus

Farinacci, fašistų 
sekretorius ir Mussolini dešinio
ji ranka paskelbė, kad jau vis
kas prirengta karaliaus amnes
tijai, kuri be* kitų paliuosuos ir 
tuos fašistų vadovus, kurie da
lyvavo • Matteoti užmušime.

Tai sužinojus, visoj Italijoj 
pasidarę didelis sujudimas. Bus kuose* nuo pat pradžios kasimo 

aliejaus šulinių 1859 metų bu
vo 12 valandų darbo diena.

Driliuotojai, kurie gaudavo 
$1 į valandą, arba $12 į dieną, 
dabar gaus $1.25 į valandą, ar
ba $10 į dieną. Kitiems darbi
ninkams irgi- kiek pakelta mo
kestį nuo valandų.

Kadangi aliejaus laukuose 
dirbama dieną ir naktį, tai dar-

Matteoti 
suteikta 
vieta, 
partijos

Šiauliuose birželio 23 d. su
šaukė mitingą. Prisirinko pil
nintelė didelė Liaudies Namų 
salė. Kalbėjo socialdemokratų 
veteranas buvęs Rusijos Du
rnos narys A. Povylius, seimo 
narys 
kitų, 
ridory 
mas. 
nės iš
šoko pro langus ant stogo, 
parterio ir ložų metėsi lauk pro 
duris, susikimšimas, keiksmas. 
Policija sugulė ant grindų. Pa
sirodo, bomba buvo ne pavojin
ga, niekas nenukentėjo, 
provakacinj 
dašimčiai. 
bruzdėjimą 
džiai įvesti
tai senai svajoja vietos klerika
lų galvos.

Šitą 
darbą atliko juo- 
Jų tikslas sukelti 

ir duoti progą val- 
karo stovį. Apie

kinti apkaltinimą prieš 
Scopes

3. Besiartinant naujiems Sei
mo rinkimams, kademai sugal
vojo suvaržyti piliečiams susi
rinkimų, spaudos, draugijų ir 
kitas laisves, kad tuo budu Lie
tuvos Liaudis neišgirstų ir ne-

UŽUOJAUTA NARIAMPOLĖS 
REALISTAMS I

m s , , matytų to, kas dedasi krašte, ir
Teisėjas svarsto tą reikalavimą į0]jau kantriai kentėtų kunigų

diktatūrą.
4. Kademų smurtas siekiaDAYTON, Tenn., liepos 14.—

Clarence Darrow, kuris ginUjtMp toli, kad net iš Seimo tri- 
apkaltintąjį biologijos mokyto-(bu n os nebegali skambėti lais- 
ją J. T. Scopes, šiandie ilgoj ,vas žodis ir musų atstovai, pa- 
kalboj pareikalavo panaikinti siųsti ginti brangiausios liau- 
apkaltinimą prieš Scopes, nespies teises, išvedami iš Seimo 
tie įstatymai, už kurių peržen-^posėdžo ginkluota policijos pa- 
gimą jis yra apkaltintas, yra Kgu. Toliau nebegalima eiti ir 
nekonstituciniai. Jo iškalbu- birželio 20 dieną įvykiai pasi- 
mas ir geležinė logika patraukė įtikinančiu įrodymu, ko- 
visus susirinkusius teisine. Jis hiu akiplėšiškumu ir begėdiš- 
aštriai pasmerkė prietarus., bt^ kurnu valdantysis blokai stėn- 
goteriją, ignorantiškumą ir ne-tfiasi išlaikyti savo rankose vai- 
tolerantingumą fundementalis- džią.

-j Kitos kompanijos irgi pakels tų. Visas būrys prokurorų, su | 
kainą gasolino. t Wm. J. Bryanu priešaky, sėdė-’

- i?.iLklaU!fSLka!?’ atstovo garbę
j ir liaudies teisęs, mes šiame su
sirinkime reiškiame užuojautos 
Seimo Socialdemokratų frakci
jai ir visai opozicijai, o ypač 

Teisėjas pasižadėjo dpsvars- atstovams, nukentėjusioms, nuo 
tyti tą reikalavimą ir gal rytoj juodųjų kademų smurto, ir sa- 
išneš savo nuosprendį. .kome: Jūsų žygius mes priima-

Ime klaipo ženklą stotį į kovą 
plačiu frontu ir pasižadame, 

ba

Pakėlė gasolino kainą
CHICAGO. — Nuo vakar die

nos Standard Oil Co. of Indiana 
pakėlė gasolino kuiną po lc ant 
galiono ir dabar už galioną ga- 
so lifte bus mokama 21c. Pakė
limas paliečia 10 valstijų.

Turėdami visa tai galvoje ir 
išgirdę, kad Seimo opozicija

dabar automobiliai visoje dalyje smerkė, smerkė jų netolerantin- ^7i7ndk7 n»7« 
suvartoja apie 30,000,000 galio- gumą ir — tylėjo 
nu gasolino į dieną.

DOTNAVA. — Dotnavos ž.
U. Technikumo “Kultūros’ b- 

e
vės visuotiname narių susirin
kime aptaręs Mariampolės Rea
linės gimnazijos uždarymo mo-, 
tyvus nutarė:

1. Draugams mariampolie- 
čiams priverstiems apleisti šią 
švietimo įstaigą pareikšti viešai 
užuojautą,

2. Apgailestauja įvykstanti 
faktą ir tas priemones, kurių 
griebiasi švietimo ministeris 
kovodamas su .tikrąja mokslo 
įstaiga ir

3. Ragina visą Lietuvos pa
žangiąją visuomenę prisidėti 
materialiai ir moraliai prie to 
darbo, kad ši įstaiga uždaryta 
neteisingu keliu butų vėl leista. 
—Kultūros būrelis.

ĮVEDĖ 8 VALANDŲ DARBO 
DIENĄ

NEW YORKAS, liepos 14.— 
Standard Oil Co., of New Jer- 
sey paskelbė, kad pradedant 
nuo rytdienos ji savo aliejaus 
laukuose įveda 8 valandų darbo 
dieną. Visuose gi aliejaus lau-

Jie tylėjo, 
nes negalėjo į jo kalbą atsaky
ti. ■

VOLDEMARAS NUBAUSTAS 
DVIEM SAVAITĖM 

KALĖJIMAN

daroma visų pastangų prikal 
binti karalių* nepaliuosuoti 
Matteoti užmušėjus. Visos po
litinės partijos-, išėmus fašistus., 
saukia susirinkimus apsvarsty
ti tą dalyką.

DERYBOS ATSINAUJINO

ATLANTIC CITY, N. J., lie- foas dabar turės būti varomas
pOS 14. Derybos tarp kietų- 'trimis šiitais, 
jų anglių kasyklų savininkų ir 
angliakasių subkomitetų, ku
riems pavesta išdirbti

' i

KONSTANTINOPOLIS, liep 
naują 14, — Graikų katalikų (pravos- 

kontraktą vieton užsibaigiančio iaVų) patriarchu (aukščiausia 
rugsėjo 1 dieną, vėl ^tsinauji- bažnyčios galva) tapo išrinktas 
no, atvykus Alvin Markle iš^assilios III. Rinkimų kova 
Hazleton, Pa., kuris tapo išrin- buvo labai aštri ir vienam nie
ktas pirmininku. Jis pirminiu- tropolitui priešininkai net plau
kavo daugelį algų konferencijų kUa jr barzdą nukirpo.

Atidarant rytmetinį teismo 
posėdį, Darrow\ i 
prieš skaitymą kasdie teisme 
maldų. Teisėjas betgi nepa-1 
klausė, jo protesto, ne®'jis esą* 
visados pradedąs su malda, kad 
Dievas jam duotų daugiau pro-1 
to sprenžiant bylas.

Visas miestelis yra nusigan
dęs dėl Scopes bylos. Vietos 
gyventojai yra labai prietarin
gi ir jie tiki, kad juos turės pa
tikti baisi nelaime, kad teisme 
viešai yra reiškiamą abejone 
dėl biblijos šventumo. Vakar 
Čia siautė audra, bet karutis nė 
kiek nesumažėjo; tečiaus van
dens pervados pratruko ir mies
telis neturi vandens ir elektros. 
Prietaringi gyventojai dabai 
kalba, kad tai esanti Dievo bau
smė už šią .bylą ir kad čia apsi
gyveno baisus “bedievis 
row.

"ŽSr0,.eS.ta.V0 •«<• toje kovoje mes savo 
rą atlaikysime. '

Šalin urachininkų rankas 
Lietuvos žmonių laisvės! 
gyvuoja liaudies valia, 
klausoma nuo klerikalų diktatū
ros.

(Seka parašai)

nuo
Te- 

nepri-

Birželio 25 dieną pasibaigė 
pas Kauno taikos teisėją p. Vol
demaro byla, kurią jam buvo 
iškėlęs už šmeižtą p. J. Gabrys, 
Taikos teisėjo Butkio rezoliu
cija buvo šitokia: “Remdamasis 
virš išdėstytais motyvais pri- 
pažinstanti kaltu iš 533? str. 
Baud. St. pritaikant 53 str. 
Baud. St. ir einant 119 str. B. 
Proc. teismas nusprendė Augu
stiną Voldemarą nubausti 2-m 
savaitėm kalėjimo.”

” Dar-

ir čia galės kalbėti., duoti pata
rimus, bet balsuoti negalės.

Vokietijos komunistai kovoję 
tik su Davves planu l

BERLINAS, liepos 14.
Vokietijos pildomasis komitetas 
šiandie raportavo |artijos' kon
vencijai, kad svarbiausiu jo vei
kimu pereitais metais buvo mo
bilizavimas masių prieš Dawes 
planą ir rengimąsis kovai su 
imperializmu. *

ORR

1 Byla juo tolyn, tuo labiau 
priima politinį pobūdį. Dauge- 

__  lis mano, kad Bryanas šia1 byla 
g bando pasigarsinti; jis esą ban- 
■ (iysiąs dar sykį kandidatuoti į 
® * prezidentus ir remsis funda- 

;mentalistais, kad jųjų pagelba 
Religijos(laimėjus rinl/mus.

Chicagaį ir apielinkei oficia- klausimą jis pastatysiąs svar- 
prana biausiu dalyku savo kampanijo

je. Ir esą rimto pavojaus, kad 
lietus, jis gali laimėti, kaip kad laime- 

(jo nelemtoji prohibicija, kurią 
visokie 
iš jos 

formo-

lis ęro biuras šiai dienai
šauja:

Nepastovus, galbūt
maža permaina temperatūroj.

Vakar temperatūra siekė vi- dabar taip uoliai gina 
dutiniškai 72° F.

šiandie saulė teka 5:27, lei- rdilžiniško pelno kyšių 
džiasi 8:24 valandą.

politikieriai, besisemią

j e.

i

Jūsų Pinigai
x Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuo'se: per 
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas. 

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

\ Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
20 dienų. . f

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 

; raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tikrąjį Maistą

pasiuntė pagal-

žodžiu, choras 
už.... Dzimdzi

PIENAS yra stebėtinas ištek
liaus šaltinis žmogaus mais

to reikalavimams. Ir kuomet 
šviežio* pieno negalima gauti, ar
ba nepatogu namų naudonei, pa- 
sipirkit Borden’s Evaporated 
Pieną.
šešiasdešimts aštuoni metai atgal, 
Gail Borden savo epochą sudarančiu 
išradimu evaporated (išraruodinto) 
pieno užtikrino kiekvienam ir kiek
vienoj vietoj užtektiną išteklių visiš
kai tyro pieno visokiems naminiams 
tikslams.
Prie valgių gaminimo Borden's Eva
porated Pienas yra daugeliu atvejų 
ta ideale forma maistingo valgio pa
daro. Pirmoje vietoje jis yra visiškai 
tyrastis išsilaiko bile kiek laiko il
gumo ir hite klimate. Ir jis teikia pil
ną pieną su ūkės smetona palikta ja
me.
Smetoninėms zupėms arba kepimui ir 
pudingams, pajams, susams ir prie
skoniams jis daugeliu atvejų geriau 
tinka negu šviežias pienas. Bandykit 
jį kavoje arba arbatoje. Jis priduos 
tiems gėrimams kitokį skonį.
Jeigu jus norit žinoti, kaip gaminti valgius 
su Borden’s Evaporated Pienu, išpildykit 
kuponą pažymint kokią receptų norit, ir 
mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

lVAPORATip 
MILK

KUPONAS _
Duona Rašalai Pajai

UI Saldainiai Mėsos Pudingai
Žuvis Košelės Sriubos

Vardas ...... ........ No. 6

Adresas .... ..... (Lith.)

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karielial, kaina $24.00, dabar .... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karielial, 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 vidujų............... $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje..... :............  $1.00

šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į x

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

ties Gelgaudiškio karklynu. Mi-
ssouri srauniai nešė savo “ka-

1 f.

va”. Plotis maž-daug Nemuno

žalieji jovarai akompanavo jai, 
Krantai gana aukšti, bet pliki..

Keltas buvo panašus į galiai* 
vį, nelyginant “Pegasą” Kaune. 
Teiravomės dėl žuvies, tai pasi
rodo tam d ramsčiau šiam vande
ny jąsama ir žuvų. Gaudo su “bu- 
Čiuni”. Keltininkas su savo šei-

myna gyveno tame laive. Jis 
“baltasis”, nes valdininkas.

Antroj pusėj-"taip pat indi jo
nai gyveno. Ant kranto šiukš
lės liudijo .vakarykščią šventę, 
kuri čia atsibuvo su šokiais ir 
kitomis “fonėmis”.

Pasispiaudę delnus drožėm į 
kalną, nes vakaruose tūnojo 
diktokas debesys. Lietaus bijo
jom, nes butų prisiėję nakvoti 
vėl pas indi jonus. Tolokai ^va
žiavus, pradėjo mus krapinti 
smulkus lietus, kuris tik dulkes 
“nusausino’’. Nors pamažu, bet 
stumėmės pirmyn vis “baltųjų” 
linkui.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių ■ < ■ 

Nereikią daktarui mokėti < 
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistui kraujo lijjų < t'.’ 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
ččpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai , 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligao. inkstu*, 
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniška.- ligas.
Kalbame lietuviukai 

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

Valandos nuo 10 iki S vai. vakare 
Nedėlioj IV) iki 1

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITBSP 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk

ANT, NAUDOS. Įį

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th St., Ghlcago 
Tel. Balevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
Parduodam Laivakortes.

(Bus daugiau)

IV
Per Missouri

Tui reiškia, vadinusi, “upiei- 

džiam tą kraštą, kur tiek ken
tėjom, kur juodus plaukus mes 
palydėjom....” Lyg ir iš “Tra
viatos” skamba Alfredo arija, 
kurią aš “Jovale” išpildydavau 
Bulbienės rolėj. Metėm dar po
rą žvilgsnių į tą didmiestį, kur 
tiek baimės turėjom. Tik pama
nykit, Felikso paausy suskai
čiau 12 žilų plaukų. Net parau
do vyras. Ot, sako, tai vis nuo 
jūsų ekskursijos.... Gaila man
jo, bet ir man negeriau.

Užgulus mudviem tamsią nak
tį, aš jam pasakoju apie savo 
vargus iš pat mažų dienų, kurių 
turėjau begalės. Mėginau viso
kiais budais jų nusikratyti, bet 
juo tolyn nuo jų bėgau, juo jie 
mane labiau mylėjo. 1$ kas tai 
butą gyvenimas be vargo? Kas 
iš tų, kurie užgulę turtus, it ait
varas varškę, pųva, rūdija, ir 
baigia savo trumpas nudėvėtas 
gyvenimo dienas. O daug tokių 
“gudruolių’* yra, kurie valgą su 
šluota veja lauk. Bepigu jiems!

Svajonė nutruko, nes “Dole
ris, doleris.... ” užtraukiau.

“Tai tau, Jurgi, ir devinti
nės!”

Et, Feliks, važiuojam toliau. 
Gražus rytas lydėjo mus kelto 
linkui. Buvo apie 7 mylios tolio. 
Radę du keliu, sustojom čia pat 
pas vieną “gaspadorių” pasi- 
klausti kelio. K. Pakštas, kaipo 
musų “generolas”, eina pas in- 
dijoną ūkininką teirautis. Pora 
šunų auses suglaudę gulėjo prie 
malkinės. Aš, sulig pripratimo, 
‘užkalbinau’ savo prietelius. Ar 
nebus bėdos, Musų Pakštas at
bulas iš kiemo. Pasirodo ten bu
tą apie tuzinas šunų gana skam
biais balsais. x 
daug geresnis 
Drimdzi.

Feliksas tuoj
bon plaktuką, bet šunys buvo 
labai mandagus ir europietį su
tiko uodegas nuleidę. Vienas 
“kaulinis,” panašus į kurtą bu
vo džentelmonas, nes uodegą pa
rietęs sveikiifosi.

Už valandėlės išlindo iš nepa
stebėtos skylės gana diktas vy
ras, maž daug kaip musų Jur
gelionis. K. Pakštas sugeliėjo 
plaktuką paslėpti, nes kitaip gal 
butų gavęs paragauti indijonišr 
ko kumščio. Bet musų indi jonas 
buvo labai mandagus, beveik 
toks kaip ir aš, anot nekuriu 
poniučių’ išsireiškimo, tik neaiš
kiai angliškai kalbėjo. Mes jam 
cigarą “užfundinom” ir padė
koję europietiškai, nuvažiavom 
kelto linkui.

Ūkis buvo labai biednas. Ma
žytės trobos, visur netvarka, 
jokio daržo, medžio ar taip tin
kamo padaro. Ūkio padargai 
moderniniai, bet labai apleisti. 
Indi jonas darbų nemėgsta, šu- 
nim« šiaip taip “šėko” papjauja. 
ir nupenėjęs iki kaulų, pats juos 
valfro. Aprėdas jau šių laikų, 
vien moterys kiek senesnės ne
šioja senoviškai. Motinos, savo 
vaikus ant pečių “čiūčiuoja”.

Taip sakant, privažiavom. Pa
našus vaizdas buvo kaip kitados

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

me, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi* čikagiečiai jau senai laukia 
ir, "kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti?

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 

CALUMET GROVE, 
/ Blue Island, III.

TuKstančiai Žmonių
. * i /‘' L ' ? i*. ■ *kV \ ' S , . , ♦ < s .• f . f ; * •'
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K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

1323 So. Halsted St.
1 Tel. Boulevard 1810 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11

U'

TURTAS

$20,000,000

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

Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų KompanL 
jomiš ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 

' bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai.
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American Stale Bank
♦

1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves
CHICAGO, ILLINOIS

___

Užbaiga Ekskursijų 
Lietuvon

Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 
gimnazijos mokytojas.

šią Ekskursiją remia U.\ 
S. Lines autorizuoti agen
tai ir NAUJIENOS.

Liepos-July 25, 
1925 {

LEVIATHAN
Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon .. 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. Starte Št. Room 844 
Jei. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgoporto Ofisas 

3335 So. Haleted SU 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 
Yards 0141

Bylos viluose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola piriigą 1 ir 2 tnorgičlama.

John Kuchinskas
LAWYER 

.Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room KCfll 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

1 P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pūliniai! 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.

JOHN B.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Rėpublic 9600
h ■■■!■!■ *■■ I' I ■ .

$107
Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal v........................... < 4? I Q Z?

Karo taksai4ir gelžeklio bilietas ekstra X OO
l 

geliui amerikiečių žinomas žmogus 
— veikėjas, dirbęs prie Lietums At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimų, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku įsteigįs Šiaulių Naujienas.
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais Rengiasi keliauti. 
Patarnavimų ir išrengima maloniąi 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, yisus kelio
nės reikalus gali atlikti "per Nau
jienas. 1 . *
pradėti rengtis tuojaus neatidedant 
ose maloniai jums patarnaus

Kas dąr mano šių vasarų keliauti 
Lietuvon ir turėti kelionėje smagu
mų ir malonumų, kokį galima turėti 
tiktai .keliaujant su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia £ios , 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai puikiame laike, 
kada žmones šienauja^ piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir ke
liai sausi ir geri keliauti iš vietos į 
vietų. Paviešėję trejetų mėnesių 
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip 
tik tuo laiku, kai čia prasidės darbai. 
Šių ekskursijų Tedą P. Rimkus, dau-
Kadangi laikas yra trumpas, patartina 
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reįkalu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus •Daiktus
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Kad “suksės”, tai 
“suksės”

LINKSMAS KAMPELIS

jtavjhhtob, cfiieigo, m. 8

Ana dieną pateko man į ran
kas taip vadinamų amerikoniš
kų lietuvių studentų organas. 
Tą organą, nežinia kodėl jie už
vardino “Studentą’ Corner”. Ra
šo į savo organą, žinoma, ang
liškai, nes, matyt, lietuviškai 
nemoka, arba, kaip paprastai 
yra, sarmatijasi. Daug prirašy
ta, bet mažai pasakyta tame jų 
organe. Svarbiausia, tai jie ne
sigaili duoti .vienas antram 
komplimentų. Pirmiausia kom
plimentai “suksės“ duodami vi
siems, kurie baigė mokyklą ir 
kurie eina biznin, paskui eina 
“suksės“ pavieniems, gi dar to-

Pasaulio galas, žemės reforma 
Plocke, lietuvių kolonija, ga
las Varšuvai ir kiti prajovai.

Marijavitų kunigo Tulabos 
įgaliotinis koks tai Jonelis pla
tina Kriukių apylinkėj (šakių 
apskr.) gautą iš kito marijavi
tų kun. Grinkevičius Plocke 
jam rašytą laišką, kurio nuora
šą patiekiame feljetonų mėgė
jams:

Tegul bus pagarbintas
Švenčiausia Sakramentas

Brangusis Joneli!
Mesk viską ir skubinkis gar

sinti apie sudeginimą nusidėjė-

pats Jėzus Rymo katalikų baž
nyčias jau apleido, per mišias 
Viešpats Jėzus nebenužengia 
ant Altoriaus, kad Viešpats Jė
zus apsirinko Sau vietą kaipo 
sostapilį Plocko šventovę, tegul 
kuogreičiausiai rašosi, t. y. pa
duoda savo vardus ir pavardę, 
kuriuos aš duosiu įrašyti į Gy
venimo Knygas. Kas įrašys, bus 
apsaugotas nuo ugnies tvano, 
reikia tiktai, kad tikėtų į V. Jė
zų, kurs yra Plocko šventovėje 
ir marijavitų bažnyčiose. Džiau
kitės broliai ir seserys, kad pa
simatysime ir gyvensime Plocke 
arti musų šventovės. Nuostabus 
daiktai, bet tik tikėkime, tai 
pagal tikėjimą taip tikrai įvyks. 
Pasilikite sveiki.

27. V. 25 metų
Marijavitų kun. Grinkevičius.

BOIIEMIAN
BLEND

Labai daug gerų, • at
sakančių gėrimų pada
roma su WENNERSTEN'S 

Ir juos galima labai 
lengvai padaryti, nes
WENNERSTEN'S apyniai 
ir salyklas yra supilti 
viename kene .

Klauskite jūsų gro- 
serninko.

Sujungta 
SALYKLAS 

ir 
APYNAI

vvennersten’s

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui Misose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Blades

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
AnFnSfrrvrš patsai galanda savo blades nULVUlIUp ~ Pilnas autfitaa $1.00 ir $5.00

Razor
—Sharpens Ittelf

Mrs, MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St„ kampan 31 gat.
Tel. Yarda
Baigusi a 
rijos 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
Juose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagalbą.

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

kolegiją

PennayL 
ligon<

Tol Blvd. 8138 
M. Woitkiewici- 

BANIS
AKUSERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

liau duodami “suksės“ ir numi
rusioms. Kai jie išmoks lietu
viškai rašyt, bus galima jiems 
pasakyti “suksės“.

Tie musų amerikoniški stu
dentai turi gerų rasėjų savo or
ganui. Net Dr. Frank Crane 
jiems, kaip “Skambalui“ Bris
bane, rašo.

Artimoj ateityj Lietuvoj ne
reikės rinkti atstovų Seiman, 
nes policistai juos gali lengvai 
pavaduoti. Štai, nesenai keletas 
atstovų buvo išmesta iš seimo 
salės, o jų vieton atgabenta 
apie tuzinas policistų. Tai visai 
nesenai išrasta sistema atsto
vams pavaduoti. Tikras klerika
lų patentas. .

Sakoma, kad “Amerikos Lie
tuvio“* leidėjas gausiąs džiabą 
pas klerikalus už cenzorių. Pir- 

. minusia jis uždrausiąs siuntinė
ti “Tėvynę“ Lietuvon, o po to ir 
kitus lietuvių laikraščius.

—J. K.

Didelės permainos
Musų “Skambalas”— tai kaip 

čigonų arklys arba piktas gra
šis eina iš rankų j rankas ir nie
kas negali jo atsikratyti. Dar 
visai nesenai buvo atspausdin
tas ant “Skambalo“ pirmo pus
lapio paveikslai didelių “visuo
menės veikėjų“ ir “publicistų“, 
kurie paėmę į savo rankas tą 
neva laikraštį vesti. Bet nepra
ėjo metai laiko, o jau tie garsus 
visuomenės darbuotojai porą 
kartų nusispiove ir metė “Skam
balą“ į gurbą. “Skambalas“ 
praneša, kad dabar paėmė 
“Skambalą“ leisti kiti žmonės su 
Laukiu kaipo prezidentu prie
šaky. Taigi “Skambalas” vėl 
naujos “bendrovės“ rankose.

Jau senai ėjo gandų, • kad se
nasis “Skambalo“ redaktorius 
tapo nustumtas į antrą vietą, o 
jo vietą užėmęs Dr. Hyde. Tad 
matyt, kad pikti žmonių liežu
viai nebereikalo kalbėjo.

Kadangi “Skambalas“ įsigijo 
naują vedėją, kuris yra žino
mas nuo senų laikų kaipo anar- 
ko- aidpblistas, tai nesunku įs
pėti, koki paukščiai susispietė 
apie tą neva laikraštį.

Pastebėta, kad apie skambal- 
nyčią dažnai skraido dideli var
nų būriai ir labai smarkiai lėk
damos tai pro šalį, tai sukda
mos į ratą kvarksi, 
žmonės sako, kad 
pradeda suktis apie 
ukininko kumelę, tai 
kas turi eiti kviesti
ar kokį kitą “daktarą“, kad rei
kalui atėjus galėtų padaryti 
“masažą“.

Senovės 
kaį varnos 
kurią nors 
tas ukinin- 
neprapatą

Galima dar pridurti, kad 
“Skambalą” paprasti piliečiai 
neskaito. Skaito tik Lietuvos 
“inteligentai.“ Tai pareiškė bu
vęs “Skambalo“ leidėjas ir “vi
suomenės” darbuotojas. Ameri
koj lietuvių inteligentų yra tik 
keli tuzinai, tai tas reiškia, kad 
keli tuzinai tik ir skaito “Skam
balą“, o tas reiškia,"kad “Skam
balas“ turi tik kelis tuzinus 
skaitytojų. —J. K. . .

lių. Buvo sakyta, kad pasaulio 
katastrofa prisiartina, o dabar 
sakoma, kad Dievo bausme jau 
duryse. Pirmutinė bus sudegin
ta Varšuva. * Marijavitai yra ' 
perspėti, kad kajp tik išgirs • 
apie mobilizaciją karan, urnai 
išeitų iš to miesto ir priemies
čių. Bei ir abelna (visuotina) 
pasaulio bausmė yra arti. Mes 
visi, kurie esame įrašyti Gyvo-, 
nimo Knygoje, po nusidėjėlių 
sudeginimo eisime į Plocką ir. 
tenai šventovės apylinkėje gau-i

— p0 kojq valaką žemes ir! 
apsigyvensime, kaip kita- ■ 
žydai žadėtoje žemėje,'

snne 
tenai 
dos 
kiekviena šeimyna ant suteik 
tos žemės: 
bus artesnis 
paskesnieji 
šventovės.
gausime vienam daikte. Rūpin
kimės, kad musų butų kuodau- 
giausia, iš to bus mums dides
nis džiaugsmas. Marijavitų pa
rapijos Varšuvoje parduoda sa
vo bendruosius namus, laukus, 
o pasilieka tik ligi laiko bažny
čias. I

Joneli brangus, skubinkis api-; 
bėgti mano gimines: Grinkevi-| 
čius ir Zarskius pas Marijam
polę, Muraškus, Brusokuos arti 
Igliaukos ir Gudelių, Gustaičius 
Obelinėje apie Sosnavą, Lukšie
nę, Juozą, Pranciškų Gustaitį 
Marijampolėj. .1

Pagalios sakyk drąsiai kiel* 
vienam lietuviui, kad jau ugnies 
tvanas prisiartina, kad Vieš-

kas pirmesnis, tas 
prie šventovės, o 

ims toliau apsukui 
Mes visi lietuviai

TEN IR ATGAL TIKFETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
Iš NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomjs. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

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

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenoe

Chtcago, III.

Tel. Lafayette 4228 |
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vis&doa, 
patarnauju kuogeriausiai.

v M. Yuška,
8228 W. 38th SL Chicago. Ui.

Ginkime Lietuvos laisvę! Lie
pos 17 d. bukime visi pažangių
jų Chicagos lietuvių visuotina
me susirinkime Lietuvių Audi
torijoj.

Naujienų Piknikas

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS.

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė-

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva

siskius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo
nes. iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

i

Padėkime j sali tų dienų visus kitus reikalus ir biznius;

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus1 ir
ypatybes, palikime šaly klases, » luomūs ir privilegija^,
atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime 
kas automobilių, kas.eroplaną, kas strytkarj, traukinį

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

JO DAY(S
THE NEW 

k IMPROVEO

money back if not satisfieu

SELF FILLER
GREATEST VAUUE EVER OFFEREO

Turėk Švarias, sveikas akis 
. Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nejusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

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

C

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

DR. RALPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Pancdėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

Tel. Humboldt G484 Keystone 7170
DR. . A. ROTH 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo-10 iki 12

KELLOGG S 
TASTELE5S CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

v Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:88 iki 9:80 vakare

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

> ... ■■■■/

^•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 prietaLsus.

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

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

( Dienomis: Canal 
~ . J 3110. Naktį
Telefonais: < Drexel 0950

( Bculevard 4136

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

T)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 matai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labM 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

.... ' "X
Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos) nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

f DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

L —•

f—............................ ■-—>Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu« 
6 iki 8 vai. vak. Nediliomis nuo

8 Iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasae Gydytojas ir Chinu-gas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU, Chicaga 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak, Ho- 
diliomis ii šventadieniais 10—11 diea

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

Mums
Reikia Galite liu

AGENTŲ
Pardavinėti Inkograph ‘ J1

galit uždirbti daug pinigų .
be jokių investmentų. Grei- 
tas komišinas, populiares kai ^»gk 
nosy nėra kompeticijos. Reika- 
lauk Inkograph ar specialių pla- 
nų knygutės pardavinėjimų. _____
Jus. nebevartosite fontaninės plunks- „ 
anos kaip tik pabhndysite Inkograph.

Nekomplikuota^ v 
mechanizmas išva 
limui ar pataisymui 

Ncsiąsk pinigu 'V 
Užmokėk pastoriui $1.50 

ir už persiuntimą. Meti- ” 
n*s garantuotas certifi- 

\ kutas užtikrina užga- 
nėdinimą. Rašykit aiš 
kiai vardą ir adresą.

-- ------------------ ------------■ ■ — ■■■ ■ i i iti ■ iw—■ .ifi n į—yrnfci

Tobuliausis Rašymui Instrumentas $ j| gg
Galite Kuosai rašyti su rašalu kaip su ■ •
. paišeliu, be braižymo ir be liejimo. |

Vienodas bėgimas rašalo pataiso ‘ 
Jūsų rankos raštą. Netepa rankų, :

Ihe'Nriting 
|-|fyAISPnERfc

KOGRAPH
la apskrita daili galvutė kaip 
smailumas, kuri slidžiai eina per 
popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu.

nebraižo, nebėga.

Padaro 3 arba 4 Carbon 
k ■ 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- 

k riausios rūšies, ge- 
rai pališiotas kie 

ta guma, augš- 
čiausios rų- 

Bk Sies darbas.

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvvaukee AveM Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8688
------------- ■

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westem A v©.

Tel. Lafayette 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boalevard 
7820. Rch., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1938. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II Iki 12 d.

Va- -  ■ . m-/

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

X-Ray Spinduliai 1
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

. Dr. J. W. Beaudette
b - .h ■■ n .............—S

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, II).

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

........ . ........................I II m II—



Apžvalga
Kditor P. GMIMAlTIfl MUSŲ FRONTAS”.—

4 metų r.

LIETUVOS SANTARIEČIŲ BALSAS.

NETEISĖTAS POLICIJOS KVIETIMAS I SEIMĄ.

KITAS ĮSTATYMO LAUŽYMAS.

seimo 
valst.

ren-

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8MO.

ai4ba visų 
Jau buvo 

mėginamas:

IiI2
_____ 3c
____ 18c
____ 75c

NAUJIENOS
Tbe Lilhuanlaa Daily Nfiwa 

FttUahed Daily Exoept

Talephone RoomtsU 850fl

Pusei metų .......—
Trims minėdama 
Dviem mlnesiam . 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur ulaianiuoae: 
(Atpiginta)

-------------- - 18.00
_____________ 4.00 
____________ 2.10 
■ti palto Moaey 
lakymi.

Subscription Ratam
13.00 per year in Canada.
17.00 per year outaide of Chicago.
|8.10 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
Marth 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
Mazvh 2nd 1879.

Užalmokijimo kainai
Chicago  je — paltui

Metams--- ----------  $8.0(
Pusei metų______  4.0(
Trims mėnesiams 2.0(
Dviem mlneaiams l.M
Vienam minėsiu! .75

Chicago je per nelieto jusi 
Viena gi “ 
Savaitei 
Minėsi ui

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

" ' $7.00
.. 8.50 
, 1.75
. 1.25 
- .75

kartu »u

Apie triukšmingus seimo posėdžius birželio 20 d. Lie
tuvos santariečių organas “Ūkininko Balsas” rašo:

“šeštadienį birželio 20 d. po Kauną pasklido gan
dai, jog Spaudos įstatymų svarstant Seime kilęs toks 
triukšmas ,kad reikėję šauktis policijos pagalbos ir 
atstovų Bielinį reikėję prievarta išvesti iš Seimo po
sėdžių salės. Tos pat dienos vakariniame posėdy 
įvyko dar didesnis triukšmas, nes Ūkininkų Sąjunga, 
Krikščionys demokratai, darbo federacija ir rusas 
Jerinas užsispyrė pravesti Spaudos įstatymo pakeiti
mą net nesilaikydami Seimo statute nustatytos tvar
kos ir jau įsigyvenusių musų Seime tradicijų. Visi 
opozicijos atstovai buvo labai suerzinti tuo, kad į Sei
mo posėdžių salę buvo pakviesta policija tvarkai pa
laikyti arba ,stačiai sakant, išmesti iš posėdžių salės 
tuos atstovus, kurie neklausė Seimo daugumos nu
tarimo.”
Reikia pastebėti, kad Lietuvos santariečiai yra deši

nesnė partija ne tiktai už socialdemokratus, bet ir už 
liaudininkus. Vienok ir jos organas griežtai smerkia 
klerikalus už smurtų, pavartotų prieš opozicijų, ir už de
spotiškus įstatymus, kuriuos klerikalai pravedė seime.

Tai klerikalų politikai yra priešingi ir tautininkai, 
vadovaujami Smetonos ir Voldemaro. Jai priešingos yra 
ir tautinės mažumos. O klerikalus remia vien tik ka
zokas Jerinas. Ir vis dar kai kurie atžagareivių laikraš
čiai drįsta sakyti, kad kademų diktatūrai nepritariu tik
tai “valkatos” ir “triukšmadariai”!

Trečiadienis, Lfonps IK 1925

Patys kademai mėgina pateisinti sąvo smurtą tuo, 
kad jie'turį seime daugumų. Štai kaip tą argumėntą kri
tikuoja “Ūkininko Balsas”:

“Teisybė, Seimo daugumos nutarimų privalo lai
kytis kiekvienas atstovas, ries kitaip neįmanoma bu
tų tvarka. Bet ir Seimo dauguma ir Seimo prezi
diumas privalo gerbti įstatymus ii^ juos vykinti, o 
Seimo statutas taip pat yra įstatymas. Seimo sta
tute visai nėra numatyta, kad Seimo posėdžių salėje 
tvarkai palaikyti galima butų šauktis policijos. Sei
mo statuto §169 aiškiai sako: ‘Seimo pilnaties posė
džių tvarkų Seimo Pirmininkas palaiko per antsto
lius? O viešoji policija apsaugoja tik posėdžių vietą 
nuo pašalinių žmonių įsiveržimo ar kokio užpuolimo. 
Seimo prezidiumas, pašaukęs posėdžių salėn policiją 
ir jos pagalba šalinęs iš salės atstovus, nusidėjo Sei
mo statuto nustatytai tvarkai, įžeidė atstovo nelie
čiamybę, nužemino Seimo ir to Seimo atstovo auto
ritetų.”.
Ne gana to. Krikščionys demokratai sulaužė da ir 

dauginus įstatymų, užsispyrę padiktuoti savo valių kraš
tui. Santariečių organas jiems užmeta ve ką:

“Minėtame posėdy buvo priimtas Spaudos įsta
tymo pakeitimas antruoju ir trečiuoju skaitymų, 
nors Seimo statuto 57 § sako: ‘Tarp pirmojo ir ant
rojo, antrojo ir trečiojo skaitymo turi būt bent vieno 
posėdžio tarpas.’... Taigi, čia išeituotas Statuto 57 § 
aiškiai sako, kad tarp antrojo ir trečiojo skaitymo 
turi būti bent vieno posėdžio tarpas, o minėtas spau
dos įstatymo pakeitimas buvo skaitomas antruoju ir 
trečiuoju skaitymu viename posėdy.”
Statutas, beje, numato, kad seimas gali svarstyt įsta

tymus/ nesilaikydamas aukščiaus nurodytos tvarkos. Bet 
tai gali būt tiktai tuomet, kai seimas taip nutaria, įnešus 
tokį pasiūlymą komisijai, kuri svarstė įstatymą, arba 
šešiems atstovams. Bet šitokių pasiūlymų nei iš komisi
jos, nei iš atstovų nebuvo. Reiškia, prezidiumas tų sta
tuto paragrafų sulaužė.

Reikia priminti, kad tame pat seimo posėdy klerika
lai, išmetę opozicijų, pravėdė dar visų eilę ir kitų įstaty
mų. Kai kurie jų buvo tenai “priimti” visais trims skai
tymais. Taigi visas tas seimo posėdis buvo viena seimo 
statuto laužymų litanija!

Pas klerikalus nėra jokios pagarbos įstatymams — 
kaip pas bolševikus ir fašistus.

Socialdemokratai moksleiviai 
Lietuvoje ėmė leisti savo laik
raštį “Musų Frontas”. Jisai ei
na neperiodiniai. Pirmas nume
ris pasirodė vasario mėnesyje, 
antras — birželio. Redaguoja P. 
Janeliunas.

i Laikraščio turinys įvairus ir 
įdomus. Yra teorijos straipsnių, 
eilių, apysakų, korespondencijų 
ir polemikos.

“Musų Frontas” stato sayo 
tikslu skleisti mokslinio socia
lizmo (marksizmo) idėjas mo
ksleivijoje ir derinti besimoki
nančios jaunuomenės judėjimų 
su darbininkų judėjimu. Jisai 
sako:

“Tiktai vienas bendras dar
bininkų socialistiškosios jau
nuomenės ir moksleivijos ko
vos frontas prieš sukrikusių 
reakcijų gali užtikrinti socia
lizmo ateitį.... Socialistiško
sios inteligentijos uždaviniai 
sutampa su proletarų ir pro- 
letaroidų siekimais.”
“Proletaroidai” tai naujas žo

dis, pasiskolintas iš vokiečių 
(daugiausia tur-but Austrijos 
vokiečių) socialdemokratų. Juo 
vadinama artimesnieji proleta
riatui visuomenės elementai — 
smulkus žemės savininkai, sava
rankiški amatininkai ir k.

“Musų Frontas” ragina so
cialistus moksleivius darbuotis 
darbininkų organizacijose ir 
ginti darbininkų reikalus. Jisai 
smarkiai polemizuoja su “Auš
rinės”. socialistuojančiais indivi
dualistais vienoje pusėje ir su 
klerikaliniais moksleivių “švie
tėjais” antroje pusėje.

Kadangi besimokinantiems 
aunuoliams rupi visų-pirma iš

sidirbti aiškių ir nuosakių pa- 
sauliožiurų, tai visai naturahjs 
daiktas, kad “Musų Fronte“ 
daug vietos užima raštai, pa
švęsti filosofijos klausimams. 
Tie raštai skaityt yra sunkoka 
jau vien dėlto, kad lietuvių kal
ba dar neturi nustatytų ir vi
siem^ žinomų mokslinių termi
nų ; rašytojams tenka dažnai 
patiems juos “kalti”, Ir tatai 
jiems nevisuomet gerai sekasi. 
Antra vertus, pas “Musų Fron
to” bendradarbius reiškiasi pa
linkimas tarti “paskutinį žodį” 

1 moksle ir susyk eiti prie pačių 
kebliausiųjų klausimų.

Nėra abejonės, kad laikraštis, 
kuris nori būt teorijos organu 
inteligentams, negali apseit be 
“sunkių” raštų. Bet mums ro
dosi, kad “Musų Frontas” turė
tų dauginus rūpintis socializmo 
teorijos populiariaavimu. Tuo
met jisai galėtų pasiekti daug 
platesnį skaičių skaitytojų; ji
sai ’ galėtų pasiekti ne \tikthi 
moksleivių mases, bet h* dau- 
giaus prasilavinusį darbininkų 
jaunimų. Be to, {populiarių 
straipsnių rašymas butų labai 
naudingas darbas ir patiems 
rašytojams. Socializmas yra 
masių mokslas, ir jisai turi būt 
dėstomas tokioje fonnoje, kad 
jį galėtų suprasti kiekvienas 
protaująs žmogus, nelankęs 
aukštų mokslų. Kol- socialistas 
rašytojas nejpranta dėstyti sa
vo mintis gyvai, lengvai ir pri
einamai darbininkams, tol jisai 
negali išpildyti savo “pašauki
mo”.

Pajudinus šitų klausimą, 
mums ateina galvon mintis, jo- 
gei viena svarbiausiųjų priežas
čių, delko Rusijos bolševikams 
pasisekė patraukti savo pusėn 
daugumą darbininkų, buvo ta, 
kad jie buvo labai gabus popu- 
liarizatoriai. Besistengdami kal
bėt ir rašyt taip, kad juos su
prastų net mažiausia apsišvietę 
darbininkai, bolševikai, tiesa, 
dažnai pereidavo ribųs ir sudar
kydavo teorijas, kurias jie skelb
davo; bet masėms jų kalbos ir 
raštui patikdavo. Rusijos men
ševikų vadas, Martovas, buvo 
nepalyginamai gilesnio proto 
žmogus ir daug geresnis sočia-

lizmo teoretikas, negu Leninas; 
bet Martovą darbininkų mi
nioms būdavo sunku suprast.

Kaipo pavyzdžius socialistų 
rašytojų, mokančių išreikšti sa
vo mintis aiškiai ir kdrtu iš
vengti bolševikiškos vulgariza- 
cijos, reikėtų imti Fr. Engelsų 
ir K. Kautskį.

Tiek pastebėję apie teoreti
nius “Musų Fronto” raštus, ne
galime nepažymėti, kad jame 
randa vietos ir gyvieji mokslei
vijos buities reikalai. Antrame 
laikraščio numeryje, pa v. K. 
Bielinis (kur jisai suranda lai
ko?) rašo apie studentų savi
šalpos reikalų. Autorius sako, 
kad darbininkai turėtų rūpintis 
tai* beturčių vaikais, kurie lan
ko universitetų, nes jie iš nie
kur negauna pagalbos. Mes, gir
di, dejuojame, kad stoka inteli
gentų; bet inteligentų butų pa
kankamai, jeigu tie, kurie yra, 
gautų paramų ir galėtų savo jė
gas pašvęsti darbininkų judėji
mui. Bielinis siūlo steigti tam 
tikslui organizacijų.

KAUNAS 1925. VI. 22. Šian
dien šventieji visai uždaro pa
žangą savo priimtais įstaty
mais Neveltui pažadėjo jokiu 
budu neišleisti iš savo rankų 
valdžios. Spaudos, susirinki
mų įstatymai ir apskrities vir
šininkams tuo duodamos to
kios teisės, kad kituose rinki- 
kimuose tais įstatymais einant 
galės klerikalai “pasidaryti” 
99 nuoš. atstovų Seime. Šven
tieji “tveria” savo rojų. Opo
zicija griežtai stojo ginti, bet 
atvykus policijai ir seimo pir
mininkui Bistrui komanduojant 
varu išvedė* Bielinį, Lapinską, 
dr-rą Grinių. Ir pastate prie 
durų sargybą. Įstatymais su
daroma tikia tvarka, kad be 
sukilimo, ar kitokio perversmo 
kademų nėnumes nuo sosto. 
Seimo rinkimų įstatymo patai
sa sudaro tai, kad apskrities 
viršininkas gali iš paduotų są
rašų jau išrinkus išbraukti at
skirus kandidatus' 
sąrašą panaikinti, 
pereitais metais
leido komunistų sąrašams iš
statyti, išrinkus gi jų atstovus 
išmetė ir tuo pasidarė daugu
ma. Pažangieji šiandien ne
besijuokia, bet mato prieš sa
ve pavojų, kokį uždeda kleri- 
<alai ir iš jo išeities neranda. 
Reinio įvykius cenzūra braukia. 
21. VI. “Lietuvos Žiniose” iš
braukta visa, kas liete 
vykius, 21. VI. davus 
iaud. mitingui leidimą,

kantis žmonėms vėl atėmė. Pa
žanga supančiota, surišta. Pa
žangiųjų ūpas prislėgtas- dėlto, 
kad turint Lietuvos didžiumos 
visuomenės dalies prijautimą 
reikia klausyti Romos kurpa
lio. Dabar nebeužtenka dešim
ties Dievo įsakymų gyventi, 
reikia išleisti kiti, kad pasmau
gus savo artimą.

Šiais jų darbais jaučiama, 
kud včl užviešpataus. OO nuoš. 
Lietuvos kunigų nori viešpa
tauti ir tik vienak sutinka die
vus garbinti. Bet iš to men
kas biznis. Biznis musų kraš- 
te senai užėmė Dievo vietą.į 
Geriau būti m misteriu ir duoti 
įsakymus, negu, sakysiu), mi
šias laikyti. O mišiomis pa
siekia keršto ir atsinaujinę 
Kristuje numetę žydų sutonus 
griebiasi darbo ir vedini da
vatkomis.. jau atsiekia tikslo.

— Šmtkjis.

Evoliucija ar Biblija
Mokslas ar£ prietarai

(Mokytojo John Thomas Scopes byla, Dayton, Tenn 
paveikslais)

Taikos teisėjas A. C. Benson, kuris Scopes areštavo, George 
Rappelyea, kuris užvedė “evoliucijos bylų”, kad išbandžius valsti
jos įstatymų, drąudžiančių viešose mokyklose aiškinti evoliucijų, 
konstitucingumų, ir John Thomas Scopes, biologijos mokytojas, 
kuris yra dabar teisiamas už evoliucijos dėstymų viešoje mokyk
loje.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925
SALUMET GROVE, 

Blue Island, III.

į Visi kviečiami dalyvauti pik 
nike ir lenktynėse.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

|£

Barzdaskutys Therlo Reed, 
kuris viešame susirinkime su
mušė Dr. George W. Rappleyea, 
kada pastarasis pasakė, kad 
žmogus paeina iš beždžiones. Už 
tų Reed užsimokėjo $2950 pa
baudos, bet kartu tai pradėjo 
kovų tarp mokslo ir prietarų ir 
iškėlė Scopes bylų, nes Dr. Rap
pleyea tada sumanė išbandyti 
konstitucingumų įstatymų, 
draudžiančių skelbei mokyklose 
evoliucijų.

Teisėjas A. C. Benson, 
kuris išdavė varantį areštavi
mui biologijos mokytojo J. T. 
Scopes.

Prokurorai, kurie veda bylų prieš mokytojų J. T. Scopes. Byla turėjo būti draugiška, bet 
kad jie visi pasirodė esu fundamentalistai, tai ji^ šoko visu smarkumu kaltinti Scopes, kad tik jį 
nuteisus ir neleidus mokyklose skelbti apie evoliucijų. Stovi advokatai: Sue K. Hicks, W. C. llag- 
gard, J. G. McKenzic ir II. E. Hicks, visi iš Dayton, Tennessee. Sėdi: generalinis Tehnessoe pro
kuroras A. P. Stuart. Betgi vyriausiu prokuroru yra demokratų vadas ir grięžtas fundamentalis
tas William Jenning-s Bryan, buvęs prie Wilsono valstybes sekretorius.

'? IciAa iš žemesnių gyvūnų, o ne iš molio yra nulipintas. .

Grand jury, kurios apkaltino biologijos mokytoją John Thoiųas Scpes už peržengimų įstat\ 
mų, kuriais draudžiama Tennessee viešose mokyklose dėstyti evoliucijų, skelbti kad žmogus pi
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Mirė turtingas brokeris

UNIVERSAL
STATE BANK Rezultate

Chicago, III.

Ieško meksikiečio
Netoli nuo Proniso tapo nu-

REIKALINGA G FORDAI
lindo saužlidos lavoną

3

By Thornton Flsner

uiaU 
musų

Rarodykit ką gali j ūsą For- 
dukas!

už
tapo

DK. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tos dideles lenktynės įvyks 
Rugpiučio 9 d., 1925 
Calumet Grove, 
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

Nepasisekė “elopinti”

eiti .
visai laiko.

Nudurė peiliu 
" ——7----

Susikivirčijo belošdama 
pinigų

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

H » J* ė I ’c . • J (A

Į .IX.M SdtUBie- 
idjsvosiot Danzigo

Taip a<ti Klaipėdos,

.. išplaukimai iš New Yorko 
“LITUANIA” 21 d. Liepos 
“ESTONIA” 11 d. Rugphičio 
“LITUANIA” 1 d. September

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

Baltic America Line
I N. La Šalie Str., Chicago, 1)1. 

Kreipkitės čionai ar 
prie savd vietinių agentų

teuring karai su “self stanlc- 
Tiu” ir 3 touring karai su 

“krenkeriu”.

3252 So; Halsted St

&

ai yra paprasti simptomai, dėl 
prių matymas reikalauja pagel

ia | bos. Gal būt, kad jums reikia aki- 
j nių? Pasitarkite su manim šian- 
I ditn. — Pritaikau taipgi akinius 

prie likusių Sielų akinių stiklų.
Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

DABAR YRA PATOGIAUSIAS LAIKAS 
PERKELTI PINIGUS Iš KITŲ I LIETU
VIŲ BANKĄ — UNIVERSAL STATE BANK. 
Šitas bankas su patenkinimu tarnauja desėt- 

, kams tūkstančių klientų ir yra pasirengęs tar
nauti desėtkams tūkstančių daugiau.
Yra tai puikiausiai įrengtas lietuvių bankas ir 
jo tikslas yra patapt vienu iš’didžiausių bankų. 
Lietuviai! Perkelkite savo pinigus į savo ban
kų ir tegul pasaulis pamato jūsų galybę!

, '• . ■ ' Ui j >

Atsineškite savo iš kitų bankų knygeles, o mes 
partrauksime jums veltui visus jūsų pinigus, su 
pilnu procentu iki liepos pirmos dienos, į tų 
puikų lietuvių bankų.

SAĮ.-vSTATE'

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanoa ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Raffles
leiskanų mirtinuoju prieiu.
burėkit gerai savo plaukus ir gal-
Mą pirm, negu tie paslaptingi 

Eaaitai pakirs plaukų žaknis, apdengs 
g galvos odą netvariomis balt 
ynomis, kas bus priežastimi 

plaukų slinkimo*
Pirkite bonkg Ruffles ui 65c 

savo vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paitą ii laboratorijos.

F. A D. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th S ta. 

Brooklyn, N. Y.

8

i'

Lincoln Fordęon
Cars-Trucką-Tractors

FRANK RRESKA s
2501-03-05 South Kedzie Avenuė, Telefonas Lavvndale 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu $
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Keikia lietuvių salesmenų

Šviesą ir pajiegą suvedama j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimą.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I ■ c.

A. BARTKUS, Pres.
lt>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

oo r

’Garsinkities Naujienose’
Mr. I. Knovvitt That man doesn’t stop for breath I

DONt ANŠvJEft! 

\NELL,tHEX Wll\- ANSyJt-d. 
IT XOU RIN6 L.H SUrAO 
O'ŽOiH' TO Statei

THAT
COkTVKOOV

PATOGIAUSIS LIE
CHICAGOS 

ŽINIOS

Fred C. Ilarding, turtingų 
tėvų sūnūs iš Lafollette, Tenn., 
taix> •mirtinai nudurtas su pei
liu. .Jį nudurė John Logan, 
848 Eastinood Avė. Per naktį 
juodu lošę iš pinigų ir,'ant ga
lo, susikivirčijo. Rezultate 
Ilardingas mirė nuo žaizdų li
goninėje., o Loganas atsidūrė 
policijos stotyj ir bus teisiamas 
už žmogžudystę.

Loganas tapo suimtas sekma
dienio rytą, kai jis norėjo tele
fonu kalbėtis su Sommers. De- 
tektivas Charles Egan pasisa
kė esąs Sommers ir prižadėjo 1 
paskirtą vietą atnešti pinigus 
ir drabužius. Loganas sutar
toje vietoje laukė, kur detekti- 
vai jį ir sučiupo. f.

Autobusas įvažiavo į 
. stulpą

‘ • v A » 1 J
Devyni žmonės sužeisti s

Lincoln Parke prie Gfapt 
statulos Chicago Motor Coaeh 
kompanijos autobusas užvakar 
įvažiavo į stulpą, 
devyni žmones tapo sužeisti. 
Gan sunkiai sužeista Anna May 
Worel, 1107 Harvard Ave„ ii 
Peter Smeningson, 4933 Ken- 
more Avė.

Motorinanas sako, kad jis pa
sukęs į stulpą todėl, kad norė
jęs išvengti susidūrimo su au
tomobiliu.

$4,000 buvo sunku 
dirbti; bet lengvai 

praleisti
Dešimtį/ metų teko dirbti p- 

lei Anna Johnson (446 divor- 
sey)( kol ji sutaupė $4,000, bet 
tų .pinigų ji neteko į porą va
landų. Mat, ji įsimylėjo į Hen
ry Swanson’ą (3657 Broad- 
wayO, kuris žadėjo ją vesti. 
Bet išgavas iš jos $4,000, jis 
pranyko kaip kamparas be pi
pirų. Policija dabar jo visur 
ieško.

Prie Edmar ir North Avc. 
rasta jauno vyruko lavonas. Jis 
laike rankoje revolverį. Gal
va jo peršauta. Spėjama, kad 
jaunuolis pats nusižudė. Jis 
esąs kokių 23 metų amžiaus. 
Kas jis yra, :— nežinia. Jo
kių pažymių, kurie identifikuo
tų jį, nesurasta.

Neturėjo v'aranto — pa
naikino bylą

Pas Dannel Bertą (2612 Blaii- 
ne PE) policija surado $5,000 
vertės degtines. Bet teisėjas 
Borrelli bylą prieš Bertą pa
naikino, kadangi policija netu
rėjo varanto daryti ktatą Ber- 
,to namuose.

Nušovė garsu St Louis 
banditą

Subatoje policistas Michael 
Murtha nušovė banditą, kuris 
tapo identifikuotas kaipo John- 
ny O’IIara iš St. Louiso.

O’Hara nesenai buvo paliuo- 
suotas iš Missouri kalėjimo, 
kur jis išsėdėjo penkerius me
tus.

Spėjama, ^ad Chicagon OTĮa- 
ra buvo specialiai pakviestas 
kurios nors banditų gengės.

Du vyrukai bandė O’Haros 
lavoną išgauti ir pasiųsti į St. 
Louisą. Kai graborius atsisa
kė tatai padaryti, tai tuodu vy
ruku skubiai pasišalino.

Sugalvojo pasaką apie 
apiplėšimą

Ilarry L. Morgan,. 561 Mary- 
land Avė., prižadėjo savo numy
lėtinei nupirkti žiedą. Pinigų 
žiedo nupirkimui jis neturėjo. 
Kad išsisukti i,š tos keblios pa
dėties, jis pranešė policijai, kad 
plėšikai atėmė iš jo $1,000 ir 
$750 vertės žiedą. Bet vėliau 
prisipažino, jog jo niekas ne
apiplėšė, o tik jis pats tą pasa
ką sugalvojęs.

Praeitą mėnesį nuteistą 
328 už kriminalius ; 

prasižengimus
Praeitą mėnesį dvylika Chi- 

cagos teisėjų, kurie nagrinėja 
kriminalines bylas, nuteisė 328 
žmones už įvairius prasikalti
mus. Nežiūrint j tokią daugy
bę teismo nuosprendžių, 1,,216 
bylų palikta šiam mėnesiui na 
grinėti.

“Start early/’ matyti, yra 
jaunosios gentkartės obalsis.

Violet Harrington, 12 metų, 
kuri metus su viršum išgyveno 
su savo bobute (11308 Went-
worth Avė.), pamėgo Chicagą.,žudyta Victoria Ochoa, 24 me- 
Ji taipgi pamigo James La tU amžiaus, meksikietė. Poli- 
Forte, 13 .metų (11920 Calumet cija ieško Andrevv Sanchez, 45 
Avė.). Kai-ji sužinojo* jog m«lų> meksikiečio, Ochoa pava- 
jos tėvas atvažiuoja Vežtis ją į riusi Sanche’o 19 metų sūnų. 
Ohio ūkį, tai ji nutarė su James Policija mano, kad Sanchez už- 
“elopinti.” Bet Hammondo ^Įstodamas už savo sūnų ir pa- 
kietaširdė policija sugadino vi-,pi°vęs moterį.
są * romansą, ir pabėgusius Vio
let ir James grąžino tėvams.

/ ’
Pabrango gazolinas
Nuo vakar dienos gazolinas 

ivėl pabrango vienu centu galio- 
l’atys bukime ii- kvieskime vi- nui. Vietoje 20 centų dabar 

sus kitus i pažangiąją Chicagos bus mokamu 21 centas, * Gazo- 
lietuvių masinį mitingą liepos lino pabrangimais liečia 10 val- 
17 d.,, Lietuvių Auditorijoj. stijų.

PETKAS STRAVINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, July 12 dieną, šių metų, 

• turėdamas 29 metus, nevedęs. Mirtis patiko besimaudant 
Goguac Lake, Battlecreek, Mfeh. Nuliudimc paliko seną 
motinėlę Evą Stravinskienę, po tėvais Bajorinytę, brolį 
Juozapą, brolienę, seserį Oną Janušauskienę ir Elzbietą 
Podžiupienę seserį." Velionis turėjo daug giminių. Tarna
vo apie 10 metų kariuomenėj Amerikoj ii- Francijoj.

Gimęs Lietuvoj, sodos Zuikiškių, Gaurės parapijos, 
Eržvilko valsč. Velionio kūnas randasi pas brolį 3317 S. 
Auburn Avė, Laidotuvės įvyks July 17 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio bažnyčią, o po pamaldų į šv. Kazi
miero kapines. Palaidotas bus su kareiviškoms apeigoms.

Visus gimines ir pažįstamus kviečiame dalyvauti 
šermenyse;

Pasiliekame nuliudime, x
x Brolis, Sesuo, Pusbrolis, švogeris ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius St. x Mažeika, 

Phone Yards 1138.

sa hakbė wex ector 
tfOBODNS 
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Gal numažins kirpimo 
kainas

Hyde Park, Lavvndale ir 
Humboldt . paęko distriktuose 
eina judėjimas tarp barbenu 
grįžti prie senųjų kainų — 60 
centų už plaukų, kirpimą ir 25 
centai už barzdos skutimą. 
Tas bruzdėjimas prąsidėjęs dė
lei reikalavimo uždaryti bar- 
bernes 7:30 vai. vak. vietoj 8 
valandą.

Policistas nušovė 
banditą

Užvakar policistas 
Kennedy nušovė John Cost’ą 22 
metų amžiaus (2509 W. Harri- 
son St.).

Tatai įvyko prie Morgan ir 
Harrison gatvių. Cort su ki
tais trimis vyrukais reikalavo 
iš f rūktų pardavinėtojo pinigų. 
Kai policistas priėjo, tia Cort 
puolė jį. Padariny j jis tapo 
policisto nušautas.

Vakar nuo širdies ligos mirė 
milionierius Finley Barrell, ku
ris gyveno turčių rezidencijoje, 
Lake Forest. Barrell turėjo 
00 metų., 1916 m. prigėrė jo 
vienatinis sūnūs. ., Tątaj sako
ma, suardė jo sveikatą. Bar
rell praturtėjo bevesdamas bro
kerio bdznj. , v-

Reikalauja $75,000 
kaucijos

Robert Lavelle, 934 Cresent iki g Val. Nedalioj 10 iki i vai. p. p. 
PI., sėdi kalėjime ir galvoja, 
kur gauti $75,000. Tiek, mat 
teisėjas Borrelli reikalauja už- 
sistatyti kaucijos.

Lovelle yra kaltinamas api- 
(plėšimu Schcitlerių, 6807 No. 
'Ashland Avė.

THFKV vSOBOOV

Baltijos **>?
Tai vl"w »‘t.
gulir*’1
kiu
valkti j
kad k.ivati ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių?
Sekanti išplaukimai iš New Yorko

Laivas 
Laivas 
Laivas

• Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Ar titrit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s A pliekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dėlei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

Kad užtikrinus gerą gydymf mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su paj+elba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Kay aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per' kur j galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirėhgimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
būta jums dar ten būnant.

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

‘‘Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie-

i k. 1-tsvi jt*., i 11 ii
greitai. scrumM
turime visuomet prirengtas .— gyduo
les profesoriaus Ehriicho, G06 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells su

kampas W»bhington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij Ir auba- 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedalioj »r 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfl Pa- 
nedėly, ketverge *r ožtnyčioj nuo U ryti iki 
4 vai vakar*

The Peoplcs Health 
Institute

DR. GILU Specialiste
į darbą arba į biznį netrukdant 

visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite, 

nekentėkite ilgiau.
Gydome labai pa^ekmiiiKai ir visu 

.senėjuHiai ir komplikuotai ligas, nes 
IstaiKa yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais {taisymais ir gycįuolčmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumg, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir ėonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubčgimą kraujo pul
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lurnas per 28 metus.

Vyrai Ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagslbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Na* 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingaa.

L



NAUJIENOS, ChtcagD, UI Trečiadienis, Liepos 15, 1925

Lietuvių RateliuoseTačiau $431.25 Mežlaiškis at-
mokėjęs praeitų metų pabaiga- z

ĮVAIRUS SKEIBIMAI REIKIA DARBININKĮI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
dukrelė ir se- 

su šiuo pasau- 
mlaukus (> metų amžiaus, 

3 d., 1925, 9:15 vai. va- 
V A. Elena gimė birian- 

1919, Chicagoj.
dideliame nubudime 

Paulina, po tėvais Ra-

Musų mylima 
šute persiskyrė

liepos lt 
kare. 
džio 22, 

Paliko 
rųotiną 1 
sulaitė, tėvą Petrą ir brolį Pet
rą 4 metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4439 So. Talman Avė. Laido
tuves įvyks pėtnyčioj, liepos 17, 
8 vai. ryto iš namų 4139 So. 
Talman Avė. j' Nekalto Prasi
dėjimo Pant ies švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kur įvyks ge
dulingos pamaldos už velonės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Motina, tėvas ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Protestuokime prieš Lie 
lovos klerikalų smurtą

MOTERŲ PARDAVIMUI barbernė, 2 
krėslų. Biznis senai išdirbtas.

Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

4053 Archer Avė

DU LOTAI ant 65-to St., tarpo 
Hamlin ir J'p’infTOcld Avė. Parai-, 
dufida labai pigiai. Lotų priekis į 
pietus, visi įtaisymai. Laukiama di
delio kaimj kilimo toj apielinkėje. 
Galima budavoti tuojaus ar parduoti 
vėliaus, kada kainos pakils. Savinin
kas parduoda todėl, kad reikalingi pi
nigai kitam bizniui. Galima pirkti 
su mažu jmokėjimu.

Klauskit šmotelio
1739 So. Halsted St.

je. Su visais nuošimčiais li
kę atmokėti šimtas su viršum 
dolerių. Tai sumai Mežlaiškis 
buvęs ir čekį išrašęs. Tik ad
vokato patariamas čekio išmo
kėjimą sustabdęs. O padaręs 
tai todėl, kad butų prisiėję tą 
sumą antru kartu atmokėti. 
Mat, visi pinigai tini būti iš
mokami per konservatorių, ku
ris prižiūri, kad turtas nebūtų 
bereikalo eikvojamas.

Visi kiti kaltinimai,, kurie su
minėta žinioje, pasak Mežlaiš- 
kio, neturį mažiausio pagrindo.

Iš viso, sako Mežlaiškis, ži
nia buvo parašyta piktu iroru 
pakenkti jam.

Tel. Lafayette 5153-6438

PARSIDUODA pilnai įrengta gro
sernė ir bučernė maišytų tautų ap
gyvento] apielinkčj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos, i Mainy
čiau ant namo arba loto.

10713 So. Michigan Avė.
Pullman 7059

REIKIA moterų patyrusių 
operatorkų prie spėka varomų 
siuvamų mašinų

Atsišaukite 
3961 Lowe Avenue

| REIKIA DARBININKŲ
| VYRŲ
REIKIA —

Vyrų darbui prie beiling pre
so. Turi būt patyrę.

AMERICAN SALVAGE CO.
2314 W. Lake St., 1

REIKALINGAS virėjas (ku- 
korius), nuo 3 po pietų iki 
vai. naktį. Gera mokestis.

atsišaukite ,
1841 So. Halsted St.

REIKIA — n

Stiprių vyrų, nuolat darbas, 
gera mokestis.

Atsišaukite
UNITED MILLS CO.
321 So. Jefferson St.

1 --- - - -----
Į REIKALINGAS —
barheris subatomis po pietų— 
atlyginimas geras arba nuo
šimtis.

1951 Canalport Avė.

RAKANDAI
1 EXTRA .BARGENAS! Par
davimui 6 kamb. beveik nauji 
rakandai ‘^Dinning room” se
tas, fronto sietas, karpetas, ir 
daug kitų dalykų. Turį būt par
duota iki subatoš.

6421 So. Rockjwell St.

AUTOMOBILIAI
NORIU mainyti 5 pasažierių 

touring karą ant 2 sėdynių ma
žo automobiliaus su priedu ar
ba be.

Box 571,
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI .
1 PARSIDUODA labai geroj 
vietoj Ice Cream Parlon su mo- 
deVniškiausiais įrengimais.

1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

GULBRANSEN Grojiklis Pia
nas, 88 notų, moderniški keisai, 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina, 
$160. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. 812^2 W. 63rd 
Street Ist floor.

GERA PROGA pirkti krautuvę, 
grosernę, ice cream, saldainių, papso, 
cigarų ,tabako, molto. Biznis geras, 
renda $45.00, ilgas lysas, 4 kambariai 
gyvent ir maudynė; turi būt parduo
ta į tris dienas.

5702 So. Racine Avė.
Telefonas Wentworth 2475 ,

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj ant biznio 
stryto ,visokių tautų apgyventa, 
parduosiu pigiai ir greitai, ba 
turiu kitą užsiėmimą.

2119 So. Halsted St.
t-:

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, geroj vietoj. x Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
automobiliaus arba ant namo.

šaukite per • tel.
/ ^oulevard 10185

PARSIDUODA RESTORANAS 
Sena vieta lietuvių kolionijoj.

Biznis gerai išdirbtas. Renda 
pigi. Lysas ilgas.

šaukit telefonu:
Roosevelt 2174

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
mažo namo.

Atsišaukite • \' • 
8307 Wallace St.

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.

PARDAVIMUI Aptieka Par
duosiu arba mainysiu ant 
mo. Aptieka geroj vietoj, 
dirbtas biznis.

Atsišaukite į
Naujienas Box 573

Atsiimkit laiškus iš Pašto

nii- 
iš-

iibii mi. ................................................ —i  
Tol. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& H1)W. CO.

Malevojam ir popieruojani. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus Ir t. t.
3149 8<» Halsted St.

J. S. RAMANČ1ONLS Pre«..

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis,. taisome visokių iš- 
dįrbimu generatorius, starterius, 
magnetes, motorus, armatūros. 
Darbas garantubjamas.

1840 S. Wahash Avė., 
Tel. Victory 7874

PARDAVIMUI pigiai kend 
žiu, ice creamo, cigarų storas. 
Priežastis pardavimo turiu du 
bizniu. Parduosiu už pirmą tei
singą pasulymį. 657 XW. 47 St.

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui medinis, vieno meto 

senumo, 5 kambarių bungalow, su 
visais paskiausios marios įtaisymais. 
Savininkas priverstus apleisti mie
stą.

1418 — 51st Avė. 
Cicero, III.

—i----------------- —
PUIKUS karčiamos namas su vie

nuolika ruimų ir visais rakandais 
(Fixtures) parsiduoda visai už žemą 
kainą, arba ant rendos, labai geroje 
vietoje, Lietuvių apgyventoje Kolio- 
nijoje, Kenosha, Wisconsin.

WM. BELINSKI,
905 Wictory Street, 

Waukegan, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su ar be namo, 
vieta panašįam bizniui, 
gerą pelną.

2820 Archer Avė.

duoda

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

PARSIDUODA farma, 40 ak
rų, žemė gera, 2 gatunkų: 
molis ir juodžemis su žvyru 
maišyta. Su budinkais, gyvu
liais ir užsėtais laukais. Dabar 
geras laikas 
kas auga, 
klauskite pas

M. Civics,

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING BXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 rea.

PARDAVIMUI grosernė, no- 
tion ir saldainių krautuvė. Da< 
romas geras biznis. Parduosiu 
pigiai, nes apelidžiu miestą.

II. CONDRICK, ‘ 
2859 Union Avė.

ne vienas tautos dar- 
ne vienas pažangaus 
redaktorius yra vie-draugas per

su šiuo pasauliu ligon- 
sulaukęs 35 metų am- 

nevedęs, liepos 10 <1., 
ai. vakare. Paėjo iš 

kaimo, Daugėliškiu para- 
Švvnčionių apskr., Vil- 

rėd. Amerikoje išgyveno

Musų mylimas 
s i skyrė 
būtyje, 
žiaus, 
10:30

niauh
14 metų. 

Pal iko 
draugus.

Kūnas 
4605 So.

dideliame nubudime

pašarvotas randasi 
Hermitage Avė. Laido

tuves įvyks ketverge, liepos 16, 
S '.vai. ryto iš Eudeikio koply
čios ; šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, ,
Draugai.

Ijaidotuvčse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 

širdingai dėkavojame miru
siojo draugams kurie sudėjo pi4 
nigų jo palaidojimui, nes A. A. 
Kazimieras Laurynėnas buvo 
neturtingas žmogus.

PRANEŠIMAS
Visiems savo drau

gams ir pažįstamiems, 
kurie turėjote visokius 
reikalus ir naudojotės 
mano patarnavimais. 
Šiuomi pranešu visiems 
gerbiamiems mano rė
mėjams, kad apleidžiu

vaičių laiko. Išvažiuosiu 
Ketverge, Liepos 16 d. 
Vaistynė bus atdara 
kaip visada. Kurią pri
žiūrės Charles Rama- 
shausk&s. Su pagarba,

K. S. Ramashauskas.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOB , Be 
Peilio* u " Skausmo

Kam reikalinga nešioti diržą kuo
met Išgydyti jusu rupturą yra labai 
lengva ir greitai su pagelba mano 
metodo. Išgydyk it savo rupturą kur 
šimtai kitų žmonių jau yra išsigydę. 
Be peilio, be skausmo, be išlikimo iŠ 
darbo/

Skaitykit ką. Mr. Blankenstein sa
kė 1911 metais.

Gerbiaras Daktare Flint: — Aš no
riu pasakyti jums, kad rupturą kurią 
jus išgydėt metai atgal yra gerai iš
gydyta ir aš jaučiuosi kad visuomet 
taip bus. Su pagarba, J. A. Blan
kenstein.

Skaitykit ką Mr. Blankenstein sa
ko 1925 metais.

Gerbiamas Daktare Flint: — Jūsų 
išgydymas mano rupturos dar ir da
bar yra geras, net ir po keturiolikos 
metų. Aš neturėjau jokio vargo su 
rupturą nuo to laiko kaip išsigvdžiau 
pas jumis. Aš turiu pasakyti, kad 
jūsų gydymas yra mokslinis ir pasto- 

Aš nusiunčiau jums keletą žmo- 
pat

Įgijus Lietuvai nepriklauso
mybę ir atsikračius svetimųjų 
priespaudos, Lietuvos piliečiai 

ibuvo nudžiugę ir tos nepriklau
somybės šventę apvaikščiojo su 
džiaugsmo ašaromis. Bet Lietu
vos darbo žmonių kova už laisvę 
nepasibaigė. Pragaištingą Lie
tuvos tautai darbą pradėjo juo
dasis klerikalizmas. Prasidėjo 
sąžinės, spaudos ir susirinkimų 
varžymas iš vidaus. Nuo to lai
ko, kaip Lietuva tapo nepriklau
soma valstybė, Lietuvos kleri
kalai su savo zakristijonų ir da
vatkų būriais nuolatos naudojo
si karo ir bolševizmo baubais 
varžymui kiekvieno progresyvio 
piliečių judėjimo. Ne vienas mo
kytojas, 
buotojas, 
laikraščio
nokiu ar kitokiu budu delei kle
rikalų smurto skaudžiai nuken
tėjęs. Buvo daug atsitikimų, kad 
neteisingais skundais ir įtari
mais buvo kratomi, persekioja
mi ir areštuojami geriausi mu
sų tautos darbuotojai ir laikomi 
kalėjime be jokių jų kaltės įro
dymų. Delei tokių begėdiškų per 
sekiojimų daugelis musų vien
genčių Lietuvoje neteko bran
giausio ir vienintelio turto — 
sveikatos. Ir taip su musų tau
tos darbuotojais pasielgta to
dėl, kad jie su visu sielos jaut
rumu dirbo savo šalies labui! 
Tai yra pragaištis Lietuvos tau
tai, pragaištis jos laisvei, pra
gaištis Lietuvos progresui, pra
gaištis Lietuvos darbo žmonijai! 
Lietuvos klerikalai tačiau iš
drįsta dar sakyti, kad jie visa 
tai daro dėl šalies apsaugos ir 
gerovės!

Lietuvos klerikalai eina dar 
toliau, šiomis dienomis jie už
simanė pravesti Lietuvos laisvę 
varžančius įstatymus. Lietuvos 
opozicinių partijų atstovams 
pradėjus klerikalų peršamuosius 
įstatymus kritikuoti, panaudo
ta smurtas: pašaukta seimo po- 
sėdin policija, kuri jėga pašali
no iš seimo salės Lietuvos pilie
čių rinktuosius atstovus. Tai 
yra paniekinimas Lietuvos kon
stitucijos, tai yra įžeidimas Lie
tuvos piliečių! Klerikalai Lietu
vos seimą pavertė savo partijos 
mitingu ir kėsinasi uždėti vi
siems piliečiams savo partijos 
diktatūrą, žinoma, kad Ameri
kos lietuviai ramiai pro pirštus 
į tai nežiūrės. Jie protestuos 
prieš tai! .Amerikos lietuviai, 
kurie prie Lietuvos nepriklauso
mybės iškovojimo yra daug pri
sidėję, neleis Lietuvos klerika
lams iš savęs tyčiotis!

Ateinantį penktadienį chica- 
giečiai rengia Lietuvių Audito
rijoj protesto mitinga. Visi lie- tri? opozicijos atstovus ir įvedė mir- 
, . . . , . , .. . . 1 ties bausmę. Mes, Amerikos hetu-
tuviai privalo dalyvauti ir prie vi41| negalim ramiai į tai žiūrėt, bet 

turime pakelti savo balsą, šituo tik
slu ir yra rengiamas šis masinis 
protesto mitingas. Bus geriausi kal
bėtojai, kurie visą reikalą geriausia 

j išaiškins. Taipgi bus ir gražus mu
zikalia programas. .<*

Kviečiame kuoskaitlingiausiai su
sirinkti! Bendrasis Komitetas.

Atroskienė Teodora
3 Brachos Kazimieras
4 Brazauskas Antony 

30 Jonušas Juzapas
Katkauskis Frank 
Kukeniu Ambrazia 
Mikalauskis A. M. 
Muraskau Juzapas 
Sedroskas Mary 
Pocis W. 
Pumasas Jonas 

58 Puceta Jos. 
64 Romaczuis Jozef
68 Staponaitene Angolijai
69 Shtikis Branis 
72 Skarda Frank 
74 Stoškus Charles 
81 Wadas Mrs. J. 
86 Yarntis Yurgis

502 
508 
532 
535 
536 
540 
547

„ 548 Kavalianskis Mikalinai 
Rankaitis J. 
Rumšą Frank 
Samasunas Juozapas 
Žukauskas Mr.

33
41
18
49

Ambrozaitis Povil 
Plozis J. 
Girtautas L. 
Grigonis Anthony
Grinis Ladislowas 
Gura Jonas 
Keinis Kazimeras

582
594
609

pa-

Pranešimai
Protesto mitingą rengia Chicagos 

ietuvių progresyvės visuomenės Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos 
17 d., 1925 
Auditorijoj, 
Chicago, III.

in., Chicagos Lietuvių 
3135 So. Halsted St., 
Pradžia 7 vai. vakare.

matyti kaip vis- 
Platesnių žinių

Lietuvos laisvės apgynimo pri
sidėti kas kuo gali.

—Antanėlis.

“Negali būti jokio kompromi
so tarp progreso ir reakcijos”, 
sako G. Mazzini. Nedarykime 
jokio kompromiso ir su kaddmų 
reakcija Lietuvoj, bet pakelki
me prieš ją savo balsą pažan
giųjų Chicagos lietuvių masi
niame susirinkime liepos 17 d., 
Lietuvių Auditorijoje.

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

PEOPLES PLUMBING & 
s HEATING SUPPLY CO.

490 Milwnuke Ar. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė lietuvių apgyvento] apie 
linkėj. Biznis išdirbtas per 12 
metų ir eina gerai. Savininkas 
parduoda dėl ligos, 12300 South 
Emerald Avė., Pullman 3990.

R. 1, Box 67, 
Fountain, Mieli.

Phone Boulevard 2035.
KvietkoR su reputacija

URBA FLOWER SHOP
SKINTOS KVIETKOS

Vestuvėms bukietai. Šermenų vainikai
— special urnas

3324 S. Auburn Avė. (Bridgeport)
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
sykiu su namu — parduosiu už ga
na preinamą kainą. Galite pirkti 
viską, arba pusę. Su sąlygoms susi
taikinsime.

Atsišaukite
G059 So. Kildare Avė.

, PARDAVIMUI naujas 6 didelių 
kambarių bungalovvs, karštu vande
niu šildomas ir visi įrengimai. Už
baigtas bus apie July 25. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Savininkas ir budavotojas 
.JUOZAS MOSGERS, 

6223 So. Francisco Avė.

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

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

t PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė maišytų tautų apgyvento] apielin- 
kėj, South West Side. Biznis eina 

keletągerai ,yra 
metų.

Kreipkitės

Biznis 
išdirbtas per

1739
Box 570

So. Halsted St.

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
j Del grosernių, bučernių, delikate- 

sen, restauracijų, saldainių krautu- 
1 vių, keptuvių. Specialia prirengi- 

mas Sostheim’si labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiau. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBllA STORE FIXTURE CO.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYK IT 35% 

Mos purduo'larĄe visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co. 
1637 West Division St«, 

netoli Marshfie’d

PARSIDUODA grosernė už žemą 
kainą arba ant mainų, mainysiu ant 
loto arba karo, biznis geras, renda 
pigi, lysas ant 4 % metų, kas norite 
gerą biznį pasikubinkite, nepraleiski
te geros progos.

Atsišaukite • '
554 West 33 St.

NAMAI-2EME

llllllllllllllllllllllllllllllllllllffl^
Pinigai 

paskolon 1 
ant antrų 
morgičiy 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

VIENITėLė Lietuvių Val
gykla South West Sidėje, ga
minanti grynus ir skanius val
gius ,kaip lietuviškus taip ir 
Amerikoniškus. Restaurant 

1947 So. Halsted $tr. 
ALEKSANDER BROS.

PARDAVIMUI medinią na
mas 8 metų senumo, 4 ir 4 
kambarių, ir 3 kariibariai^ pa
stogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park.

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

apąrt Panedėlio ir PėtnyČios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS

i SIŪLYMAI KAMBARIO

PARDAVIMUI dviejų fami- 
lijų namas, 4 ir 4 kambarius. 
Aukštas beizmentas, graži vie
ta. Randasi Brighton Park.

SPECIALIS NU 
PIGINIMAS

............... . _____ , IšRANDAVOJIMUI labui puikus 
Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes i kambarys, tinkantis vienam arba 

.au esam girdėję iš laikraščių prane- Į dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Simų, kas dabar darosi Lietuvoj. Vai- i Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 

ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telephone Roosevelt 
8500, Box 566.

dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
ciją, suvaržė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo i—

PASIRENDAVŲJA kamba
rys — Brighton Parke.

Su valgiu
4210 So. Albany Avė.

Antras flatas .

PARDAVIMUI 4 ir 4 kam
barius, medinis namas, 9 me
tų senumo. Randasi 4062 So. 
Maplewood Avė. Kaina $4,800

PARDAVIMUI nauji 
po 5 ir 5 kambarius, j 
pagal vėliausios mados, 
Ii mokyklų, parkų ir 
prtiperčių, ant 66-tos ir 
field Avė.

namai 
Įtaisyti 

neto- 
biznio 

• Fair-

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

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

M. E. HUTFILZ, Manager

V11S' -. nių su rupturomis, iie irgi taip 
yra gerai išgydyti. Su pagarba,

J. A. Blankenstein,
Harvey, III., R. Route No.

Po perskaitymų tokių teisingų 
liudijimu kas savaite, kiekvienas žmo
gus gali įsitikinti, kad yra tiesa ir 
pasikalbėti su manim apie savo ligą. 
Aš maloniai išegzaminuosiu jumis dy
kai ir pasakysiu, ką aš galiu dėl jūsų 
padaryti.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias 

ų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augias, Chicago

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 pd 
pi*tų, panedėliais ir ketvergais iki 

8:80 y. v., nedaliomis, uždaryta.

1.
pa-

ko-

Neteisingas bylos 
aprašymas

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti 'rauti “Naujienas’? kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad aparj “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mui.is — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kosti’inori"«8 “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas.

Jonas G. Mežlaiškis tvirtina, 
kad aprašymas bylos neata- įkasta? svarbių k 
tinka tikrenybei

“Naujienose” tilpoUžvakar
žinia, kur sakoma, kad A. Ka- 
loskis laimėjęs bylą. Kokios 
pušies buvo ta byla, — žinioje 
nepasakyta. Gi pasak Mežlaiš- 
kio, ta byla kilusi štai dėl ko. 
Prieš kiek laiko jis paėmęs iš 
Kaloskio $500 ir išdavęs “jud- 
gement note.” Pinigai turėjo

Visuotinas Vilniaus Vadavimo Ko
miteto narių susirinkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 15 d., 8 vai. vak. Mil
dos svet.

Kviečiame visus dalyvauti tame 
susirinkime, nes reikės aptarti nepa-

— Valdyba.
__ ____t—_

L. J. S. Lygos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, liepos 16 d., 8:30 vai. 
vak., toj pačioj svetainėj; Visi ly- 
giečiai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Kenshigton. Lietuvių Bendroves 
pusmetinis šeri ninku susirinkimas 
įvyks trečiadieny, liepos 15 d., 7:30 
vai. vakare, F. Shedvell svetainėj, 
341 Kensington Avė. Nariai atsilan- 
kykit visi, nes bus daug svarbiu

e IMPERFECT IN

KAMBARYS' aht rendos dėl 
vaikino be valgio.

Atsišaukite
1517 N. Irving Avė. 

1-mas aukštas.
Tel. Armitage 8963 1

PARDAVIMUI 6 ir 6 
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme pagal 
tamstų reiĮcalavhno. Mes šitus 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
sime ant senų namų.ar lotų.

kam-

JIE® DARBO
PAJEŠKAU darbo barbernej, 

vakarais ir dienoms. Jei kam 
reikalinga praneškite.

JOE. KER. * 
3213 So. Auburn Avė.

PAJEŠKĄJJ darbo į keptuvę 
už pirmarankį darbininką prie 
juodos, baltos duonos ir keksų.

Šaukit bekerį
Phone Yards 2595

JIEŠKAU darbo ant ūkės už 
šeimininkę, turju gerą patyrimą 
namų užlaikyme. Noriu ant 
dkės gyventi.

• Box 572
1739 So. Halsted §t.

PARDAVIMUI/ naujas biz
niavai namas, Storas, 4 kam
bariai iš užpakalio Storo, 6 
cambariai fialas, karštu van

deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

—;----- H • *

NAUJAS mūrinis, bizniavas 
kampinis namas, didelis Sto
ras, 6 ir 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios mados. Biznis 
yra bučernė ir grosernė; biz
nis išdirbtas ir 
Brighton Park. 
pamatyti patys, 
ar mainysime ant 
mo.

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

J.' P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St, Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
iųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.1

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madiann St
geriausias 

Atvažiuokit 
Parduosime 
private

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

na-
c. R B. Naujienų akai 
tytojną (y ikRitvtojnl 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.


