
No. 167

ŲThe First and Greatest Ltthuanian Dailę tn A/nertca]

NAUJIENOS Į
The Lithuanian Daily Nawa

FUBLI9HED BY Vu LITHUANIAN NBWS PUBLISHIKC CO.. INC. į 
1739 South HaLted Stroot. Chicago. Illinoia i
T«l«pbon« Rooaavalt 8500

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Katarod m MMnd CIam Mattor Mareh 7, 1914, ai tba Poai OfflM lt ChtaM DL 
uubr tha Ad < Manh S. 1871.

First and Greatest Lithuanian Dailę tn America

HAUIIENOS
Thi Lithuanian Daily Nawa 

published by ta* Lithuanian news publibhing co., inc.
1739 South HaLted SVbMt. Chicago. Illinoia 

Talaphona Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuuių Dienraštis AmerikoĄ Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

437

Lietuva kliudanti Anglijai 
įkurti Pabaltijos sąjungą
Vėl kaltina Mussolini

Anglijai gręsia milžiniškas 
streikas

Lietuva kliudanti Angli 
jai sudaryti Pabalti- 

jos sąjunga
Viena Lietuva atsisako prisidė- 

ti sąjungon, kurion įeitų ir 
Lenkija

apsilankymo Kaune, Meierovitz 
bandė prikalbinti Lietuvą prisi
dėti prie pasienio bloko, bet 
Lietuvos valdžia griežtai atsi
sakė. Suomija jau davė Meie- 

atsakymą, 
neutralinę 
prieš gry- 
apsilanky-

Chicago, UI. Penktadienis, Liepos-July 17 d., 1925

RIFFŲ VADO BUVEINE..— Sukilusių Morokkos riffų vado Abd-el-Krim vyriausioji bu
veinė, tarp Badės ir Snada, iš kurios jis veda savo smarkią ir ikišiol gana sėkmingą kampa
niją prieš ispanus ir francuzus. Riffai yra tik už 15 mylių nuo Morokkos sostinės Fez, ku
rią laiko francuzai ir kurią riffai bando pulti.

Suėmė New Yorke daug 
pinigą dirbėją

Suimti 8 dirbėjai ir 72 platin
tojai

NEW YOBK, liepos 16. — 
šaika gabių netikrų pinigų dir
bėjų, kuri yra išleidusi tūkstan
čius dolerių netikrų pinigų lai
ke pastarųjų keturių mėnesių, 
tapo sunaikinta justicijos de
partamento agentų.

Dviejuose restoranuose Bro- 
oklyne tapo suimti aštuoni 
žmonės, kurie užsiimdavo ne
tikiu pinigų dirbimu.

Be to dar yra suimti New 
Yorke ir Brooklyne, 72 žmonės 
— 61 vyras ir 11 moterų, kurie 
užsiimdavę netikrų pinigų 
skleidimu. Jie pirkdavo gana 
pigiai netikrus pinigus nuo pi
nigų dirbėjų ir paskui juos iš
leisdavo.

Streikieriams gresia 
mirtis

Turkijos streikuojantys telegra
fistai areštuojami

KONSTANTINOPOLIS, liep. 
16. — Valdžios telegrafistai 
svarbiuose Mažosios Azijos mie
stuose Samsun ir Adana tapo 
areštuoti ir išgabenti j Augorą, 
kur juos atiduota teismui nepri
klausomybės tribunalo už tai, 
kad jie telegrafavo niekurius 
reikalavimus premjerui Ismet 
Paša ir paskui sustreikavo. Ki
ti telegrafistai mažuose mieste
liuose irgi areštuoti.

Viešas pakorimas yra mėgia
miausia bausmė nepriklausomy
bės tribunolo.

VOKIETIJA STOS TAUTŲ SĄ
JUNGON TIK TŪLOMIS 

SĄLYGOMIS

RYGA, liepos 15 (Rašo Chi
cagos Tribūne korespondentas 
Donald Day). — Lietuva šian
die yra ašinė valstybė šiaurry- 
tinėj Europoj. Ši maža šalis 
su 3,000,000 gyventojų pakliu
dė Anglijos pastangoms suda
ryti prieš bolševikus sąjungą 
tų valstybių, kurios rubežiuoja- 
si su Rusija.

Ikišiol Anglijai pasisekė pa
traukti Suomiją, Estoniją, Lat
viją, Lenkiją ir Rumuniją. Bet 
Lietuva, kuri atskiria Lenkiją 
’r Rumuniją nuo Pabaltijos ša
lių, atsisakė daryti kokias nors

ge
so- Į

su-
vius kalba neprielankiai, kadtu 
visados teisindamas lenkus. Ir 
jo tvirtinimas, kad Lietuva per
duodanti Maskvai nuorašus sa
vo diplomatinių susirašinėjimų 
yra grynas prasimanimas, Kad 
Lietuva neina į Lenkijos-Pabal- 
tijos sąjungą, tas tiesa. Dau- 
j iau to, Lietuva atsisako daly
vauti net ir konferencijose, jei 
jose dalyvauja Lenkija, bet tai

Opozicija kaltina Mus 
solini

Biblininkai priešinasi mo 
kslininky liudijimui

LENKŲ MINISTERIS PAS 
COOLIDGE

Giriasi kad Lenkija su visomis 
šalimis sugyvenanti taikoje

Vilnium.
iių, atsisakė daryti kokias nors spauda jau svarsto apie galimy- 
kombinacijas iki Lenkija nesu- bę likvidavimo (panaikinimo) 
grąžins Vilniaus, senosios Lie-’Danzigo koridoriaus ir atidavi- 
tuvos sostinės.

Nors Pabaltijos šalys buk su
tinkančios susidėti su Anglija, 
lxt jos nedaro jokios sutarties 
iki neprisidės Lietuva, 
va 
sakoma,

Lietu- 
i, matydama savo poziciją, 

persiunčianti kopijas 
savo diplomatinės koresponden
cijos Maskvos valdžiai ir prane
šanti bolševikų valdžiai apie vi
sus daromus pr^ulymus.

Keletą dienų atgal Latvijos 
užsienio reikalų ministeris Me
ierovitz išvažiavo 
Europos sostines.
apsilankė Kaune,
da Meierovitz nuvyko Paryžiun,

kelionėn po 
Pakeliui jis 
Vėliaus ka- 

f

rovičiui svyruojantį 
o Estoniją užėmė 
poziciją. Meierovitz 
šiant Latvijon mano 
t i Varsavoje, kur jis tikisi per
kalbėti lenkus, kurie tikisi 
resnių ekonominių ryšių su 
vietų valdžia.” 
* Antras kaltinimas taipjau 
silaukė Latvijos užsienio reika
lų ministerio užginčijamo.
Klaipėda galinti tekti Lenkijai

Prieš Angliją dabar stovi dar
bas a t mėgsti dar veną neat- 
mesgamą mazgą, kurį sumezgė 
David Lloyd George, leisdamas 
Lenkijos gen. Želigovvskiv.i 1920
metais aneksuoti ginklo pagel-(delto, kad Lietuva neturi jokių 
ba užgriebtą Lietuvos trečdalį, ryšių su Lenkija, tarp tų dvie- 
kartu : u-Vilnium. Anglijos Jų šalių tebegyvuoja “karo sto

vis” ir todėl tarp tų dviejų ša
lių negali būti ir jokių derybų. 
Lietuva galės dalyvauti konfe
rencijose (ar ir eiti sąjungon) 
su Lenkija tik tada, kada bus 
padaryta su T^nkija taika, t. 
y. kada Lenkija sugrąžins Vil- 

Su Latvija, Es
toniją ir Suomija Lietuva jau 
senai veda derybas ir jau ei
nama prie sudarimo Lietnvos- 
Latvijcis-Estonijos o gal i 
Suomijos,, sąjungos. Kad ta 
sąjunga yra Anglijos padaras 
prieš bolševikus, yra prasima- 
nimas pačių bolševikų, kuriuos 
korespondentas bando pamėg
džioti).

su- 
kaipo atlygi- . 
už netekimą1 nių Lietuvai.

taip ir Lenkija

kad jis bando organizuoti paru- 
bežio valstybių sąjungą prieš 
Rusiją. Kada tam užginčijo 
Latvijos užsienio reikalų mini- 

ži- 
iš

sterija, oficialine bolševikų 
riii agentūra išsiuntinėjo 
Maskvos sekamą pareiškimą.

“Sovietų valdžiai pranešta 
pilnai patikėtinų šaltinių, kad 
Liįvijos užsienio reikalų minis
teris Meierovitz, veikdamas An
glijos instrukcijomis., veda de 
rybas su Pabaltijos valstybių 
rninisteriais apie bendrą veiki
mą prieš Rusiją. Laike savo

dną Lenkijai Klaipėdos, kurią 
Lietuva pasigriebė 1923 metais, 
kartu priverčiant Lenkiją 
gražinti Vilnių, 
nimą Lietuvai 
Klaipėdos.

Kaip Lietuva,
oficialiniai paskelbė, kad kokios 
nors permainos sienose iššauks 
karą.

Anglija gavusi salas
Dago ir Ozel salos, Estonijos 

pakraščiuose, busią valdomos 
Anglijos, kuri mananti pabuda- 
voti aeroplanų bazes, tvirtoves 
ir laivyno bazes, kad nuolatos 
gręsus Leningradui, sako Mas
kvos Izvestija. Esą Estonijos 
užsienio reikalų ministeris Pus
ta nesenai išnuonmojęs tas sa
las. Ta žinia buvo kelis sy
kius paskelbta Maskvos laik
raščiuose, bet kiekvieną kartą 
jai užginčijo Estonijos valdžia.

Estoniją praneša, kad bolše
vikų valdžia vėl koncentruoja 
kareivius jos pasienio apielinkė- 
sc.

(Donald Day yra tas pats ko
respondentas, kuris kiek laiko 
atgal lietuvius pavadino indio- 
nais ir abelnai visur apie lietu-

Anglijai gręsia didelis 
streikas

GINKIME LIETUVOS LAISVĘ!

Chicagos pažangiųjų lietuvių bendras

Masinis Protesto Mitingas
prieš Lietuvoj siaučiančią klerikalų reakciją bus

ŠIANDIE VAKARE, LIEPOS 17 D
Lietuvio Auditorijoj

Geri kalbėtojai. Gražus muzikalinis programas.

Visi, kuriems rupi Lietuvos laisvės gynimas, visi kurie 
nori demokratingos Lietuvos, visi, kurie biaurisi klerikalų 
reakcija ir žmonių teisių mindžiojimu, bukite šiame susi
rinkime.

SWAMPSCOTT, Mass., liepos 
16.— Prezidentas Coolidge šian
die surengė pirmus oficialinius 
pietus savo vasarnamy, kuriuo
se dalyvavo Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris grafas Alek-

......... ................ sas Skrzynski.
jo su fašistais trečiadieny pa-|pe kelis Scopes mokinius ir tuo'* Eidamas pas prezidentą pie- 
skelbė dokumentą, parašytą užbaigė savo pusės įrodymus, tauti jis pasigyrė, kad Lenkija 
Aventine opozicijos atstovų bu-1 Jos liudytojai* paliudijo, jog su visomis šalymis gyvenanti 
te, kuriame pareiškiama, kad.Scopes perskaitė lekciją, kurioj taikoje, su niekuo nesikivirči- 
nužudymas socialistų atstovo sakoma, kad žmogus yra išsivy- janti ir lik rūpinasi kaip taika 
Matetoti ir užpuldinėjimai ant’stęsiš žemesnių gyvūnų. (išlaikyti. Bet apie Lietuvą, a- 
kitų opozicijos atstovų, buvo' Kaltinamoji pusė ..tuojaus pa pie lenkų pasigrobima Vilniaus, 
papildyti su žinia'ir pritarimu j šaukė liudyti mokslininką Dr. apie kitus lenkų plėšikiškus žv'- 
premiero Mussolini ir fašistų’Maynard W. Metcalf, profeso gius, ponas ministeris nė netiž- 
vahlžios. Į

Taipjau pareiškiama, kad se-į 
natas turi užtektinai įrodymų, 
jog pats premieras Musolinį or 
f^anizavo piktadarybes, kad nu- 

ir bausti besipriešinančius fašistų 
— valdžiai.

Sako, kad Matteoti buvo nužu
dytas su Mussolini ir valdžios 
žinia

Esą teismas ne vieta mokslinin
kams; smerkia New Yorkiečius

------  Į DAYTON, Tonu., liepos 16.—
BYMAS, liepos 16. — Bymo Valstija vakar Scopes byloje 

laikraštis Epoba, kuris ikišiol ė-‘pastatė kelis liudytojus, jų tar-

Suokalbis nuversti Mussolini 
valdžią

LONDONAS, liepos 16: —
Daily Telegraph sako, kad yra 
vedama energiška internaciona
linė kampanija už nuvertimą 
Mussolini ir fašistų valdžią Ita
lijoje.

“Slaptos internacionalinės 
spėkos, nuo Wall gatvės iki 

I Viennos ir nuo Milano iki Mas
Angliakasių streikas darosi ne- kvos, — sako laikrašti^ — vei- 

išvengtinas; su jais sustrei- kia tuo tikslu ir vartoja, tuos 
kuos kiti milionai darbinnkų , pačius budus., kokius vartoja bo 

--------- dšvikai stengdamiesi įsigyventi 
LONDONAS., liep. 16.—Ang svetimų šalių darbininkų unijo- 

lijai gręsia milžiniškas darbi- 1 
ninku streikas, kuris gali skau
džiai atsiliepti į visą jos ekono
minį gyvenimą.

Angliakasių streikas darosi 
ncišvengtinas, kadangi kasyklų
savininkai yra nusitarę nuka-, leidžiamos didelės sumos pini- 
poti algas ir prailginti 'darbo gų.
valandas, o angliakasiai yra 1 ------ 7-------
griežtai nusisprendę to hepri-' VABŠAVA, liepos 15. —Len- 
leisti ir net tartis apie tai at- kijos senatas ratifikavo preky- 
sisako.

Niekas nesitiki, kad streiko 
galima bus išvengti. O jeigu 
angliakasiai sustreikuos, tai 
taipjau sustreikuos geležinkelie
čiai. dokų dailininkai, Iraus-

se. Tai yra, tų spėkų agitato
riais įsirašo į fašistų eiles tiks
lu kurstyti nepasitenkinimą ir 
sėti demoralizaciją.”

Laikraštis priduria., kad šiai 
antifašistinei agitacijai yra iš

(bos sutartį su Jungt. Valstijo
mis. Seimas jau pirmiau taimis. Seimas jau pirmiau 
padarė.

NEW YORK, ilepos 16.
Apdraudos kompanijos paskel

perto darbininkai ir inžinieriai, kad kaina už apdraudą nuo informaci ją teismui.
viso skaičiuje 5,000,000 darbi- žemės drebėjimo Pacifiko pa- Teisėjas Raulston savo nuo-
ninkų. ikraščiuose bus pakelta du ir sprendžio dėl mokslininkų liti-

Bet valdžia vis dar tikisi iš-^usę kartus. dijimo dar nedavė.

irių John Hopkins universiteto, siminė.
Visi prokurorai pašoko ir pu-1’
reiškė savo priešinimąsi moks- BIRUTES KALNAS — VALS- 
lininkų liudijimams. Jury ta 
po išvaryti į kitą kambarį ir 
prasidėjo ginčas tarp advokatu.I
Pirmą kartą kalbėjo Bryavo paskelbimas Biru tos kalno val- 
sunus, kuris kaip įmanydamas stybės nuosavybėn, šitą žinią 
priešinosi mokslininkų liudiji-’ paskelbė tai dienai atvykęs iš 
mui. Neiškentė ir senis Brya- Kjauno generolas Nagevičius 
nas ir tas sumanė kalbėti. Ji ; ir žemės Tvarkytojo padėjėjas, 
pareiškė., kad teismas nėra vie- Esą nutarta iš grafo Tiškevi- 
ta mokslininkams ir kad eks-1 čiaus nusavinti visą plotą tarp 
pertų liudijimas yra čia nerei-! juros, buv. rusų sienos, plento 
kalingas. Esą įstatymas aiš- ir vadinamos Mažosios Birutos. 
kiai pasako, kad negalima mo- Nusavintą sklypą valstybė ati- 
kinti, kad žmogus paeina iš že
mesnių gyvūnų ir teismas ne
galį spręsti ar ta teorija yra 
bloga ar gera, tam 'esanti legis- 
latura, kuri leidžia įstatymus.

Bryanas taipjau visu smar 
kurnu puolė New Yorko advo
katus, kam jie atvažiavo ’ šią 
bylą ginti. Girdi, jie nori mai
šytis į Tennessee reikalus ir 
nurodinėti kokius įstatymus ji? 
turi leisti (Bet kodėl pats Brya
nas atlėkė iš Floridos, kur jis 
lotus pardavinėjo?)

Kaltinamosios pusės advoka 
tai gi įrodinėjo, kad mokslinin
kai yra čia ne savo nuomones 
pareikšt, bet paduot mokslinius 
faktus. Teisėjai be to turi ži
noti kas yra evoliucija, jei jie 
nori išnešti teisingą nuospren
dį, o kaip jie gali žinoti apie 
ją, jei jiems nebus paaiškinta. 
Jei ne kitaip, tai mokslininkų 
liudijimus reikia «priimti kaipo.

TYBfiS NUOSAVYBE

Birž. 19 d. jvyk'o Palangoj

davusi ILiet. Pagražinimo drau
gijai; Palangos skyriaus L. P. 
D. steigiamajame susirinkime 
(kuris įvyko tą pat dieną Bi-‘ 
rūtos kalne) vietos kunigas 
Kiliausia pareiškė negirdėtą 
naujieną, jog B. kalnas esąs 
...vyskupo nuosavybė.

vengti angliakasių streiko. Vai-' 
džia buvo pasiūliusi padaryti. 
tyrinėjimus, bet angliakasiai tą 
valdžios pasiūlymą atmetė. 
Valdžia galbūt dabar bandys 
prikalbinti pačius kasyklų savi
ninkus pakeisti savo reikala
vimus, kr.d tik neprileidus ang- šaiija:

'rasiu streiko, kuris iššauktų 
veik visuotiną Ahglijos darbi
ninkų streiką.

2 vaikai žuvo trukus dambai.
i GREAT FALLS, Mont., liep. 
13. — Du vaikai liko užmušti 

Chicagai ir apielinkei oficia- ir apie desėtkas namų sunaikin- 
lis oro biuras šiai dienai prana*- ta Neiharte, sidabro kasyklų 

kempėj, kada pratruko Silver 
Dyke kasyklos damba ir 15 pe

ORH

Giedra; vėsiau.
šiandie saulė teka 5:28, lei- dų vandens griovė užplūdo klo 

džiasi 8:24 valandą. nį.

DERLI N AS, liepos 16.—Tek
stas Vokietijos atsakymo į 
Francijos pasiūlymus apie va
karinės Europos saugumą, nė
ra skelbiamas ir yra laikomas 
paslapty bent laikinai. Tečiaus 
Vokietijos laikraščiai sako, kad 
jų žiniomis, Vokiet pareikš, sa
vo sutikimą stoti tautų sąjun
gon, bet tik tūlomis sąlygomis, 
tarp kurių yra, kad talkininkai 
turi užbaigti evakuaciją oku
puotų. žemių Vokietijoje.

Okupuoto) Vilnijoj
Švenčionių lietuviai kad ir 5 

metus lenkų junge neliauja, pu
tę “prieš vėją”. Kaip ir visur 
lietuvybę čia palaiko jaunimas, 
ypač susispietęs švenč. 9 kl. 
gimnazijoj (per 150 mokslei
vių). ‘Rasit nė vienai Lietuvos 
mokyklai nėra tekę tiek vargo 
kęsti, kaip šv. gimnazijai: Len
kams mokyklų uždarius per 3 
žiemos mėnesius mokslas 4 kla
sėse ėjo slaptai... Viename ma
žame kambary... nuo 8 ryto lig 
5 vakaro. Iš vis tik lietuviai 
pergyveno, tos žiemos 1922 m. 
negandas: šiandien mokykla 
statosi prieš lenkų gimnaziją 
savus medinius namus; mokyk
la turi 15 mokinių dūdų orkest
rą, kuris groja lietuviškose su
eigose ar teatruose. Labiausia 
ko žmonėms trūkstą, — tai lie
tuviškų knygų. Būt gerai, kad 
Švenčionių krašto tremtiniai 
parinktų Kaune ir kitur knygų, 
kuriomis galėtų papildyti 70 mo
kyklų knygynėlius. Matė.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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GEROVĖS skYRIUS
,1 DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ *
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Išvėdinkite sergančio kam
Užtektinai šviežio oro gerai vedina

mame kambarys, arba ant porčių kur 
vasarą galima sergančio lovą pasta
tyti, yra reikalinga gydant bile ligo
nį. žiemą,sergančio kambary tempe
ratūra turi būti vidutiniškai šilta (6o 
iki (><x laipsnių F./ dieną, kada kūdi
kis budi, bet naktį galima laikyti kiek 
vėsiau, arba kada jis miegu.

Kūdikis, kuris tapo pralavintas tin
kamų sveikatos įpročių, ir kuris pri
pratę., kad tinkamai jo tualetas yra 
prižiūrimas, yra lengviau prižiūrimas 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę ir 
pavelija save apžiūrėti. Kūdikio nie
kad nereikia gąsdint nubaudimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bot reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydy
tojo įsakymus. Budas kuriuo kūdikis 
prižiūrimas sudaro daug svarbos ta
me kas >u juo galima padaryti. Net, 
jauniausias kūdikis pažįsta skirtumą 
tarpe ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir 
kemėriško, triukšmingo, ir greičiau 
uaklauso malonaus, susilaikančio i>u-

Visados savo kūdikiui duok gerinusį 
maistą. Jei negali savo kūdikio žin
dyti, neek ą>er:mentuok įvairiais mai
stais, bet .tok tuoj ant gero kelio — 
duok maistą, kuris padaro daugiau 
stipriu bei vikrių vyrų bei moterų, ne

isi kiti preperatai sykiu sudėti — 
yrą, duok Eegle Brand Pieną, 

tą, kinis daro stipris kojas ir 
is. Jį patvirtina ir išra

šo gydytojai dėl jo augštos kokybės 
Milionai ir mi-

ma 
sveikus kurni

ir vienuolio sudėjimo.
lionai kūdikių išaugo j stiprius ber 
niūkūs ir n 
gerą motinos

sukombinavus
su sotumu

Bėgiojantis vaikas turi gauti tą p i- 
čią gerą priežiūrą, kaip ir kūdikis ant 
lankų, jei norima, kad jis pasiekiu 
pilną ainžį ir sveikatą. Karo metu 
Anglijoje patirta, kad iš penkių vyrų 
trjs netiko tarnybai. Eksperimentuo
se, kurie buvo daromi mokyklose 1918 
metais .tiktai 15 nuošimtis kūdikių 
buvo pirmaeilėje padėtyje. Kitiems 
nc<h* penėjimas, pradėtas pirm mokyk
los lankymo .buvo priežastis. O neda- 
penėjimas dažniausiu pakįlt į netinka- 

arba ne to maisto. Pridedant 
e Pieną kasdien prie jūsų kūdikio

valgių, gali būti tikras, kad jis gau
na visus reikalingus gyvybės elemen
tus jo apsaugai. Jaunas vaikus turė
tų gauti du šaukštu Eagle Pieno tri-

&• •

jų ketvirtadalių puodelio vandeny. 
Ouok paryčių arba po pietų. Kiti vai
kai j Kabiau mėgsta su ginger ale, 
vaisių sunkomis, suplaktu kiaušiniu irtno

skanskoniu.

11 kaitykit Šiuos straipsnius kas są- 
v:.itę ir pasidėkit ateičiai.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių Vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
genis vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino ia savo vaistininko šiandien.
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Kademai tvirtina savo 
pozicijas

šeštadienį birželio 20

vasaros atostogoms

be to 
musų 
teise.

sočiai-

Dabartinio Seimo krikščioni- 
kasis blokas, kuris šiuo metu 
sudaro šiokią tokią savųjų did
žiumą, bet ateity numatyda
mas aiškų sau galą, rimtai yra 
pasiryžęs sustiprinti laikomą
sias savo pozicijas. Tam tik
slui jie gamina vienas po kito 
siaurinančius piliečių teises ir 
varžančius žmonių laisvę įsta
tymus.
kademų blokas prieš išsiskirs
tydamas
skubotai per didžiausj smurtą 
pravedė garsiuosius spaudos ir 
susirinkimų įstatymus, kuriais 
labai suvaržoma jau ir 
esą n i i su n k i ose są 1 y g( >se 
spauda ir susirinkimų 
Išdrįsusius kelti savo 
prieš tokius reakcingus 
mus opozicijos atstovus
demokratų frakrijos atstovą K. 
Bielinį ir liaudininkus K. Gri
nių ir J. Lapinską policija va
ru išvedė iš Seimo rūmų sales, 
ko dar nėra buvę nuo Lietuvos 
Seimų gyvavimo dienų ligi mi
nėtojo posėdžio, kuriame krikš
čioniškojo bloko nachališku- 
mas pasiekė aukščiausio laips
nio. Tokiu nežmonišku su opo 
zicijos atstovais pasielgimu la
bai yra pasipiktinusi visa pa
žangioji Lietuvos visuomenės 
dalis ir dėlei to savo asmeni
niuose pasikalbėjimuose reiš
kia didelį pasibiaurėjimą, o 
nukenįėjusiems už laisves gy
nimą kovotojams karštą užuo-

Del priimtųjų varžančių įs
tatymų ir pavartotosios prieš 
opozicijos atstovus šlykščios 
prievartos sekmadienį 21 bir
želio liaudininkai prie Rotušės 
bandė padaryti protesto mitin
gą; jam jau buvęs gautas ir 
policijos vyresnybės leidimas. 
Betgi 1 valandų į Rotušės aikš
tę pradėjus rinktis žmonėms, 
iš Rotušės balkono liaudininkų 
atstovas p. P. pranešė, kad.mi
tingo nebus,, nes policija at
šaukusi duotąjį leidimą. Matyt, 
pradėta vykdyti apsaugos įs
tatymas. Lietuvos darbininkas.

KA SAKO SV, PETRAS 
APIE RliGPIUCiO 9 D.
šiomis dienomis, vidurnakty, 

specialia komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Daugaus 
sekamą Radiogramą:

“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedama visos 
pastangos duoti gražu orą rug- 
piučio 9-tą. Tegul gatavojasi 
visi prie jūsų didelės šventės, 
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsake iš- 
kalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasjro- 
dančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.“

“Aš ir Viešpats Dievas didžiai 
apgailestaujame, kad aną kartą 
įvyko toksai didelis nesusipra
timas. Užtikrinu jus, kad tai 
nebuvo taikoma į jus.“

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.“

Paaiškinimų prie šios Ridio- 
gramos, manome, nereikia.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS
T210 So. Halsted Sl,
Tel. Boulevard 90G3. HM4-16 Roonevelt IM 

Arti St. TJouin Ava.
CHICAGO, ILL.

Užbaiga EKskursijų 
Lietuvon

Liepos-July 25
1925

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

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

LEVIATHAN Laivas
Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon .. /.«• 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal . ........
Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

Kas dar mano šią vasarą keliauti 
Lietuvon ir turėti kelionėje smagu
mą ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant su gerai’ organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia šios 
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 
vietą. 7 Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip 
tik tuo laiku, kai Čia prasidės darbai. 
Šią ekskursiją veda P. Rimkus, dau-

$107
$186

geliui amerikiečių žinomas žmogus 
—- veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At

stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimą, 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.
Patarnavimą ir išrengimą malonjai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.

f ; ’ /K 4 . j
pradėti rengtis tuojaus neatidedant 

[tf&"šKftThaloniai jums patarnaus

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

IO DAY,S FREE TRIAL - MONE’? BACK IF NOT SATISFIED

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 5 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. '(

S, L, FABION AS CQ

809 W. 351h SI., Chicago j
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
. DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir t

Parduodam Laivakortes. Į

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Rooia 11H-IP 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
z Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tai. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išekyrua ketvorgą.

Nadiliomie nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeportn Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. •
Nedėliomsr nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos 'rifuose teismuose. —> Ab
straktai. — Ingaiiojimai. — Pu- 
knla pinigą 1 ir 2 morgDlama.

, IL

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. / 
Telefonas Canal 2552 »

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

A. A. OLIS
. O ADVOKATAS

11
Tel.

3241

S.-La Šalie St., Room P.001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakuraia
S. Halsted St. Tel Yards 0062

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Fullnian 6377 Roselund, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

Tohnb.borden
(John Bugdziunus Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telepjkone Dearborn Q946

Vakarais 2151' W. 22 St. nuo 7 iki 9 
l'eiephone RooseveH 9090

Nhiiių Telefonas Republjc 9600

la apskrita daili galvutė kaip ' 
. smailumas, kuri slidžiai eina per 

popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu.

TheVVritmg

1

NKOGRAPH

Mums 
Reikia
AGENTŲ v
Pardavinėti inkograph 
galit uždirbti daug pinigą 
be jokių Investmentų. Grei
tas komišinaš, popuhares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pia- 

•nų knygutes pardavinėjimų.
Jus nebevartosite fontanines plunks
nos kaip tik pabandysite Inkograph.

The—

T

Tobuliausia Rašymui Instrumentas^ j| g g
Galite liuesai rašyti su rašalu kaip su I 

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

Jūsų rankos raštą. 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 rūšies, ge« 
rai pališiotas kįe 

ta guma, augš- 
čiausios rų- 

šies darbas.

Nekomplikuota^ 
mechanizmas išva 
Ūmui ar pataisymui

Nesiusk pinigu
Užmokėk paštoriui $1-50 

ir už persiuntimą. Meti- 
nis garantuotas certifi- 

\ kalas užtikrina užga 
nedinimą. Rašykit aiš 
kiai vardą ir adresą.

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

šviesą ir pajiegą suvedamu I sanue ir naujus namus, taipgi (Urb
tu ris. Cash arba ant išmokėjimą.

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

A. BARTKUS, Pres.
i<il9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Kedzie 89K

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roufteveit 8500

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Rooda 534 
Tel. Central 6390

Vsk. 8223 S. Halsted SL, Chicago
Tel. Yards 4681

T*l. Duarbonj 9067

o vakarw
I. Cicero 8223
Seredoj iuo 

fl-8 r. v. Šubaloj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boel. 6737

į A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

U 77 W. VVashington St. Room III 
Tel. Central 6210

I Cicero KetT
I 4917 W. 14 St.
r. Ant Bridgeport

A, A. SIAUS
ADVOKATAS

; » or.uM vkluruilMt7)i

CHICAGO TEMPLE BLLKį.
77 W. VVuMhitigton JU 

(or. VVBbk'ncton 4b

Kainą Tai.j !!/<!• Parfc SAbC
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Atsakymas—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

Jus negalite pilnai bū
ti užganėdintu su tuo 
ką jus turite kol jus 
nepahandysit ir ne- 
pradėsit vartoti ge
riausio.

■Helmarai suteikia 
jums gryną Tur
kišką tabaką, ge
riausi ir bran
giausi tabaką dėl 
cigaretų. Papra
sti cigaretai su
teikia jums daug 
maišyto tabako, 

Abet jose yra la
ibai mažai Tur- 
Įkiško.

Virš 160,000 taupymo 
depozi torių, įskaitant di-

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą šios 
Rankos.

aupymo
per ursi Trust and 

Šis bankas yra valdomas

Saugumas dėl
yra užtikrintas 
Savings Bank.
šerininkų FIRST NATIONAL BANK of
CH1CAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursu. Atdaras dėl tau
pymu visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearbom, Monroe 
ir Clark Streets,

Draugingumas
Kaip tik įeisite į musų banką, jus pa
josite atmosferą draugingumo ir pa- 
tarnavimo. IVIukij ambicija yra Kauti 

ir palaikyti draugus su pagelba musų 
gero patarnavimo. . • . / • ' % 1 į ’ •
Misa Jonikiy, musų lietuvaitė pa- *
tarnauja prie langelio No. 12, visuo
met maloniai pasakys jums apie pa
tarnavimą kokį mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINGS 

BANK
4150 South Halstcd St.

SUMAŽINO DARBO DIENAS
«

Nuo 15 birželio Kauno ir pro
vincijos Gelžkelių Dirbtuvėse ir 
Depuose darbininkai bedirba tik 
po 5 dienas savaitėje — šešta

dieniais nedirba. Kauno Plačių
jų Gelžkelių Dirbtuvėse darbi
ninkams paprašius vietoje šeš
tadienių leisti nedirbti pirma
dieniais. Darbo dirbtuvėse esą 
užtektinai, ir dienų skaičius su
mažinta dėl trukumo įvairios 
medžiagos, o svarbiausia prie
žastis, tur būt, bus stoka litų.

Liet, darbininkas.

LENTPJŪVIŲ DARBININKAI 
TEBESTREIKUOJA

kalinas 24 birželio. — su
streikavusieji 5 birželio Kauno 
lentpjūvių bei malūnų darbinin
kai vis dar tebestreikuoja ir po 
šiai dienai. Darbdaviai kol kas 

Į vis dar nepatenkina darbininkų 
i reikalavimų, o labiausia jie ne
sutinka mokėti darbininkams už 

I prastreikuotas dienas, o pasta
rieji reikalauja, kad butų užmo
kėta už visą streiko laiką.

Nedirbant jau bent trečią sa- 
j vaitę didesiems malimams, Kau
no kepyklose jaučiamas truku
mas miltų ir dėlto paskutinėmis 
dienomis pradėjo brangti duona.

Lietuvos darbininkas.

r—................... . ..... . .——

1 J

Padvigubinkit Savo 
Pinigus

VIENATINIS tikras būdas padvigu
binti savo pinigus, tai investavimas 

j gerus, saugius investmentus kurio nuo
šimtis vis dauginasi.

Pinigai investuoti į Depositors State 
Bank 6% Pirmus Morgičius ir Bonus pasi- 
dvigubins patys per save į 12 metų.

Šis mėnesis yra kuriame nuošimčiai mo
kami už taupymų sąskaitas. Dabar yra 
laikas investuoti visus atliekamus pinigus 
apart būtinai reikalingų, į Pirmus Morgi- 
eius ir Bonus.

Atsineškite pas mus savo Taupymų Są
skaitos Knygutę, o mes paskiau pasirūpin
sime apie visus kitus reikalingus dalykus. 
Rašykite arba reikalaukite musų naujos 
knygutes:

JULY INVESTMENTS
Naujos bankines valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 3:30 po pietų. Subatoje nuo 9 ryto iki 8 vak.

DEPOSITORS
STATE BANK

4701-3 South Ashland Avė., kampas 47th Street
Pinigai padėti į musų taupymo departmentą prieš arba 
20 liepos, nuošimčius gaus nuo pirmos dienos liepos.

’Garsinkities “Naujienose’

rool
f vs <

PorK

MacMillan

MINIM 
rirK".-!'

s
Premium

t* r 
C*•U

&

ilsa

Tel. Humboldt'6484 Ke ystone 7170
DR. J. A.ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Mihvaukce Avė., 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
■ ■■■ ■■ • •■■II ■ ■ II*

Namą telefonas Vardą 1699 
Ofiso Tel. Boibvard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Uaisted 8L 

Ofiso valandos nuo 1 Iki i 
pietų ir 6 iki 8 vakar*

Svvift’s
Premium

H am s

Svvift’s
Premium

Baco

Svvift’s Pride 1

Svvift’s Washing į
Premium i Powder Į
B a c o n

Brookfield ;
Buttef į

Svvift’s .. 
“Sllverleaf’Brand 
Pure Lard

Brisket

Soap

Soap

j Sunbrite
Cleanser

Prie Siaurinio Poliaus
Donald MacMillan, kuris nesenai išplaukė prie Šiaurinio Poliaus, 
jis vėl užsisakė Swift & Company produktus nariams savo eks
pedicijos.
Kovodamas už gyvybę ir išradimus užšalusioj šiaurės šaly, rei
kia gero maisto kunui ir tiktai geriausias maistas yra tinkamas. 
Sugrįždamas iš savo pirmutinės penkioliką mėnesių kelionės, jis 
sakė: “Nei vienas Šiaurinio Poliaus atradėjas nevažiavo su to
kiu geru maistu kokį mes turėjome susikrovę ant laivo Bowdoin 
I>ei- S5wift & Company. Visi vyrai sugrįžo atgal gerame sveika
tos stovyje ir visi gyrė Swifto produktus.”

Produktai dėl tokios tolimos ir sunkios kelionės , 
susideda iš:

Swifto Premium Kumpiai — (Tampriai suvynioti) 
Swifto Premium Lašiniai — (Tampriai suvynioti) 
Swifto Brisket Corned Beef 
Swifto Premium Beef Liežuviai 
Swifto Barklay Kiaulėna 
Brookfield Sviestas 
“Silverlief” Brand Gryni Taukai

Swifto Pride Washing Powder 
Sunbrite Cleanser 
Wool Muilas

Swift & Co.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. llalsted Si., kampa* 31 gat.
Fel. Yards 111» 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai [raktika- 
vutd Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, ▼kokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką patą 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luošo moterimi 
ir merginome 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

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

DR. SERNER, 0. D. ’
LIE'IUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

b................. ■................................- ................. ...

Phone Canal 1713-0241
Ros. Mitlwav 5512

DR. K ALPU CUPLER, M. D. 
Gydytojos ir Chirurgas 

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

3 iki 8 valandai vakare.k— ,   ————i —

DR. HUMPHREY5’ 
66

nuo

IND1GESTIDN

Telefonas Boulcvard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 di«rą 
ir 6:89 iki 9:80 vakar*

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

a7l oavToonis, m. d.'
4643 So. Michigan Avė.

Te!. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iU 11 vai. rytoj 

nuo f»:3U ild 7:30 v*kar«.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Trospect 193t. Ofiso valan

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

Tel Blvd. 3138 
U. Woitkiewlc«- 

BANIS 
AKUŠERKA 

i'asekmingai pa- 
.arnauja mote- 
■ims prie gimdy
ki o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
llalsted St.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Av*.

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

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bia« 
Itdand. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

- ■ r '■ i ...-—■■—*■■■ *..............
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 47tk SI.
Valandos nuo 8 iki 12 ditr.ą, nu* 
6 iki 8 vai. vak. N*diliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pi*tą.

Ofiso tel. Boulavard 9698 
Rezidencijos tel. Dr*x*l 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chimrgaa 
Sp*cialistaf Mot*rilką, Vynlką 

. Vaiką ir visą chroniiką Ilgi. 
Qfifia«r 8103 So. Halsted StM Chlcags

, arti 81 st Strttt
Valandos 1—8 po plat, 7—I vak. W* 
diliomis i* iventadienlaii 10—11 dl®o

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Av*. ..Pton* 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon* 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Francuziškas > Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo b vi naujausiu

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
j^rabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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|3.00 per year in Canada. 
K.00 per year outside of Chicago. 
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Entered as Second Clasa Mattcr 

Macrch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
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[11. — Telefonui: Roosevelt 8610.
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Jhkagoje — paltui 

Metams______________ ;
Pusei metų ..............—,, .
Trims mėnesiams __ _____
Dviem mėnesiamn........_ 
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Pinigus reikia siusti palto Money 

Jrderiu kartu su ultakyma.

girdėjusi iki to laiko, kol liaudies krauju ir prakaitu ne
buvo sukurta (ir apginta nuo ]
Lietuvos valstybė. Gi senesnieji Lietuvos klerikalų va
dai — pralotas Antanavičius, kun. Laukaitis ir k. tuo 
laiku, kai Lietuvoje ėjo kova pHeš carizmą, — rėmė caro 
valdžią ir net kurstė žmones išdavinėt revoliucionierius 
žandarams!

Ir tie gaivalai dabar nori diktatoriškai šeimynin- 
kauti nepriklausomoje Lietuvoje. Nejaugi Lietuvos liau
dis pakęs tokį jungą?

UŽ KĄ ATST. BIELINIS BUVO 
PAŠALINTAS

? *
krauju ir prakaitu ne-1 j \ _ 1’1 •

priešų) nepriklausoma SveiKatOS Dalytini
T <IrlnMil/nln vci- I w

Neurosifilis
Rašo Dr. A. Montvidas

AR RAMIOS BUS ATOSTOGOS KLERIKALAMS?

PAMOKSLAI” LIETUVOJE PRIEŠ 20 METŲ.

KOVA PRIEŠ CARO VALDŽIĄ.

O KĄ TUOMET VEIKĖ KLERIKALAI?

Po sunkios “procios” Lietuvos krikščionių demokra
tų blokas birželio 23 d. nutarė paleisti seimą atostogoms 
ligi rugsėjo 23 d. Kademai mano, kad dabar jie galės per 
tris mėnesius ilsėtis ir ramiai miegoti, nes opozicijos par
tijos neturės galimybės rengti prakalbas. Įstatymas, 
priimtas birželio 20 d., draudžia susirinkimus atviram 
ore. Lietuvoje, ypač mažuose miesteliuose, masinių mi
tingų niekur kitur ir negalima laikyti, kaip tik atviram 
ore, kadangi didelių svetainių tenai nėra.

Tik kas žin, ar klerikalai neapsiriks? Po tų skan
dalų, kuriuos jie iššaukė Seime paskutinėmis dienomis, 
Lietuvos žmonės šią vasarą gal būt bus neramesni, negu 
kada nors pirmiaus. Vietoje pasilsio kademai gali susi
laukti didžiausio rupesnio.

šiemet sukanka lygiai 20 metų nuo to laiko, kai Lie
tuvoje prasidėjo garsieji “pamokslai” prieš varo valdžią. 
Juos laikydavo ne kunigai, bet socialdemokratai.

Pirmasai tų revoliucinių “pamokslų” įvyko Kauno 
gubernijoje, Kupiškyje (žiur. “Musų Fronto” nr. 2), va
sario mėnesyje. Jį pasakė drg. Kipras Bielinis, dabar
tinio Lietuvos seimo narys, — tas pats Bielinis, kurį ne
senai kademai policijos pagalba pašalino iš Seimo po-

suomene nenašiuos to 
to, kurį krikščionys demokra
tai ir klebonija įvedė (Social
demokratų tarpe plojimas. Il
gas skambutis. Socialdemok
ratų tarpe šaukimas: šalin, 
šalin. Kalbėtojo negirdėti. 
Krikščionių tarpe šauksmai’: 
šalin, šalin. Skambutis).

Pirmininkaujantis. Skelbiu 
penkioms minutėms pertrau- yra 

ne
tenkinusiai ke-

Tabetikai

(Tęsinys)
........T"
kada jam prisieina užsimerkti. 
Kažin kaip jis nesijaučia tvir
tas ant kojų ir tolyn vis ar- 
šyn darosi tas jo nepastovčji- 
mas. Batais apsiavus da kiek 
lengviau stovėli l>e sviravimo, 
basam sviruojasi daugiau. 'Vė
liau jau ir neužsimerkus ir ko
jų nesuglaudus sviruojasi, pas 
kui jau ir išsižergus nelengva 
ant kojų stovėli be sviravimo. 
Ir lai ne todėl, kad kojos bu
tų silpnės, bet raumenys jose 
nesusiklauso.

Žodį

Dvidešimts metų atgal drg. Bielinis buvo pirmutinis 
kovotojas prieš carizmą. Šiandie jisai yra pirmutinėse 
kovotojų eilėse prieš klerikališką despotizmą.

Suvalkijoje revoliuciniai “pamokslai” prasidėjo tų 
pačių metų pavasaryje . Pirmasis įvyko Daukšiuose, 
antrasis Sasnavoje. Juodu abu atlaikė P. Grigaitis, ku
ris dabar redaguoja “Naujienas”.

Kalbėtojui sakant “pamokslą” (netoli šventoriaus), 
vienas organizacijos narys — darbininkas V. čėsna — 
laikė iškėlęs raudoną vėliava; o būrys draugų, apsigink
lavusių brauningais, stov',L netoliese ir saugojo, kad ne
užpultų policija. Bet policija nedrįso užpulti.

Daukšiuose 
suko eiti ne ton 
duriu miestelio grįžti atgal, kad pasiekus tos vietos, kur 
laukė vežimas. Nors minia jau buvo išsiskirčiusi ir kal
bėtojo niekas nebesaugojo, bet policija vis tiek neturėjo 
drąsos jo užkabinti.

Tas incidentas sukėlė žmonyse daug legendarių kal
bų. Žmonės įsivaizdavo, kad socialistų “pamokslinin
kas” tyčia vaikščioja miestelio viduriu, norėdamas paro
dyti, kad jisai nieko nebijąs: — nes, girdi, jisai turėjęs 
“dideli vaiskų”, pasislėpusį už miestelio!

Šitos pasakos paveikė ir į policiją. Kuomet už savai
tės laiko Grigaitis su tuo pačiu nešėju pasirodė Sasnavo
je, tai policininkai, pamatę susirinkusią minią, skubiai lei
dosi šalyn. , Keletas vietinių vyrukų šoko juos vytis, ir 
narsieji caro tarnai kaip bematant atsidūrė kas žin kur 
už miesto. Sako, kad jie nubėgo pas vieną ūkininką ir 
pasislėpė kamaroje, o vienas palindo net po lova.

po “pamokslo” kalbėtojas per klaidą pa- 
pusėn, kur reikėjo. Jam paskui teko vi-

Iš Daukšių, kaip ir iš Sasnavos ,kalbėtojas po “pa
mokslo” sugrįžo į Mariampolę, pas Dr. K. Grinių — pas 
tų patį, kurį dabar Lietuvos kademai išmetė iš Seimo

Dr. Grinius nebuvo socialistas, bet jisai simpatizavo 
carizmo priešams. 1905 m. rudenyje, kai iškilo revoliu
cija, ir Mariampolėje, lygiai kaip ir kitose vietose, ėmė 
kurtis viešos darbininkų organizacijos, tai Dr. Grinius 
aukaudavo joms pinigų ir remdavo jas kitokiais budais.

O kur tuomet buvo Lietuvos kademų vadas kun. 
Šmulkštys, dabartinis Lietuvos premjeras Petrulis, vi
daus reikalų ministeris Endzulaitis ir kiti “krikščioniški” 
šulai, kurie šiandie policijos pagalba mėto iš seimo 
Bielinį ir Grinių?

Apie Šmulkštį, Petrulį ir Endziulaitį Lietuva nebuvo

Birželio 20 d. Lietuvos seime 
buvo svarstomas “Spaudos įs
tatymo pakeitimas’’, kuriuo pa
vedama apskričių viršininkų 
nuožiūrai stabdyt bet kurį laik
raštį, nelaukiant teismo nuo
sprendžio.

Pakalbėjus krikščioiiių demo
kratų vadui, kun. Šmulkščiui 
dauginus kaip valandą laiko, 
mkščionys nutarė kitiems 
valbėtojams apriboti laiką 5 mi
nutėms.

Pirmas tų kalbėtojų buvo so
cialdemokratas, Kipras Bielinis. 
Už tai, kad jisai ėmė aštriai kri
tikuoti valdančiosios partijos 
nedemokratinę politiką, tai kri
kščionys pakėlė triukšmą, o pa
skui nubalsavo pašalinti Bielinį 
vienam posėdžiui iš salės. Atsto
vui atsisakius pildyti tą netei
singą nutarimą, seimo pirminin
kas pašaukė ginkluotą policiją, 
kuri jėga išvedė Bielinį iš sakes.

Žeminus seka to skandalingo 
incidento aprašymas, paimtas 
iš seimo stenogramos:

Pirmininkaujantis.
gauna ats. Bielinis.

Bielinis (sd.). Atst. Šmulk
štys baigdamas savo kalbą 
pasakė, kad krikščionys de
mokratai nenori diktatūros. 
O tik ką nuėjus jam nuo tri
būnos, tą diktatūrą įvedė pa
čiam Seime. ątstovui
Šmulkščiui reikėtų raudonuo
ti, kada jisai vieną sako, o 
kitą daro. (Atst. Šmulkštys iš 
vietos: prašau pasiskaityti 

. statutą, tai pamatysi). Tams
ta įvedi diktatūrą Seime ne
duodamas Seimo atstovams 
kalbėti.

Pirmininkaujantis. Apie to
kius daįvkus prašau nekalbė
ti (Socialdemokratų frakci
joje triukšmas). Aš, atst. Bie
linį kviečiu tvarkom

Bielinis. Toji diktatūra rei
škiasi visame musų gyvenime. 
Aš esu įsitikinęs, kad bus 
gėda Lietuvos'visuomenei, jei
gu ji nenušluos 300 kunigų 
diktaturoš, kuri visose klebo
nijose, visuose šiltuose už
kampiuose reiškiasi.

Pirmininkaujantis. Prašau 
prie temos kalbėti (Socialde
mokratų tarpe triukšmas).

Bielinis. Aš turiu pripažin
ti, kad jus vieną kalbat, 9 ki
tą darot. Vakarykščiame “Ry
te” yra paskelbtos dvi žinu
tės iš Vilniaus. Viena tų ži
nučių rašo apie spaudos lais
vę. Tenai “Ryte” jus rašote 

. apie spaudos laisvę Vilniuje 
ir sakot, kad 21 gegužės poli
cija įsiveržė į laikraščio “Be
lams ka j a Dolia” redakciją, 
išvadino redaktorių komunis
tu ir laikraštį uždarė. Jus ty
čiojatės iš to, kad tenai esan
ti tokia spaudos laisvė ir to
liau sakote, kad lietuvių lei
džiamas laikraštis “žycia lu- 
du”, jo redaktorius pataruk- 
tas teisman. Jus rašote apie 
laisvę spaudos tenai, o patys 
už valandos įnešat spaudos 
įstatymą ir norite smurto ke
liu jį pravesti. Jus skelbiate 
Lenkijai galą, o vienok jus 
patys einat tuo keliu ir nori
te pražudyti Lietuvą. Gėda 
butų Lietuvos visuomenei, jei

' ■ ( ji nenušluos 300 klcbopų ir įįų 
* diktatūros (Socialdemokratą.

tarpe plojimas. Krikščionių 
demokratų tarpe triukšmas. 
Skambutis). Gėda butų Lietu
vos visuomenei, jeigu toji vi-

ar jisai šituos 
krikščionims 

sėdin- 
ar ne

—Džiūsnos arba lokoniotori- 
šlamš- n("s ataksijos simptomai ir žen

klai susideda iš 1) sumažėjimo 
arba dingimo refleksų sausgy
slėse (timpose), 2) refleksų 
atmainos akių lėlutėse, 3) ko
ordinacijos suirimo ir 4) ligo
nio jaučiamų, arba ij‘ gydytojo 
pastebiamų atmainų $ ligonio 
pajautose. J—

Paanalizuokime šituos simp
tomus ir ženklus skyriumi.

Sausgylės arba timpos 
raumenų galai, 
tenka reflekso
lio sausgyslėse. Kad ištyrus, ar 
yra labos, tinkamu plaktuku 
arba ranka sukertama per ke
lio ropę (patelio) tai yra tuoj 
jos apačioj. Rezultate quad- 
riceps extensor raumuo urnai 
susitraukia ir blauzda pašoka 
aukštyn. Jeigu šitaip neatsi
tinka, tai yra blauzda nepašo
ka arba pašokimas yra men
kas, galima spėti, kad esama 
džiūsnos. Kad šitas egzamina
vimas nusisektų, ligonis sukei
čia kojas per kelius, tai yra 
padeda vieną kelį ant kito sė
dėdamas ant 
pasodinamas
su nuleistom kojom 
Gali būti, kad 
dingęs lik viename kelyj, gali 

į būti dingęs ir abiejuose. Kar- 
[ tais kitas ženklas atsiranda 
Įtik vėliau, kada esama jau 
daugelio kitų simptomų ir žen
klų. Žinoma, kada koja įtemp
ta, atsiliepimo nebus, nors 
žmogus butų sveikas, lodei ją 
reikia laikvti liuosai.

šituos

Po pertraukos posėdis pra
sidėjo 10 vai. 30 min.
... Pirmininkas, Posėdis tęsia
mas. Atst. Bielinis bekalbėda
mas savo kalboje yra pavar
tojęs išsireiškimų, kurie ma
no supratimu, yra užgaunan- 
tieji (Iš kairės: būtent?) Bū
tent: “Gėda butų Lietuvos vi
suomenei, jeigu toji visuome
nė nenušluos to šlamšto, kurį 
krikščionys demokratai ir 
klebonija įvedė.” Aš ats. Bie- 
linį "klausiu: 
žodžius taiko
demokratams Seime 
tiems, ar ne? (Iš kd: 
vistiek?).

Bielinis (sd). Aš
žodžius taikiau visiems krik
ščionims demokratams, kai
po partijai, kuri visą laiką 

dilio pačios pradžios Lietuvos 
* įsikūrimo, visą laiką stengė

si aprubežiuoti Lietuvos vi
suomenės teises, įnešė nerei
kalingų šitai visuomenei ne
ramumų ir tą darbą atlieka 
nepasiremdama tomis inte- 
ligentinėmis jautriomis ku
riamomis jėgomis, krašte, 
kurios LielųVoje iškovojo 
spaiiddį kurios Lietu
voje Icbvdjo' ūž Lietuvos ne
priklausomybę, bot krikščio
nys demokratai iššaukė pa
čią musų gyvenimo padugnę. 
(Krikščionių demokratų tar
pe triukšmas. Ats. Markelis 
iš vietos: batus laižėt ca-

kedės; arba jis 
ant lovos krašto 

žemyn, 
refleksas yra

Ne tik stovėjimo pairimas, o 
ir judėjimo pairimas atsiran
da. Pradžioj ligonis šviesoj 
vaikščioja netoli kaip sveikas, 
bet tamsoj jam keblu eiti. Vė
liau, kada liga pažengė]a, jau 
ir šviesoj ir atdarom akim ne 
kaip einasi, ypač kada reikia 
lipti trepais. Kada jis bando 
apsisukti aplinkui sparčiai, iš
eina meškiškas judėjimas. Pas
kui eidamas jis jau nėra tik
ras, kad nepuls, todėl kojas 
kelia augštai, nudeda jas į prie 
šakį toli, nuleidžia 
atsistodamas pirma
nies, paskui tik ant pirštų, ši
tokia 
nervu 
rokai 
genų
judėjimų inkoordinacija pasi
reiškia tik retuose atsitikimuo
se. Betkarčiais • pasitaiko ją 
užtikti lik rankose, o ne kojo
se, bet tai tik retkarčiais. Tuo
met ligonis nebegali dailiai 
rašyti, negi dirbti dailaus dar
bo. Karlais ir darbo netenka 
delei šitos priežasties. Rankos 
tiriamos dėl 
budu: ligonis 
pirma vienos
kilęs pirštu siekia nosies galą. 
Džiūsnoj kartais jis palaiko 
pirštu į nosies galą, kartais 
visai toli arba užsimerkia ar
ba ir atdarom akim išskečia 
rankas ir bando suartindamas 
jas suderinti vienos rankos 
pirštą su kitos pirštu. Šitas jam 
nesiseka.

A taksi j < >j m usk ui ų j u 
mas \vra netvarkas, vienok 
yra stiprus ir nemenkėja. 
da ima menkėti ir silpnėti, 
ženklas,-kad liga pasiekia 
ir kitas stuburo

Gali atsirasti keisti jautimai, 
kuriuos nemalonu kęsti: kojų 
tirpimas, apmirimas ir kiti. 
Vaikščiojant ar stovint gali 
jausti lig ant vatos stovima. 
Tirpimai ir apmirimai kartais 
jaučiama rankose ir rankų pir
štuose. Aplinkui juosmenį ar 
kiek augščiau gali atsirasti jau
timas, kuris panašus į juostos 
veržimą, arba lig juosta butų 
aplinkui užrišta.

Nemaža atsitikimų pas tabc- 
tikus, kada jie netenka skaus
mo jautimo, arba lietimo jauti
mo, arba abiejų. Skausmo 
jautimas didžiumoj dingsta ko
joje, bet pas tūlus krūtinėj, 
netoli krūtų, kartais ir ranko
se. šitas vielas galima badyti 
adata — ligonis nejaučia. Kar
lais galima durti gana giliai. 
Gilus jautimai, tai yra gerokai 
po odos, kariais da mažesni, 
negu odoj. Tos pačios vielos 
gali jausti, kada jas čiupinėji, 
jeigu lietimo jausmas nėra din
gęs. .Jei jis dingo, tuomet li
gonis nejaučia čiupinėjimo. 
Skausmo dingimas pas fabri
kus yra tankesnis, negu lieti
mo jausmo digimas. Gali ding
ti abu sykiu. Gali šitiedu jaus
imu būti dingę pilnai arba tik 
dalinai. Šitoke apsireiškimai 
išrodo keisti žmonėms, kurie 
apie ligas nieko nežino. Moks
lu stebuklus galima išblaškyti.

Nors labai retai, vienok ne- 
kurie tabetikai gauna skrand
žio krizį. .Jei gali pasireikšti

i

eisena yra charakteringa 
sifiliui, kuomet jis ge- 
sunaikina stuburo sma- 

užpakalinę dalį. Rankose

smarkiai,,
ant kul- u~‘n*inu ar^,a pilvo skaudė

jimu arba abiejais. Gali daryti 
mažai nesmagumo, vienok kar
tais jis sukelia viwi audrą. Už
eina baisus skaudėjhhas po 
krutinę, kuris kartais sauja į

Pirmininkas. Atstovą Mar- 
•kolj kviečiu tvarkom (Skam
butis. Triukšmas). Atst. Pu- 
rėnienę kviečiu tvarkom 
Prašau atstovus nurimti. Ka
dangi atstovas Bielinis ne- 
atsiima savo žodžių...

Bielinis. Aš nebaigiau. Aš 
turiu pasiaiškinti. Tai aš ir 
sakau, kad krikščionys de
mokratai, kaipo partija mo
bilizavo visą tą musų visuo
menės padugnę, sukėlė ją 
ir ja pasiremiant naikina 
pilietines Lietuvos teises, aš 
taip suprantu, kad krikš
čionys demokratai* sumobili
zavo, suorganizavo porą 
šimtų kunigų, kurie remda
miesi neinteligentiška, visiš
kai nesąmoninga Lietuvos vi
suomenės dalimi, ar kitaip 
sakant, kaip aš esu pasakę? 
žodžius, šlamštu, kad tąja 
nesąmoningąja visuomenės 

.dalimi pasirėmę ir atėję į 
Seimą prieš visos Lietuvos 
visuomenės valią ir nusista
tymą einate ir prieš visą mu
sų praeitį, kilniausias ko
vas už Lietuvos laisvę ir 
spaudos laisvę. Tai aš šitaip 
suprantu savo žodžius ir aš 
manau, kad nė vieno atsto
vo asmeniškai nesu įžeidęs 
ir todėl aš tų žodžių kitąip 
įvertinti ir atsiimti jų nega
liu.

Pirmininkas. Ats(. Bieli-1 
n is yra pasisakęs, kad taiko 
visiems krikščionims demo
kratams...

Po to Seimo pigpųninkas 
į paskelbė posėdžio t pertrau

ką. Laikei pertraukos <Pre- 
zjdiiurnas atsikvietė Seiman 
policiją, įvedė ją ginkluotą 
posėdžių salėn, kur buvo dr. 
Bielinis ir visa opozicija ir 
įsake jėga jį išvesti

K tas svarbus džusnos ženk
las yra reflekso dingimas kul
ny j. Ligonis paklupdomas ant 
kelių sėdynėj ir laiko letenas 
nuleidęs žemyn. Gydytojas ker
ta ranka per Achilleso sausgy
sles ir letena pašoka augštyn, 
jei nėra džiūsnos. Džiūsnoj 
atsiliepimo — pašokimo nėra. 
Pas d ik lūs žmones šitas eg
zaminavimas iiTvisuomet nusi
seka, todėl yra vartojamos ir 
kitokios priemonės, apie ką čia

Nemažiau svarbos turi džin
suos spėjime ir akių lėlutes. 
Šilas ‘ ženklas yra vadinamas 

lėlutės.

spėjime 
ženklas

I Roberlsono 
I Sveikoj akyj lėlutės 
tamsoj, susitraukia 
'Tai galima patėmyti 
darant ir atidarant, arba švie
są prikišant prie akių ir ati
traukiant, arba akį užmerkiant 
ir atmerkiant. Džiūsnoj lėlu
tės pasilieka vienodos arba ne
toli vienodos šviesoj ir tamsoj; 
arba jos traukiasi ir plečiasi 
labai lėtai. Gali tai atsitikti 

Į tik vienoj akyj arba abiejose. 
Ir šitas ženklas gali būti pir
mutinis arba pasireikšti gana 
vėlai ligoj. Tečiaus ir džiūs
noj akių lėlutes susitraukiaį 
artimą daiktą žiūrint ir.išsi
plečia i tolimą, todėl svarbu 
nesumaišyti šitos jų reakcijos 
su reakcija į šviesą. Bę to, 
reikia imti domėn ir ligonio 
amžių, nes kuo senesnis žmo
gus, tuo lėčiau veikia lėlutės; 
pas nervuolus jos per jautrios, 
Džiūsnoj jos gali būti nelygios 
didumu ir turėti nereguliaru
mų.

Kitas svarbus ženklas džiūs
noj yra inkoordinacija, net li
gos vardas lokomotorinė atak
sija reiškia koordinacijos sui
rimą. Bet reikia i 
kad šitas ženklas nėra 
uis

šviesoj, 
šviesą už

džiūsnos šitokiu 
užsimerkia ir 

rankos, paskui

nes dalis, dšvemiama viskas 
iš skrandžio, paskui vis tąso ir 
net karti tulžine medžiaga ve- 
miama. šitokis stovis kartais 
tęsiasi per dienas ir savaites. 
Ligonis išsisemia ir rodos tik
rai mirs. Chirurgai neretai 
čia padaro klaidą, darydami 
operacijas ant tulžies arba 
skrandžio, nes mano, kad ten li
gos esama. Bet atsargesnieji 
nesiskubina operuoti be tinka
mo išegzaminavimo. Nežiū
rint kiek skrandžio krizis nesi
tęstų ir kaip daug ligonį jis

smagenų

jie 
Ka- 
yra 
jau 
da-

pradi- 
pasireiškia po to, ka

da liga yra jau gerai įsisenė
jusi. Inkoordinacija laipsniš
kai didėja. Pradžioj vos pa
stebėti ją galima. Rombcrg nu
žiūrėjo, kad tabetikai negali 
ramiai pastovėti — jie sviruo 
ja, ypač kada suduria letenąs 
vieną prie kitos ir užsimerkia. 
Šitą sviravimą pradžioj ligo
nis gali pastebėti besiprausiant,

Tabetikai gali netekti 
menų tamprumo 
kaip gydytojai sako. Raumenys 
niekad nėra visai liuosi, palai
di arba susmukę — jie visą 
laiką randasi tam tikrame ;- 
tempimo arba tamprumo stovy
je. Tas tamprumas pas tebeti
kus kartais žymiai sumažėja, 
todėl jų sanariai pasidaro ne
paprastai lankstus. Sėdėjimas 
ant aslos ąu pilnai ištiestais 
keliais jieips yra lengvas. At
sigulą augštininki jie gali su
lenkti klubą taip, kad be kelio 
sulenkimo kojų pirštais pasie
kia aslą viršui galvos. Taip sa
kant, jie gali daryti akrobati
nes gimnastikas. Del šitokio 
raumenų ir timpų netampru- 
mo jie lengvai išsinarina sąna
rius ir nusilaužia kaulus. Vėl: 
reikia atsiminti, kad šilo rau
menų netamprumo nėra pas vi
sus tabetikus.

Vienas tankiausių ir papras
tai pirmųjų simptomų džiūsnos 
yra skaudėjimas. Jis charak
teringas tuomi, kad yra die
giantis arba piauj antis, tan
kiausiai trumpas ir vaikščioja
iš vienos vietos j kitą. Jis gali'sauvalę, 
būti pakenčiamas arba, kaip Ii- dą ir nepriklausomą žodį. Gel- 
goniai sako, “tartum milionas bėkite pačią Lietuvos

Pradžioj jis pa- klausomybę,” j ■ 
sirciškia su oro atmainomis ir vos gyventojai amerikiečiams, 
mano esant reumatizmo, pas- Visi ateikite į Chicagos pažan- 
kui jau ir vienodame ore pasi-(giųjų lietuvių masipj milingą 
kartoja. Protarpiai skaudėj i-Į liepos 17, LietuviųAuditorijoje 
mo yra nelygus ir po jo parėji-(ir padėkite apginti Lietuvos 
mo gali da jausti skaudėjimas, laisvę nuo kademų smurto, 
geriau sakant, opumas odoj. I 

rau-
arba tono,

nenukankintų, pasibaigia 
urnai. Ligonis vienu sykiu 
sijaučia gerai, apetitas jo 
ras, valgo daug ir į tru 
laiką vėl išrodo sveikas, kol 
vėl kada nors audra užeis, ši- 
tokis skrandžio krizis yra ytin 
gera rodyklė, kad ligonis turi 
džiūsną, nors tai reikia patik
rinti egzaminavimais.

Kosėrės krizis yra nemažes
nės reikšmės. Jis užeina urnai 
ir baigiasi ūmai. Ligonis ima 
bastai kosėti, kartais kaip ir 
kokliuše, gali pasidaryti.

(Bus daugiau)
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Lietuva tarptautinėje maisto pro
duktų parodoje Londone

(Nuo kovo II d. iki balandžio 
2 dienos).

Sumanymas dalyvauti tarp
tautinėje parodoje Londone gi
nu* š. m. vasario mėn. pabaigo
je, bet nesant bendros nuolati
nes organizacijos eksporterių 
ir gamintojų tarpe, organiza
cinis darbas užsitęsė ir tik ko
vo mėn. pabaigoje galima bu
vo aktyviai ruoštis prie paro
dos.

Parodoje dalyvavo 55 fir
mos, reiškia ne visos musų fir
mos: nekuriu nebuvo galima 
dėl laiko trukumo pakviesti, 
nekurios atsisakė dalyvauti. 
Bet iš kitos pusės, turint ome
nyje išnuomoto kiosko plotą, 
buvo pavojinga kviesti daug 
firmų.

Praktikoje pasirodė, kad ek
sponentų ir eksponatų skaičius 
pilnai atatiko išnuomoto pavi
ljono plotui.

Nors svarbiausia parodos 
dalis buvo maisto produktai, 
bet ten buvo daug visokių kitų 
gaminių, kurie turėjo labai 
silpnus ryšius su maisto pro
duktais arba net ir visai jų ne
turėjo. Todėl ir musų ekspo
natai, kurių negalima buvo pri
skirti prie maisto produktų, 
visai nestebino lankytojus, ir 
reiškia šiuo žvilgsniu, mes ne
padarėme klaidos.

Besirengiant prie parodos 
buvo atkreipta domės į kultū
rinę tokioH parodos reikšmę. 
Buvo išstatytas žemlapis, pini
gų pavyzdžių albumas, Kauno 
parodos fotografijų albumas, 
knygos apie Lietuvą anglų ir 
lietuvių kalbose, (’entralinio 
Statistikos Biuro brošiūros. 
Plačiai buvo dalinamos publi
koje atvirutės su Lietuvos 
žemlapius.

Šitokia medžiaga, kaip paro
de praktika, buvo tiek naudin
ga, kad iššaukė pamėgdžioji
mus iš tų šalių pusės, kurios 
iš pradžios neturėjo tokios me
džiagos.

Su tuo pat-kultūringos agi
tacijos tikslu ant paviljono 
sienų buvo padaryti atatinkami 
antrašai: kiek ploto užima 
Lietuva ir palyginimui pridė
tas kilų mažų Valstybių (Bel
gijos,* Olandijos, Šveicarijos, 
Danijos) plotas; kokią gyven
tojų dalį sudaro ūkininkai: 
uosto pavadinimas; laikas, rei
kalingas parvažiuoti iš Lietu
vos 'Londonan; Lietuvos eks
porto atskiri daiktai.

Panašios žinios apie Lietuvą 
įdėti į katalogą firmų, kurios 
dalyvavo parodoje.

Pasirodė, kad didelė plačios 
publikos dalis interesuojasi to
kiomis žiniomis. Nekurie, žino
dami iš knygų apie Lietuvą, 
neturi visgi konkretaus įsivaiz- 
dinimo apie musų kraštą. Mu
su krašto geografinė padėtis, 
jo sienos, jo kaimynai, politi
nis režimas, sostinė, uostas, 
kurortai, susisiekimas su Euro
pa, tauta, tikėjimas, valiuta ir 
daugybė visokių kitų klausimų 
interesavo inteligentiją.

Mokytojai ir mokyklos inte
resavosi rimtesniais ekonomi
niais daviniais. Šiuo žvilgs
niu daug naudos atnešė Ccnt- 
ralinio Statistikos Biuro dia
gramos ir brošiūros.

Parodoje atsilankė daug 
žmonių. Lankytojų tarpe bu
vo daug korespondentų. Atsi
lankė. taipogi ir užsieninės pre
kybos skyriaus vedėjas ir bu- 
vusis Lietuvoje pirmas anglų 
konsulas.

Eksporto galimybės atžvil
giu teko gauti tokias observa- 
cijas.

Musų paviljonas turėjo dide
lį interesantų skaičių. Nekurie 
paliko savo adresus, Išlaukda
mi^ musų katalogus ir firmų 
adresus ir pasiūlymus.

Iš pasikalbėjimų su intere
santais galima padaryti šito
kias išvadas.

Degtukai. Interesantai pri 
pažino, kad musų degtukai yra 
geri, užsidega geriau už ang
liškus. Todeliai degtukai tu
rėjo daug paklausimų.

Bet yra nekuriu sąlygų, 
kurias reikės atkreipti domės 
musų degtukų eksporteriamp. 
Taip: a) nekurios degtukų fa
brikus nerašo ant dėžučių, kiek 
degtukų yra dėžutėje; šitokie 
degtukai, sulig anglų įstatymų, 
nėra leidžiami importui Angli
jon: b) nekurie etiketai ir 
ženklai Anglijoje yra registruo
ti^ ir musų fabrikai negali jų 
vartoti; c) raudonos galvutės 
Anglijai netinka: pripratę var
toti juodas galvutes, Anglai 
vengia degtukų su raudonomis 
galvutėmis; d) dėžutės turi 
turėti angliškus antrašus; 
e) Anglijoje yra degtukams 
akcizas: 0.5.2. standartui iš 
10.000 štukų degtukų, kas duo
da vienam dėžučių grosui 
0. 3. I. ,

Geriau, rodos, yra eksportuo
ti Anglijos storesnius degtu
kus.

Saldainiai turėjo taipogi di
delį pasisekimą. Pareikalavimą 
turi gražesni saldainini: šoko
ladiniai, grietinini, t Januškos su 
gražesniu įpakavimu. Cukriniai 
pripažįstami neblogesniais už 
prancūziškus ir belgiškus. Bet 
labai svarbu yra prisitaikinti 
prie rinkos papročių. Saldai
niai turi būti pardavinėjami 
svoriu neito, kurs turi būti pa
žymėtas ant įpakavimo. Paka
vimas turi būti gražus, bet ne
brangus. Musų kartoninis pa
kavimas atrodo persunkus ir 
perbrangus. Iš kilos puses ma
žos geležinės dėžutės neinfpo- 
nuoja anglams, atrodo j)crpra- 
stomis, nepergražiomis ir ne- 
pritrr.ūkia domės. Gražus žela
tina įpakavimas patinka, bet 
reikalauja rūpestingos taros 
K.s.anėianl iš Lietuvos, kadan
gi blogai supakuoti pakely že
latinų paketai plyšta.

Kas liečia transporto, tai 
saldainiai ateina gerame sto
vyje, gerai išlaiko juros fra- 
cbtą, negenda pakely, drėgnas 
oras, matomai, blogos įtakos 
neturi. Tačiau* pasitaiko įpa
kavimo pagadintoms.

Cukraus gaminiams Anglijo
je yra įvežamasis muitas.

Papirosai ir tabakas. 7’aba
kas papirosams tini mažai šan
sų. Bet papirosai gėli rasti ' 
pareikalavimų. Anglija Varto
ja daug orientališkų papirosų. 
Bet ir šičia reikia prisitaikinti 
prie rinkos papročių. Pakavi
mas šioje prekybos šakoje vai- 

« • rolę: prastas paka
vimas ir žemesnių rūšių papi
rosai neturi šansų. Taip pati 
mažai šansų turės papirosai su 
brangiu įpakavimu. Pakavi
mas turi būti gražus, bet ne
brangus (pavyzdžiui, geresnius 
šansus turėtų: Tusculum, York, 
Avanti, Salem Goki, Salem 
Alcikuto, Aspazia).

Papirosai be munštukų tu
rės didesnį pareikalavimą kaip 
su munštukais.

Papirosų rinkos Anglijoje 
praktika rodo, kad Anglijon 
yra įvežama daug užsieninių 
papirosų. Italų tabako vals
tybinis monopolis turėjo paro
doje labai didelį paviljoną, 
bet jų papirosai negeresni už1 
musų. Taigi, prisilaikant rin
kos pareikalavimų , eksportas 
papirosų iš Lietuvos Anglijon 
yra galimas: keletą pareikala
vimų yra gauta parodoje.

Tabokui ir dirbiniams Angli
joje yra nustatytas įvežamasis 
muitas. Taboko importeriams1 
reikia susipažinti su Anglų js-j 
ta tymais, kuriais yra reguliuo-! 
jama taboko prekyba Anglijo! 
je- ... J

Mėsos produktai, atkreipė j 
save domės, nepaisant to, kad

mep turėjome mažą šių ekspo
natų kiekį. Kadangi Estai ir 
ypač Danai turėjo daug dau
giau eksponatų, — musų pan
doj imas šiuo žvilgsniu nebuvo 
lygus jiems. Bet nežiūrint to, 
mes turėjome paklausimų kum
piams, konservams ir beko
nams. Prisiųstus parodon ek
sponatus Konsulatas pasiuntė 
nekurtoms krautuvėms pada
ryti bandymą.

Didelę domę pritraukė svie
stas ir kiaušiniai. Sviestas buvo 
mėgintas ir kokybe labai buvo 
giriama. Kiaušiniai taipogi 
tufė.jo pasisekimą, bet impor- 
teriai išsitaria prieš atskirų 
kiaušinių klein1)avimą. Estijos 
kiaušiniai turi ženklus tik ant 
dėžių, bet ne ant kiekvieno 
kiaušinio.

Sūriai — rodos neturi dide
lių šansų, kadangi neva turi 
blogą kvapą, sako, nuo žemės.

Mieles — suinteresavo did- 
žiausį mielių importą Angli
jon, kurs prašė duoti jam pa
vyzdžius • bandymui: Mes nega
lėjome jį patenkinti, kadangi 
nebuvo galima tikėtis, kad 
pavyzdžiui, pragulėję 3 savai
tes, bus geri.

Turėjo interesantų: bulvi
niai miltai, medus, vaškas, 
grudai, kruopos, miltai ir linų 
sėmenys ir linai; gauta parei
kalavimų.

Gintaras turėjo gana didelį 
pasisekimą ir tvirtai galima 
pasakyti, kad gintaro dirbiniai 
tinka eksportui. Daug buvo 
reikalaujama tamsaus neskai
draus pieninio gintaro, kurs 
pas anglus įvertinamas bran
giau. . Ml^Al

Metalo dirbiniai turėjo irgi 
pareikalavimus: spynos, šru-

bai, pasagos, uknoliai ir kiti. 
Kaip teko sužinoti nekurie 
kontinento fabrikai pradėjo 
pardavinėti savo gaminius An
glijoje, kur jie dėl priežasties 
aukšto darbininkų Anglijoje 
atlyginimo, sugeba konkuruo
ti su anglų fabrikais. Taip 
Zinovjevo vandens vamzdžių ir 
katilų fabriką Narvoje turi sa
vo organizaciją Ix>ndone ir 
parduoda spižinius vamzdžius 
ir kaloyiferius.

Del tos pat priežasties inte
resantai mano, kad musų me
talo dirbiniai gali būti įvežami 
į Angliją.

Taip pat yra pareikalavimų 
fanerai, popieriui, parfiumeri- 
jai, stiklui, aliejui ir kaliošams.

Turint omenyje tolimesnį 
musų prekybos santykių su 
Anglija vystymąsi, tenka at
kreipti domės į reklamą. Ang
lijoje, dėl dideles konkurenci
jos, reklama prekybos srityje 
turi daug reikšmės ir vaidina 
svarbią rolę. Taip, pavyzdžiui, 
Danų liekanai, sviestas, kiauši
niai Anglijoje yra gerai žino
mi, bet nežiūrint to, parodoje 
Danai turėjo didžiausią pavil
joną, labai gerai įtaisytą, ir 
plačiai reklamavosi. Estai iš
statė šiuos produktus šaldyklo- 
se, įsitaisė šaldomąją mašiną, 
ir belo plačiai dalino savo rek
lamą, Italų taboko monopolis 
turėjo turtingiausį paviljoną su 
didelėmis reklamomis.

Taigi ir musų eksporteriams, 
norintiems pramušti kelią Ang
lijoje, reikės su tuo skaitytis.

Parodai pasibaigus visi eks
ponatai tapo palikti Londone 
Atstovybėje Lietuvos prekių 
muzčjui įrengti.

— Inž. B. Garšva.
11)25 m. gegužės 19 »d.

Užtikrina Gerumą ■ % '
Per 75 metus vardas Baltz stovi už 
gerumą, šiandien Blatz Malt Syru- W 
pas yra 100% gerumo. čia yra * 
100% miežių — patyrimo — ir sani- w
tarumo išdirbinėjime Blatz Malt Sy- ■ 
r u po. Pabandykit Blatz.
Vai Blatz Brewing Co.

CHICAGOS' SKYRIUS į i
1500 Holt Street K '

— Phone Brunswick 3600 K
^į&^forb^tresults -*MADE fiM MtlKADMEE 

Pardavimui 
Visose 

Krautauvėse

Ginkime Lietuvoj laisvę!,Lie
pos 17 d. ĮbUjkime visi pažangių
jų Chicagos lietuvių visuotina
me susirinkime Lietuvių-Audi
torijoj.

Valet
AntztQ<->.^n PATSAI GALANDA SAVO BLADES 
aAUlVkJll Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00

THE SAFETY RAZOR KURIS

A'

Razor Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Rązorg ir Blades

Cor. Ashland Ava. and 47th Street

Sis Išpardavimas Petnyčioj ir Subatoj, Liep. 17 ir 18

Prieš-Aprokavimalšpardavimas
Moterų Tub Frocks $2.97

namų ir ant gatves dėvėjimui, visi gražių stylių 
Orchid, Rudi, Žali, Tan, Mėlyni, 
Flock Dots, Tissue Ginghąms, 

TRIMINGAI

, Ružavi. MATE-
Plaids, Vienodai 

! — Dimities, Or- 
Gražiai

Tinkami dėl
— Rožiniai,
R10LAS — i
Čckioti, Angliški Broadcloth.
gandies, Appliųues, Pipings, Ėmbroldory, Gražiai Stičiuoti.
MIEROS — Paprastų mierų nuo 36 iki 46. Ekstra mieros iki 52

d

Ekstra mieros skalbiamos dreses, mieros iki 52. 
Prieš Aprokavimų Išpardavimo kaina $4.97

Moterų ir merginų kautai, par
siduoda dabar po $15.75
Tub Frocks, paprastų ir eks
tra mierų $1.97
Moterų Gingham ir Percaie Ap- 
ron Dreses. Prieš-Aprokavimų 
išpardavimo kaina 89C

&

Palm Beach Siutai
Naujausių Patentų, Teisin-

gų Stylių po $11.95

Tie yra tikri Palm Beach siutai, 
kiekvienas su garantuotu tabeliu, visi 
šilko trimingo, styliški modeliai, dai
liai dryžuoti, plaid efekto. Paprastų

O r ✓

Moterų Kautai
Neparastai aūgštos rųšies poiretsheen, tvvills ir 
satinines, gerai pasiūtos, kitos gražiai trimuo- 
tos su braid, turks, guzikals, kai kurios kailiu
kais trimuotos, naujausių tiesių linijų ir smart 
flare modelių. Tan, cocoą, rust ir navy, mįe- 
ros 18 iki 42, vertos $29.75, C 1 Q "T C 

i dabar pasiduoda už H* ■ • **
' 1 ' f ** * Kautai
Moterų ir Merginų Vyriškai pasiūti kautai, daug 
gražių materiolų ir daug smart į 1 "7K 
stylių, verti įki $19.75 1 ■ ■ •

Vyrų ir Vaikinų vilno
niai siutai

Šviesių ir tamsių spalvų, verti
S2T’ $18.50

Vyrų Siutai
Puikus Mohair Worsted Siutai, vertes iki $30.00, 
dabar parsiduoda titkai po 

T','7 v <Vyrų Pilkos Flanelines
Kelnes

Mieros 29 iki 36, Qg

Vyrų Raitos Duck 
Kelnes

Mieros 30 iki 40, 
poręi $2.25

$19.50
Vyrų Khaki Kelnes <

Tinkamos darbui arba dėl 
outing, dabar <F 4
porai Zp I
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Daratos blevyzgos apie 
tai, kaip mama muša 

vaikus
(Feljetonėlis)

Sunkiausia gyventi tani, kas 
nebenori Luti gyvas žemėje. 
Sunku ir tam ,kas nori gyventi 
ir jA?rai gyventi, bet niekas ne
leidžia arba trukdo gyvenimą. 
Nuo trukdymo pasiliuosuoti yra 
daug priemonių, kaip nuodin
gos dujos, kulkos, škaplieriai ir 
daug kitų, kurių nekultūringas 
kraštas neturi. Jei nuodysi — 
visų nenunuodysi, liks dalis, ku
ri kartos trukdymą. • O kada 
lieka gyvų, sunku juos suvaldy
ti. Lieka dvejopa išvada: arba 
visus išnaudoti ir vienam lai
mingai gyventi, arba visiems 
burnas uždaryti, kad neiškišti 
liežuvio, kuris vieniems nukala 
kardus, o kitus už kaklų pakabi
na ant sausos šakos.

Dar turiu pranešti naują iš
radimą psichologijoj: žmogų 
arba žmones valdo nebe protas, 
bet liežuvis. Jei liežuvio nebū
tų, tai niekas neištartų sprendi
mų tą ar kitą žmogų paglostyti 
arba užmušti, kalėjimai! Įmesti 
arba paliuosuoti iš ten, pabu
čiuoti arba pasmaugti ir taip to
liau. Liežuvis sprendimams 
bendras.

Liežuvis svarbiausias daiktas 
musų gyvenime. Tą pirmiau
sia griebiame, kas mums yra 
svarbiausiu ir brangiausiu. Dėl
to ir visi ginčai kyla. Jei no jis 
—pasaulis butų laisvas nuo gin
čų. VJalba galbūt pasikeistų 
basliais “apsišaudymu”, arba 
plaukų apsipešiojimais, arba 
špygos rodymais, arba kitaip 
Bet už “medžiginę kalbą”, nie
kas nebaustų, nes musų gyve
nime svarbiau dvasiniai dalykai. 
Nėra tiek svarbu plėšikų išplėši
mas, žmogžudystė, kiek per ne
atsargumą | burbtelėtas žodis. 
Nagi, žinot kokia žiauri tėvynė 
—mama už visą tai.

Jeigu tau miegant kas pakiš 
po galva knyga (kartais tas rei
kalinga dėl “svieto akių), tai tą
syk ateis policininkas ir parei
kalaus keltis ir rengtis eiti ka
lėjimai! arba kitaip tariant j tė- 
vynės-mamos sūnų pastatytus 
tautos ramus. Na, o ten žinot, 
toji elektra, kuria elektrizuoja

nevindzintus asmenis. Iš kvailo- 
logijos žinome, jog tai bus gra
žiausias ir tiksliausias absurdas.

Jums kol kas ati ido tai keis
tenybė. Bet toliau tidami ma
tom, kada Darata apie tai pa- 
blevyzgoja (praneša) visiems, 
tada prie jos prisistato raguota 
cenzūra ir reikalauja jos nusi
spjauti ir tylėti. Gerai gi žinot, 
jog Daratą liežuviai neuždaro
mi. Na, čia cenzūrai sunkeny
bė. I kalėjimą kišti neapsimo
ka be kaltės. Prisieina liežuvio 
balsą pakeisti kitokiu tonu, na, 
kad ir meilės kalba, arba maldų 
kalbėjimu, arba kuo kitu. Nu
plauti liežuvį taip pat ne proša- 
lį, bet dar iki šiol nė viena vals
tybė tokios priemones nevarto
jo, nors privatiškai, elektrizuo
jant, ir tai galima atlikti. Bet.... 
daug pakliūva tokių, kurie be 
liežuvio moka rašyti. Čia žino
ma nebesudaro sunkumų iš
braukti arba konfiskuoti tiesos 
reikalaujančius žodžius. ’

Dabar svarbiausia du obal- 
siai: arba išbraukti ir nuplauti 
—visi tylės ir bus ramu, arba 
leisti ir pačiam bėgti, kaip šun\j 
Jojamam, kurių liežuviai nelei
džia ramiai kurkti savo tautiš
kam guoly. Taip ir stovi prieš 
mane du devyngalviai: nuplauti 
ir užbrukti. Kuris viršys — 
sunku spręsti, bet greičiau abu, 
nes tėvynė-mama nekartą paša-

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius 1
161G W. 47th Street

kojo apie tai Daratai. Nevindzi- 
tus elektrizuoja, kalbantiems 
nuplauna, rašantiems išbraukia.

Obalsis gi šią dieną belaisvėj 
laisvoj respublikoj yra: nuplau
ti ir užbraukti. —šimtakojis.

1925-V-II., Kaunas.

Ar jus žinote, Rad —
Šįmet Lietuvoje tiek daug yra 

viešių upėse, kad žmonės sako, jog 
30 metų atgal tiek daug jų buvo. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiš
ki cigaretai yra padaryti iš 11X10% 
gryno Turkiško tabako, gerinusio 
tabako pasaulyje dėl cigaretų.

Tei, Lafayette 4223

Phimbing, Henting
Kaipo lietuvi*, lietuviam* viaado* 

patarnauju kuogeriausial. ■

M. Yuška,
»22« W. 38tb St. Cklr.to, Hl.

Patariinas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, Inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

REIKALINGA 6 FORDAI
3 touring karai su “sdf štai 

riti” ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”.

Siųskit Naujiena*!
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Fordson

g
į Lincoln
D

į 2501-03-05 South

Cars-Trucks-TractorB
FRANK BRESKA

Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu $

Fordo trokai dėl kiekvieno hiznio
Reikia lietuvių salesmenų. $

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalga parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

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

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

t hiffon Hose
Čystų vilnų dėl maudymos 
siutai vertes $5, ffO 
parduodama už

Moterų rankiniai baksįukai $2.95

SVARBUS PRANEŠIMAS SKAITYK

IŠPARDAVIMAS
Parduodam daugybes vasariniu tavory labai pigiai, atsilankiusieji 

busit užganėdinti

Moterų auzos šliperiai vi
sokių spalvų CRa
už porą VWW

Vyrų vasariniai apatiniai 
vertes <$1.00, už

Moterų chiffon pančekos visokivj 
spalvų vertos $1.00, CKa
už porą OOC Mergaičių dreses parduoda

ma už pusę kainos.

padarom diržams sukčius, kokiomsMes
raidėms tik norite.

Moterų avižines dreses įvairių spalvų ir vėliausios mados, ir turim daugybes dėl pasirinkimo nuo 50c. 
ir augščiau, ir kitokių daugybes daiktų, turim ant išpardavimo.

J. SAUOARGS IR J. PIKEL 00
MEN’S, LAIMES’ AND CHILDREN’S WEAR

3159 South Halsted Street, Chicago
Corner 32-nd St.

Naujienų Piknikas

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė-

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva-
I X

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo-

nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių

Padėkime i sali tų dieną visus kitus reikalus ir biznius;

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir
.ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime
kas automobiliu, kas eroplaną, kas strytkarj, traukinį

ar troką ir važiukime į Naujienų Piknikų

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura
sti tikra 
priežastį

jūsų ligos.
Ateikite pas. 
D r. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodijimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkaj, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausis l^eus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

SI 2,50 iki $5.00
VYRAI! Specialūs serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner- 
vii ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privati 
kų gydymo kambarių'yra vartoj 
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—'Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dcarborn St.,

Kampas Monroe St., Chicago 
5tas augštas*— Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedčlioj nuo 1( 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
seredomjs ir suimtomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
enktynėse prašomi tuo jaus at
sišaukti Į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėj usiej i 
enktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For
du kas!

Tos didelės knktyhės Įvyks 
Rugpiučio 9 d., 1925 
Calumet Grove, 
Blue Island, 111.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug 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 gera gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-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 buriant.

Investoriai
Turi puikią progą daly
vauti gavime didelių pel
nų už investuotus pinigus 
į subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugoji
mas. Syndikato nariai už
laiko žemės title kol tik ji 
yra parduota. Susižino
kite su mumis tuojau. Na
rių skaičius aprubežiuo-
tas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

Box 574.

Kenosha

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

♦

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij Ir lubo

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
Aventadieniaia nuo 10 iki 1 po pietft. I’a- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
n

The Peoples Health 
Institute

DR. G1LL, Specialistą* 
eiti į darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko. ,

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visaa uisi- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiai® Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatiimą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimų, galvosūkio, nubėgimų kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kiton ligos yra musų spccia- 
lumae per 28 metus.

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

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Lietuviai
Kama $60

Siąskite pinigus Lietuvon 
telegrafu uer Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigą siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Tunmi padaryni didelį imagam* 
pat* uau, buvo gindnitns ir drau
gam* au kuriai* ausiraiiniji Ir 
greičiau galėti parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir daHkatniauai* 
makintlš *u lietuviškomis raidimls 
pasaulyje. Galim* br angliškai ra-

Gaunam**

NAUJIENOS
1739 8 Halsted Str

4
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė juodrankį
Prie 63 ir Morgan Tony Cam-

Joseph Novello sėdėjo forduke 

ir laukė ko tai. Staiga p 
artino didelis automobilips, 
riaine sėdėjo keturi vyrai, 
sigirdo šūviai ir Campagna 
gniuž.o negyvas.

Kai atvyko policija, Giminėl
io buvo apsvaigęs. Policijos 
stotyj jis atsisakė išduoti žu 
deikas, 
mus jų. 
tokios 
pagna,

ku-

sil-

tvirtindamas, jog neži- 
Tačiau policija yra ki 

nuomonės. Kaip Cam 
taip ir Giminėlio 
rekordus

įsėdėjo kalėjime už api

turi
po

"r "“m £U”tai’ Lietuviu Bateliuose

žiburius! Kodėl tai reikalinga, viy masinis susirinkimas
— aldermanas nepaaiškino. I -----------

Penki metai kalėjimo už 
narkotikų pardavi- ■ 

riejimą

/‘Ginkime Lietuvos laisvę,” yra 
vadovaujamasis susirinkimo 
obalsis

f gi galės svečiai- su Onutėmis
1 gražiai pasišokti. ,

—Roselandietis.

Visi lietuviai streikuoja
International Tailoring kompa

nijai neskebauja nė vienas 
lietuvis

Dovana Lietuviu Au- | 
ditorijai

K. S. Jakubaitis, senas Brid- 
geporto biznierius, užlaikantis 
Hardware, paints,. etc. po nu
meriu 3240 So. llalsted Street, 
'padovanojo Lietuvių Auditori
jos Korporacijai 1091 štuką 
1 kukninių indų, ši dovana kai-

P

Patys bukime ir kvieskime vi
sus kitus į pažangiųjų Chicago:- 
lietuvių masinį mitingų liepom 
17 d., Lietuvių Auditorijoj.

JAU ARTINASI

metus 
plėšimus.

Be to. policija yra įsitikinusi 
kad abu yra juodrankių šaiko- 
nariai.
cija, Campagna susipyko su sai
kus nariais ir tapo nušautas.

Greičiausia,

Šuns laisnis — šuns 
gyvenimas

“Gal važiuosite su manim 
kreipėsi

veikale “Hally of the Sawdust ’ 
D. \V. Griffith’o naujas kruta 
mųjų paveikslų veikalas, kurį 
United A”t:,ls korporacija iš
leis šį ri. h'i'į. žinovr.i sako, 
kad tai busiąs geriausias Griffi
li o gei iaus kūrinys.

Frei Jonės, kriminalistas ne
gras, ti po* nuteistas penkeriems 
metams j Atlantos kalėjimų už 
pardaviau ji na naikotikų. Teis 
me jis pasakė., kad nušausiąs 
narkotikų agentui.

JVl.iloiiu yra pranešti, ,joj£ visi 
lietuviai, kurie dirbo Internatio-<li tori joje įvyks labai svarbus 

pažangiųjų (!hicagos Jietuvių 
susirinkimas, šaukiamas labai (L. Taylor & Co.
svarbiu reikalu: ginti Lietuvos [Prieš porų savaičių buvo pra 
laisvę. O tai yra labai svarbus ;i v' .

išėjo streikai). i

Nusižudė pirmajai 
žmonai matant

(ScovilL
40 metų barzdaskutys, 

visam burini žmonių

Sheldon E. Long 
Park) 

' nusišovė

N orėjo a pi plėštu policis- > 
tą — tapo nušautas lsiVe su 

'Apie tai

4 dienų jis ap- 
La Verne Sheldon. 

jo pirmoji pati, kuri 
Avė. policijos stoties gyveno Kcnoshof, nieko nežino- 

i Krank Cunningham J°- J* su Hazel Jensen iš Wau 
automobiliu California kegano atvyko pas Longų susi- 

Pamatęs ją, Long pri
spaudė prie kaktos revolverį ir 
nusišovė, sakydamas: “Pakan

kamai tu mane kankinai.”

seržantas 
važiavo i
Avė. Staiga pasirodė ant kam- taikyti, 
po geltonplauke mergina ir da
vė ranka ženklą, kad Cunning
ham sustotų. Priėjusi prie au- 
lomobiliaus ji paklausė, kur,

Bock\vell gatvė. Tuo Nekokios atostogosj randasi 
miestų?” kreipėsi Charles O pačiu laiku pribėgo ir banditas 
Meyers į Enima Gehring. “Aš jį r pareikalavo iš Cunninghamo 
noriu išsiimti šuns laisnį.” Ipinig 

Likusių istorijos dalį Emm.i tvėrė
papasakojo savo advokatui Jo-'pasta

Jau septyni metai kaip Lie
tuva iškovojo sau nepriklauso
mybę. Bet vidurinės laisvės ji 
dar neturi. Per kiek laiko Lie-

nešta, kad vienas lietuvis sko
bai! jus. Bet tas pranešimas 
pasirodė esąs neteisingas. Ne 
vienas lietuvis neskebauja.

Streikų greitu aliku manoma 
laimėti. Kampanija dabartiniu

tuvą valdo klerikalai, kurių ne-||aj]ęU teturi vos 16 streiklau 
tikęs šalies valdymas tiek gy-1 ■ - ' -
ventojams jgryso, kad jie ren-l 
ginsi nuo jos atsikratyti 
muose seimo rinkimuose.
rikalai jaučia, kad artinasi ga- tis, jog kompanija neužilgo tū
las jų viešpatavimui ir kad pa-'rgs nusileisti.
laikius dar ilgiau valdžią savo 
rankose, klerikalai stvėrėsi, 
smurto, prievartčta ir reakcijos. (Pui^ko darbininkų 
Jie nori pasilikti valdžioje prieš unijinį mokesnį mokėti, 
gyventojų valią ir todėl sten- ’darbinipkai gerai supranta, jog 
ginsi iš gyventojų atimti visasi'

žiu, kurie nieko nęnusimano a- 
l>ie siuvimų, nes nėra siuvėjai 

feka- Turint galvoję, kad pirma ten

Didi lietuvių šventė ir iškil- 
Inavo gana brangiai ir sutaupino mė, kur draugas su draugu su- 
Auditorijos Korporacijai pusė- seiti galės ir kur žaidimuose, 
tinai pinigo. lenktynėse kiekvienas pasižy-

Audite 
va na i 
šių biznierių Bridgeporte savo 
žodį išpildė. Už jojo gausią do
vaną, vardan Auditorijos akci- 
jonierių, valdyba ir Direktoriai 
taria širdingą ačiū p. Jakubai- 
čiui už jojo dovaną. Netik 
cijonieriai turėtų remti p. 
kubaičio įstaigą, bet ir visi 
tuviai šios kolonijos už jojo 
tiži m ėjimą. ' —N

Kk*' dirbo 800 siuvėjų, galima tiko-l

Kompanija per laikraščiusi 
ir prižada!

Bet i

tie prižadai nieko nereiškia, nes■ 
laisves ir teises, Jjad gyventojoi^treikui pasibaigus^ butų tuoj | 
negalėtų pareikšti savo valios.

Klerikalų reakcija dabar siau
čia Lietuvoje > 1.....  ....... ..........

Kiekvienas niie<to darbiniu- sekiojami, bet net ir seimo na
riai yra mėtomi lauk iš seimo, 

Bėda tik tame, o laisvę varžančius įstatymus 
, ir kad už -tą laiką nebus moka- patys vielii klerikalai leidžia da
li n t ma. Tai da.oma tuo. tikslu kad i , »

» sutaupius miesto iš’nidas.

Bet seržantas pasi- kas gaus 30 dienų atostogų. Tai 
lito ranką, kurioje skamba gerai, 

laikė revolverį, * ■ 
juo pargriuvo ;

“Aš nuvykau su juo,” tarėjžemės. Banditas pasiliuosavo 
ji. “Tai buvo prieš dvejus me-jir pradėjo bėgti. Bet policis- 
tus. Mudu stovėjova eilėje irjtus paleido i jį kelis šuvius ir 
as pastebėjau, jog jis nori iš- [mirtinai sužeidė. Nugabentas 
siimti apsivedimui laisnį. Aš į ligoninę, 
nenorėjau apsivesti su Juo, bei E 
ką aš galėjau daryti. Aš nega- [lifornia Avė. 
Įėjau juk ten kelti 
Tuo būdu aš

banditas pasisakė
Grossman, 2119 N. Ca-

Wm. Buishas išvažiavo 
ant vakacijų

šuns laisnis! 
rai šuniškų gyvenimų.

’.psi vedžiau su juo.
tu r būt, ir buvo

Aš gyvenau tik-i

Laike los Kovos mergina 
Policija mano, kad 

rgina buvusi Grossmano

algos nukapotos. Tad mos tu- Į 
ri,ne kovoti tol, kol kompanija 

visu smarkumu, 'pripažins Amalgameitų unija. I 
Netik paprasti gyventojai per-jr4ąsyk ji negalės pagal savo) 

............ nuožiūrą algas kąpoti.
žinantieji kokį streiklaužį,' 

malonėkite pranešti streikinin
kams, kurie paaiškins tas prie-• 

gi jų ir nesvarstę. Net ir mir- žastis, dėl kurių kilo streikas.! 
ties bausmę įvedė ir tai ne už [darbininkai nenorėjo sĮraikuo- 
kokius kriminalinius prasižergi L i, bet kompanijos nuslstaty-1 
gimus, bet už grynai politinius|Plas privertė juos tatai padary- 
prasikaltimus. Varžomos yra d.
ir balsavimo teisės, atimant gy
ventojams teisę balsuoti už to
kius atstovus, kokių jie nori, 
bet priverčiant balsuoti už to-'Apginkime ją!

ti. ’ —Streikieris.

Klerikalai smaugia žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę. 

Visi dalyvau
tus'atstovus, kokius klerikalai ,kime liePos 17 d- masiniame su- 
pastatys. sirinkime Lietuvių Auditorijoje.

Dabar ji reikalauja divorso. I l'“ieivlus 
Priežastis žiaurumas. I piešdavęs

Netikri čekiai
i uncijos viršininkas A. coli 

ins sako, kad Jungtinėse Valsti
jose kas metai prigavystė blo
gais čekiais siekia $109,000,000.

Devynios dešimtys penki nuo
šimčiai biznio ama čekiais 

kriminalis- 
veikti.

išsisaugoti 
nie

kuomet nereikia priimti čekių 
nuo nepažįstamų žmonių. Iš
rašant čekius reikia būti labai 
atsaigium. Svarbiai 
rašyti atsargiai, kad 
butų galima pridėti, 
ti reikia aiškiai nes 
parašus labai lengva 
kuoli.

tams čia plati dirva
'1 ačiau nesunku

kių. Pirmiausia
nereikia priimti

nieko ne- 
Pasirašy- 
neaiškius

Sunaikins $3,000,000 
vertes, svaiginamų

jų gėrimų
Iš \Vashingtono gauta įsaky

mas, kad butų sunaikinti svai
ginamieji gėrimai, kurie randa
si sukrauti prie 37 id \Vood St. 
Tai valdžios sandėlis, kur sudė
ta konfiskuoti gėrimai. Ten 
randasi įvaiiiuaisų gėlimų 
pradedant pigiu munšainu ir 
baigiant brangiais importuotais

Keletu kartų buvo bandoma 
tų sandėlį apiplėšti. Be ‘o. 
šiaip nemažai skandalų buvo ki
lę. Kad pašalinti “pagundą,” 
iždo sekretoriaus asistentas ir 
įsake sunaikinti sandčlyj su
krautus svaiginančius gėrimus.

į rnr’.cdant statyti 
?. .E prižadėjo minėtą do- 

rr kaipo vienas iŠ gąbiau-

j lenktynėse
į mės. Ttii
visi čikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

ak

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925,

CALUMET GROVE,
Blue Island, 111.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

CELIA ŽEKAS—HAUN '
Musų myiima motina ir mo

teris persikyre šu šiuo pasauliu' 
sulaukus 10 metų amžiaus, tre- 
čiadienyj liepos 15 d., 7 vhl. va
kare. ■ ;■ t ; ')/

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris Lillian ir Lucija, 
sūnų Benjaminą ir vyrą Kazi
mierą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 29 Lathrop Avc, piver 
Foresti 111. LMdotųVČs įvyks 
šeštadienyj, liepos 1$ d., 2 vai. 
po ,piet, iš namų 29 l.athf<yp 
Avė. j St. Peters bažnyčią River 
Forcst, o iš ten bos nulydėtas į 
Lietuviškas Tautiškas kapinęs.

Visus gimines, draugus ix 
pažįstamus nuoširdžiai kviečipt; 
me dalyvauti laidotuvėse. ' . ,

i
Nubudę liekame^ > <

Dukterys, >St!nūs*(r Vyras.

Iš Lietuvos
MOKTA MIKOLAITIENĖ

po tėvais Kibihlaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13, 1925, sulaukusi 58 
metų amžiaus. Paėjo Šiaulių 
apskr., Gruzdžių miesteliu, ten 
gimusi ir ten gyveno. Paliko 
dideliame nubudime vyrą Jurgį, 
3 dukteris: Veroniką, Julijanų 
ir Marijonų ir sūnų Pranciškų 
Lietuvoje ir dvi dukteris Chica- i 
goję: Antaniną Gabraitienę iri 
Joanną Geštautienę.

Užgeso musų širdyse didžid'u- 
sis linksmumas ir akyse šviesi

< žvaigždę/,, .Spaudžia tave šalta 
»> žertlclė, o musų širdis nuliūdi

mas spaudžia gailestingas aša-
,'rttąt’il.Tegul būna lengva tau il
sėtis mylimiaOsia ir brangiau
sia musų mamytė, o mes ant 
amžių liekame ašarose.

/ Tavo vyras ir vaikai.

r

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Amerikiečiai savo gausiomis 
aukomis daug prisidėjo prie iš
kovojimo Lietuvos nepriklauso
mybės. Dabar jie negali leis
ti, J<ad kelį šimtai nusišmuge- 
liavusių kunigų atimtų Lietu
vos gyventojams laisvę ir įves
tų savo diktatūrą. Padėjo a- 
merikiečiai iškovoti Lietuvos 

i I
nepriklausomybę, dabar jie tu- I 

>i padėti Lietuvos! gyventojams! 
ir sau laisvę iškovoti, kitaip! 
amerikiečių sudėtos kovai už, 
nepriklausomybę kulkos nebus 1 
pasiekusios savo tikslo. Nes! 
amerikiečiai ne tam dėjo aukas, 

sistulyti knueij? ir pasiliuosuo- kad nepl.iklllusonla 
ti iki-teisipo. Bet teisėjas Ja- (]yh) t žimtai‘ 
cobs atsisakė priimti kaucijįj. |ku(1 Lietuva butų 

mokratinga šalis.
Nutarė įvesti vanden- Į Lietuvos laisvės gynimo da:- 

SaiklUS' ibo pradžia ir’bus padaryta šia-
----------- 'me susirinkime. Todėl tai šia-j 

Miesto tarybos finansinis ko- me susirinkime turi dalyvauti I 
mitetas 10 balsų prieš 6 nuta- kiekvienas lietuvis, kuris nori 
rė Chicagos gyventojams įvesti matyti Liėtuvą laisvą esant ir 
vandensaikius. Įvedimas van-[nori padėti už tą laisvę kovoti, 
densaikių (moterių) atsieis $2- O kas to nenori? Gal tik sau- 
500,009. Nutarta moterius į- jale klerikalų, bet ne Chicagos 
vesti bėgiu lOrmetų. - [lietuvių visuomenę.

Už 1,000 kubinių pėdų van Visi šiandie vakhrę bukime Lic- 
dens bus imama 60 centų. Ko tuvių Auditorijoje 
mitetas sako, jog tų, kurie vi-1 Be žymiausių musų kalbeto- 
dutiniškai vandenį naudoja, bi- jų, bus dar turtingas muzikali
as už vandenį busiančios ma- nis programas, kuriame daly- 
žesnėą negu dabar. [vauja p-ia Z. Krasauckienė, p-

----------------- y Bigeliutė ir p. M. Yozavi- 
—K. B-nas

Šios savaitės pradžioje išya- 
žiavo ant vakacijų gerai chica- 
giečiams žinomas kaipo veikv- 

loji jas lietuvių draugijose, Klein 
pa- Bros, lietuvių skyriaus vedėjas,

Ji sustabdydavusi p. \Vm. Buishas. Per vakaci- 
o Grossmanas api- jas p. Buishas mano aplankyti 

* savo senus draugus ir pažįsta
mus, gyvenančius kiek toliau 
nuo Chicagos po Wisconsino ir 

•Michigano valstijas ir po sa
kaitės “good time” 
prie savo tarnystės.

Chicago — geriausia 
vieta vakacijoms

.okios geros vietės, 
go, niekur nesurasi 
ačiū orui. Kuomet 
šilima kaulų ir ne-

Atsisakė priimti 
kaitei ją -

Baymond Costello yrą kalti- 
k užo, tad vis nesvietiškai kan-' namas nužudymu M. 
kiną, tai Chieagoje jokios bėdos metų mergaitės. Jis 
nėra. Vieną dieną karštis čia 
neįmanomas, bet užtat kitą die
ną vėsu. Todėl karštis pilie
čius niekuomet per daug neįka 
niuoja.

Teisėjas Hopkins pa
siuntė dvi merginas 

j kalėjimų
“Moteris-banditas niekuo 

ra » 
■turi būti

kartu areštuotos ir 
su Steve Grabovvski.

nė- 
geresnė už vyra banditų; ji 

lygiai baudžiama,” 
pareiškė teisėjas Hopkins, pa
skirdamas dviem merginom 
bausmę nuo vienų iki dešimties’ 
metų kalėjimo.

Nuteistos merginos yra Ka- 
ttierine Zaramba, 18 metų, ir 
Mary Andrevvs., 17 metų. Jie
dvi buvo 
tei.-iamos
17 metų; Edward Wawzyniak, 
20 metų; Fritz Ziegler 19 me
tų ; Mike Kantowski, 21 metų ir 
Krank Yanke, 23 metų. x Visi 
vyrukai gavo tokių pat bausmę. 
Kaltinami buvo už apiplėšinėji
mus žmonių.

Išėjo darbo ieškoti 
ir nusišovė

White, 16 
bandė už-

Lietuvą val- 
klebonų, bet 
laisva ir de- i

Atėmė iš šerifo pinigus, tas. 
bet sugrąžino žvaigždę

NACAITfi 
šiuo pašau* 
1925 m„ 9

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvoš Kopetacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo.pilnai išmokėti 
sekantięmsr asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa- 
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai- 
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit- numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
75220-rrUlijonai Armalavičienei 
22064—Salom. Jasinskienei 
55126—Aleksandrui Misiūnui 
20601—Jiiožui Vilčinskui 
20596 Antanui Masilioniui 
3513—Antoninai Zibcrk

f 11253—Domicėlei Kairienei
« 3696—Jonui Vaitkunui

22015—Onai Gabrėnienei
3816—<Eilį«bietali Gahipnaenci 

55103—M i k a 1 i nai V i d i k i ei įei 
3765—Helenai Liaugudytei 

22416—Ignacui Vaškini
4920—Karoliui Jurėnui 

22233-6—Albinui Visbarir
1086—Helenai ll.vugovdaitei 
4153—Julijai Labuk
4167—Sebastionui Damusui 

22130—Zidoriui Plauškai
4193—Antanui Muraškai

21159—Agnieškai Andruškienei29752— Elzbietai Gelžinionei 
4217 Petronėlei U'ajrašUcvi- 

čienei
4199—Tadui Kunevičiui
4232—Kun. J. Martusevičiui
4234—Antaninai čermerienei 

11^147—Rozjai Kaaputienei 
11445—Juozui Urjbaičiui

4386-^-L ilid v ik a i Večnaitei 
4.396—Juozapatai Klcivienei 

20800—J ieva i K a cči u 1 ienai 
4432—Edvardui •Milkui 
4 129—Mortai Eįhrkįenei 
4198—Alenai Meškiniai (ei 

11144—"Mikolai šnioliui 
55184—Pranciškui Orientui 
11467—Agnei F. BoBrkart
4295—Konstantinui Stasičiui 
4293—Albinui Bielskiui

22173 Kamilijai Levickienei 
4301—Anelei Silkunienei
4307— Barborai Katilienei
4308— Uršulei šulčicnei

11485—(Marijonai Bud vd:enei 
4320—Antanui Drurtgilui 
4329—Domicėlei Gelumbic-

kienei

4 059—{Barborai Dhukšiieinei 
2218 L—Ąioitaį 'Pndikšai’tienei 
55192—Onai Briedienei 
55106—Petronėlei Dvilienei 
22272—Aleksandrai Mikšienei 
4382—Onai Gedvilaitei 
3879—Onai Plerpaiteij ;

Roselaiid 7

Kokių 19 metų jaunuoliui — 
mergaite ir vyrukas — sustab- 
<lė šerifą Armour L. Tansee Draugystės šv. Onos darbuotė 
(2205 W. Chicago Avė.) ir gra
sino atimti iš jo automobilių: 
Bet gavę “raidą” jiedu permai
nė savo nuosprendį. '___ _
to jiedu ištuštino šerifo kiše-beveik nieko netenka matyti, 
nes ir paėmė jo žvaigždę. Bet i^odoa» kad draugystė Šv. Onos 
vėliau žvaigždę sugražino, sa pr neegzistuoja. Bet tikreny-1 
kydamu, jog tas papuošalas ^ei taip nėra. Draugystė šv. ’ 
jiem dviem nereikalingas.

Iš Boselando daug žinučių 
telpa “Naujienose,” bet apie 

Vietoje draugystės šv. Onos veikimų

PRANCIŠKA
Persiskyrė su 

liu liepos 15 d., 
vai. vakare, ligdnbutyje. Tu
rėjo amžiaus apie 23 metus. 
Paliko didžiam nulųidunc se
serį Domicėlę ir švogerį Mi
kolą Horddeckius, Amerikoje 
Lietuvoje paliko tčvą ir 4 se 
seris. Pragyveno Amerikoje 
apie 3 metus. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rčdybos, Telšių 
apskr., Kalvarijos parap. De
gučių kaimo. Laidotuvės at
sibus liepos 18—1925 apie 
8 vai. iš ryto iš namų 3549 
So. Union Avė. į šv. Jurgio 
Baž. iš ten j šv. Kazimiero 
Kapines. Užkviečiam visus 
gimines ir pažįstamus daly
vauti laidOtuvCse.

Nuliūdę sesuo ir. švogeris 
Harodeckiai.

Laido! uvčso patarnauja 
graborius A. Masalskis, Tel. 
Boulevard 4139.

VIENYBE
y , Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. N

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di- 
. dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.

Keturi doleriai ąpt metų reiškia truputį daugiau kai 
centas J dieną. 0 už juos gausite “Vienybę” kas antrą die

viną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ

nuo

o tėvai (1227 S. Al-
sve

Iftt Grund SL.

Aldermanas Wilcy Mills įne 
mir

kad butų leidžiama policistan.st kęs, kad negrįšiųs namo, tol, So. 50 CE), pasisakė subatoje 
dėvėti neperšaunamas liemenes, kol negausius darbo. namiškiais, kad einųs mąudy-
Tatai išgelbės sako, jis, daugt-j Iman buvo vos 17 metų am- tis ir nuo to laiko nebegryžo 
lį policistų nuo banditų kulkų.- žiaus. namo.

Išėjo maudytis ir 
nebegrįžo

James Kųdlac!, SOjijetų (2333

Brooklvn. N. Y.

Reikalauja polistams 
neperšaunamų lie

menių

Prie North Avė. netoli 
Oak Park tapo surastas lavo
nas Iman Benderio su peršauta 
galva.
bany Ave.^ pasakė policijai, jog 

zoliuciją Lihan išeidamas iš namų paša

Onos gyvuoja gerai; žiemų bu-! 
j vo surengusi kelis vakarus, ku-1 
rie gerai pasisekė.. Ji turi 160 
narių pilnai užsimokėjusių. Su
sirinkimus laiko Strumilos 
tainėj.

Liepos 19 d. yra rengiamas 
šaunus piknikas Kareckid dhr- 
že, 128 ir Union Avė. Yra pa
samdyti geri muzikantai. Taip*.
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Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMA! JiESKO DARBO PARDAVIMUI
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė- /
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausius saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulk^i 
butu žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bite kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra alsakomingi ir sąžiningi 
žmones;
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvcdis ir kreditų 
u ž veizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Protesto mitingą rengia Chicagos 
lietuvių progresyvės visuomenės Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos 
17 d., 1925 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3135 So. Ilalsted St., 
Chicago, III. Pradžia 7 vai. vakare.

Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes 
jau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
cija, suvaržė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo 
t'is opozicijos atstovus ir įvedė mir
ties bausmę. Mes, Amerikos lietu
viui, negalim miniai j lai žiūrėt, bet 
turime-pakelti savu balsą. šituo tik- 
* lu ir yra rengiamas šis masinis 
protesto mitingas. Bus geriausi kal- 
1 ,’*.3ku'-ie vi-a re .kala gcriausir 
i 'aiškins. Taipgi bus ir pražus mu
zikai is programas.

Kviečiame kuoskaitlingiausi,,i su
si >inkti! Bendrasis Komitetas.

Lvtra susirinkimas direktorių ii 
atstovų Chicagos Lietuvių Auditoti 
jos Korporacijos, atsibus penktadie
ny, liepos 17, Auditorijos name, 8 vai. 
vakare. Pribukite — svarbu.

J. V. Ewald, sekr.

LIETUVIU TAKTIŠKOS K\P!NE«
Getįdomieji : Lctų salininkai ii 

draugijų atstovai esat“ kviečiami i 
kapinių pusmetini susirirkimą. kuri? 
įvyks ketverge, ’iępog (July) 23 die
na. 1925 m.. Chicagos Lietuvių Au- 
d torijoj, 3131 So. Halsted St.. 7:30 
vai. vak. Jum atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbiu 
re’kahi dc) apsvarstymo kurie yra 
irikalingi dėl kapinių labo.

Kapinių Valdyba.
Birutė rengia draugiškų išvažia

vimų liepos 19 d. Išvažiuoja j 
Lake Zurich ant ežero kranto. Su
sirinkit ant 7:30 iš ryto pas Kulio 
aptiekus ant 33 So. Ilalsted St. 
Ten lauks jusi) automobiliai.

Rašt. F. Geldbuto.
Vyskupo Valančausko Pašelpinės 

Draugystės susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj. liepos 19 d., 1925 m., 1 vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svet., 3133 So. Halsted Str.

Teiksitės visi draugai atsilanky
ti, nes turime daug svarbiu reika
lų. Su godone N. R. Ant. Budvitis

Kl’N. S. A. GENIOT1S KALBĖS
Nedėlioj, Liepos 19 d., Asbury 

Bažnyčioje, 3121 Parnell Avė., Chi- 
raffo, III. Pradžio punktuališkai 
7:30 vai. vakare.

Kalbos lema “Ant Erškėčiu api
pintos bakūžės pražvilo religija.” 
Išvadžiojimai bus daromi iš šv. 
Kašto ir Apokripos.

Širdingai užprašom kaip vietos 
taip ir apielinkės lietuvius.

—Šv. Jono p. Komitetas;
Cicero Lietuvių Namų Savininkų 

Kliubas rengia išvažiavimų nedė
lioj, liepos 19 d. 1925 m. j River- 
side miškus, skersai upės nuo 
National daržo. Inžanga visiems 
dykai. Bus įvairus programas.

— Raštininkas.

Liet. Teatr. Dr-stė Šv. Martino 
laikys pusmetini susirinkimų šeš
tadieni, liepos 18 dienų, šių metu 
šv. Jurgio parapijos svet. 32 pi. 
ir Auburn Avė. Visi nariai priva
lote susirinkti, nes yra svarbių 
reikalu aptarti taipgi bus raportas 
apie draugystės stovį.

—P. K. nut. raštininkas

Draugystė Lietuyps Kareivių tu 
rėš mėnesinį susirinkimų liepos 19 
d. sekmadienį, 1 vai. po pietų. 
Lietuvių t.iuosybės svet. bukite 
visi ir laiku ateikite ir naujų na
rių atsiveskite. —Sekr. K. P. D.

BENGIA išvažiavime Amalga- 
meitų Lietuvių kriaučių 269 lo
kalus, nedėlioj liepos 19 d., Jeffer- 
son giriose. Kalbės apie unijos 
reikalus S. Levin ir K. Kairia, bus 
skanių proletarinių užkandžių, to- 
delgi kriaučiai, būtinai visi atsi
lankykite j šį bendrų frontų sma
giai nraleisime laikų ant tyro oro 

širdingai kviečiame.
— Komitetas.

ASMENŲ JIE$KOJIMAr
PEJ1EŠKAU savo vyro Feli- 

jono Doynarawiczaus. Paeina 
iš Panevėžio apskr. Smilgių 
parapijos. Kaimo Darongalių.

Jau daug metų kaip aš nuo 
jo jokios žinios negaunu

Prašau jo paties arba ka* 
apie jį žino man pranešti, bu
siu dėkinga,

Helena Downarawiczienė 
2343 W. 71 Str. Chicago, III.

PAJIEŠKAU SAVO brolio Juo
zapo Volungevičių ar Volung. Pa
eina Vilniaus rčdybos, Alytaus ap
skričio, Druskininkų kaimo. Gyve
no So. Omaha, Nebr. Kas duos ži
nių apie jj, skiriu $10.00.

Petras Volungevičių, 
2026 ('analporl Avė. Chicago, III.

JIEŠKAU Petro Sharkog ir Pra
no Sharkos. Du metai laiko išva
žiavo iš Chicagos. Malonės jie 
palys ar kas kitas pranešti; turiu 
svarbų reikalų.

v NUARK 
10321 Indiana Avenue 

Chicago, III.

{VAIRUS skelbimai
>*^*’**^ ** ’%*v*«« ■

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

^Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& tf DW. CO.
Malevojam ir popieruojan Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

1149 So Halsted St.
j. S.fKAMANC1ONJS. Pro*..

k__ J. - -

Th*L_yliiarantee Auto Electric, 
.Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatorius, starterius, 
magnete s, motorus, armatūros. 
I >ai bus garantuojamas.

1840 S. VVabash Avė., 
Tel. Victory 7874

BAGDONAS BROS.
HOVING, EXPRESSTNG & COAI. 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distanee handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

‘’hone.s: Yda 8408 — Blvd. 1069 re*.

/ ■ >
BRIGHTON PARK DECORATOR
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevojj- 
nio darbus. Dekoruoju pagal 
naujausių madų.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799_____ —----------- •

VIENITfiLĖ Lietuvių Val
gykla South VVest Sidėje, ga-J 
minanti grynus ir skanius vai-; 
gius .kaip lietuviškus taip ir 
Amerikoniškus. Restaurant j 

1947 So. Halsted Str. f.
ALEKSANDER BROS. /*

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI! 
Del grosernių, bučernių, delikate-' 
,en, restauracijų, saldainių krautu- j 
vių, keptuvių. Specialia prirengi- . 
nas Sostheiin’s labai tvirta dėl j 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- , 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET
ILHAMBRA STORE F1KTURE CO.

IŠRENDAVOJIMU!
ANT RENDOS 6 kambarių 

flatas — steam heat, karštas 
vanduo, kas gali prižiūrėti pe
čius gaus labai pigiai.

6743 Eberbard Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
r karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telephone Roosevelt 
3500, Box 566.

RENDAI kambarys be valgio dėl 
vaiki 10. Yra visi parankuniai, 
elektra, vanos. Nauja stuba ant 
B-ūigeporto ,nčra vaikų.

2 iš fronto
Atsišaukite

723 W. 34 St. /
PAS LRRN D AVO J A ‘didelis, 

šviesus ,su daug oro frontinis 
kambarys.

Galima dėl dviejų
7003 So. Sangamon Str.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vaikino be valgio.

Atsišaukite •
1517 N. Irving Avė. 

1-mas aukštas.
Tel. Armitage 8963

GULBBANSEN Grojiklis Pia
nas, 88 notų, moderniški keisai, 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina, 
$160. Išmokėjimais atsukan
tiems žmonėms. 8121/2 W. 63rd 
Street Ist floor.

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

šaukite per tel;
Boųlevard 10185

> f ~ Į* 1 p Į

PARDAVliyiUi Aptieka Pan 
duosiu arba mainysiu ant na
mo. Aptieka geroj vietoj, iš
dirbtas biznis.

Atsišaukite į
Naujienas Box 573

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su ar be namo. Gera 
vieta panašiam bizniui, duoda 
gerą pelną.

2820 Archer Avė.

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

JIEŠKAU darbo ant ūkės už 
šeimininkę, turiu gerą patyrimą 
namu užlaikyme. Noriu ant 
ūkės gyventi.

Box 572
1739 So. Ilalsted St.

^REIKIA DARBININKU’
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA naktinė virė
ja arba virėjas. Gera vieta, ge
ra mokestis.

Atsišaukite:
1917 'So. Ilalsted Str.

REIKIA "DARBININKŲ~
MOTERŲ________ ,

REIKIA patyrusių moterų 
dėl sortavimo regsų.

Illinois Rag and Metai Co.
1109-21 W. 38 Str.f

PAIEŠKAI1 moters, bei mer
ginos prie namų darbo—valgis 
guolis, ątlyginimas geras. Nuo 
luti uis darbas.
3521 So. Lowe Avė. 1 lubos1 I

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ

I REIKIA vyrų 'moldcrių prie 
benčiaus ir ant grindų. Nuo- 

I lat darbas, gera mokestis. At- 
sišaukite. ,

MASON DAVIS and CO.
7710 So. Chicago Avė.

REIK ALINI»AS paprastas
darbininkas ant 3 savaičių.
Atsišaukite nuo 8 vai. ryto.

3121 So. Auburn Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Page 66 — 7 pasa- 

I žierių ,touring karas, su ž.’eminiu 
i viršum. Gražiai išrodantis karas,
1 pirmos klesos padėjime. Jei norite 
tikro bargeno, pažiūrėkit šitą karą.

' Arba mainysiu j mažesnį karą, kaina 
$625. Matykit karą bile dieną.

I Klauskite
MR. SIDLOSKAS

1746 N. Western Avė., 
Phone Humboldt 1252

PARDAVIMUI automobilius, 
5 pasažierių sport touring. 
Pridėčkai verti virš $200. Ver
tas $900, turi bu t parduotas į
2 dienas už $595. Gera maleva, 
tajerai ir mechaniškas padėji
mas. Perkupčių nekeikia. Nuo
3 po piet iki 8 vakare.

Phone Yards 0341
PARDAVIMUI trokas Ford su 

dideliu stikbariu. Tinkantis dei 
anglių mufinimo ir viskam kitam. 
Turiu parduoti greitu laiku už 
$175.

Atsišaukite
5150 So. Kiįdare Avė. Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai geroj 

vietoj Ice Cream Parlor su mo- 
derniškiausiais įrengimais.

1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė maišytų tautų apgyventoj apielin- 
kėj, South VVest Side. Biznis eina 
gerai ,yra išdirbtas per keletą 
metų.

Kreipkitės
Box 570

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, dellkate- 
sen .tabako, ice cream, kendžių ir 
notions, netoli Manufacturing Distrik- 
to. Pardavimo priežastis, liga. Par
genąs greitam pilkėjui.

964 W. 37 PI., 
netoli Morgan. 
Boųlevard 3626

PARSIDUODA grosernė, tnipgi 
laikom rūkytos mėsos, ice cream ir 
minkštii gėrimų, 4 kambariai dėl 
pagyvenimo, garadžius ir barni" prie 
grosernėR. Parduosiu pigiai atsi
šaukite tuojaus.

4422 So. Hon.ore St.

PARSIDUODA dolicattesson, na
minė kepykla ir lengvas lunch. Geri 
fabriko ir naminiai produktai. Par
duodu dėl silpnos sveikatos, 

Atsišaukite
1359 W. 59 St. 

arti Loomis Blvd.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras. Gera viela.' Par
davimo priežastis, prasišalino vy-

Galite rasti po j)ietų. o prieš 
pietus 1201 So. Westi*rn Blvd.

712 VVest 14 PJacc

PARSIDUODA gro'e’nč ir bučer
nė visai pigini, arba mainysiu ant lo
to ar automobilio, Bridgeporto apiv- 
Inikėje, vieta labai gera. Tolimesnes 
informacijas gausit vpatiškai.

Nauiionu Skyrius, 
.3210 So. Hnlstcd St.

Bon 237

PARDAVIMUI „—
Krautuvė cigarų, saldainių 

ir visokių smulkmenų.
Atsišaukite:

634 W. 18 Str.

PARDAVIMUI —
SALIl’NAS, arba reikalingas 

pusininkas
Atsišaukite:

3352 So. Morgan St.

EXTRA! EXTRA l itavimui arba 
mainymui grosernė ir pienine už pu
sę kainos, nes vienas negaliu apsi
dirbti arba priimsiu teisingą žmogų 
į partnerius.

Atsišaukite tuojaus
141A» So. 49 Ct., 

Cicero, III.

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

469(1 So. Sacramejito Avė.
Tel. Lafayette 3723

PARSIDUODA grosernė už žemą 
kainą arba ant mainų, mainysiu ant 
loto arba karo, b:znis geras, remia 
pigi, lysas ant 4V_> metų, kas norite 
gerą bizni pasikabinkite, nepraleiski
te geros progos.

Atsišaukite
554 Wc3t 33 St.

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

H. CONDRICK,
2859 Union Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 2 
krėslų. Biznis senai išdirbtas.

Parduosiu pigįai.
Atsišaukite:

1053 Archer Avė

PARSIDUODA pilnai įrengta gro
sernė ir bučernė mai.Švtų tautų ap
gyventoj anielinkęj. Biznis išdirbtas 
nėr daugelį metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Mainy
čiau ant namo arba loto.

10713 So. Mlchigan Avė. 
Pullman 7059

_____________ s__ _. .
GERA PROGA BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė. Biznis eina gerai. Turiu 
parduoti j trumpą laiką iš prie
žasties ligos

4442 So. Talman Avė. 
Laf. 9280

PARDAVIMUI grosernė, Hce 
cream ir rūkytos mėsos sankrova. 
Biznis išdirbtas neša gerą pelną. 
Taipgi randasi 4 geri ruimai pra
gyvenimui. Priežastis pardavimo 
sužinosite vietoj.

Atišaukite:
708 West 30 Str.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
ar be namo, randasi geroj vietoj; 
renda pigi. Parduosiu pigiai. Prie
žastį oatirslt ant vietos. ,

Atsišaukite tuoj
4629 So. Paulina Str.

PAB DAVIMUI groseimė, tabako, 
cigaru saldainių ir visokių snnil- 
dų daiktų krautuvė. Tinkama vie- 
a bučemei. Renda $35 j mėnesi, 
i kambariai ir garadžius. Priežas- 
is pardavimo vienam sunku apsi

dirbti. I
, 3432 So. Morgan Sr.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI nauji ir var

toti Štoro fikčeriai. Musų kainos 
labai pigios. Atsišaukite j musų 
pardavinėjimo kambarį, mes jumis 
pertikrinsime. Specialiai fikčeriai 
daromi ant orderio. Išmokėjimais 
arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901—915 W. MudisOn St.

PARDAVIMUI grosernė ir ciga
rų Storas Brighlon Parke. Pra
gyvenimui 4 kambariai su vonia 
ir garadžius.

Pigi renda.
2^02 West 47 Str.

Phone Republic,•2392
—— M ■ ,i ■III — -- - ’ —">

PARDAVIMUI ice cream kend
žių, tabako ir kitų smulkių daiktų 
sankrova. Vienintelė biznio vieta 
šitoje apielirikėje — gera ir pel
ninga. Lisas 3 metams. Renda 
$20. Priežastis pardavimo nesveika 
ta.

Atišaukite:
4065 So, Campbel Avė.

PARDAVIMUI barhcrių ko
legija, 10 krėslų. Geras biznis, 
$60 iki $75 pelno į savaitę. 
Taipgi išmokinsime jus barhe- 
rystės ir beauty culture. $10 
pilnas kursas.

106 So. Halsted Str.
J__ LL'J__ L1*.!.. _________"

NAMAI-2EME
PUIKUS NAMAS PRIE

VIENUOLYNO

PARSIDUODA labai puikus na
mas prie pat Vienuolyno. Karšto 
vandens šilima, bungalow stogas aržuolu baigtas visur, vėliausios 
mados fixtures. Narnas 2 pagyve
nimų po 6 mimus, plesteriuotas 
skiepas, Shovver baths, maudynės 
ir elektra visur. Namas visai nau
jas.

Parsiduoda ant lengvų išmokė
jimų. Labai geras bargenas kam 
reikia namo. Kreipkitės greitai j

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-tb Street, Chicago 
Telephone Boultevard 6310.

BARGENAS. Pardavimui 2 au- 
gštų namas, mūrinis skiepas, mo
derniški įrengimai, karštu vande
niu šildomas, 5 karų garažas, fia
las yra užpakalyje. Taipgi cotta- 
ge 5 kambariu, furnace šildoma, 
moderniška. Savininkas.

2842 So. Union Avė.

ANT PARDAVIMO 6 fialų mūri
nis namas po 4 kambarius, parduo
siu arba mainysiu ant farmos, lo
to, bučernės, grosernės arba kito
kio biznio. J. LEPO, 

722 West 35-th Str.
Phone Boųlevard 3249 arba 

Republic 10363

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė. Visos elektrikinės maši
nos, gerame stovyje. Darbo užtek
tinai, renda $20. Turiu parduoti 
greitai, nes išvažiuoju i Kanadą. 
Parduosiu už. tiek, kiek kas duos.

Atišaukite:
722 West 35 St. Tel. Blvd. 7180

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą murinj ant kampo, 4 pagyveni
mų po 5 kambarius, garu apšildo
mas, kieto medžio užbaigtas. Le- 
daunės yra pečiai prie namo pri
klauso. Mainysiu ant mažesnio 
namo ar ant biznio.

2435 West 65 Str.

PARSIDUODA 5 kambarių Cot- 
tage; augštas basementas ir viškos. 
Elektra, gazas, maudynės. 2 knrų 
garadžius. Kaina $5300.

Atišaukite:
5150 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI pigiai į medinis 
namas, še^ių kambarių su visais 
naujausios mados, ištaisymais* bej- 
zmęntas cimentuotas su furnape 
apšildomas. Nanjas geram stovyje. 
Agentai neatsišaukite. Savininkas.

' 3417 !West 64 Place
i,.............. i—;—t----------------------—------—----- r

— r.
DEL SPF.KIHJACIJOS ARBA
BIZNIO W. F. ant Kedzie Avė., 

05 pėdos i vakarus nuo 53 St., 
kainą $28(10. tiktai $1600 cash rei
kia. Už kitus morgičius. Tas pa
darys jums 50' nuoš. pėlrto !j me
tus laiko ant justi investmento.

JOHN L. SHEBIDAN CO. 
5415 So. Kedzie Avė.

•Pnospcct 3630

DEL SPEKULIACIJOS 55 ST. 
BIZNIO KAMPAS

IR kampas j vakarus nuo Ked
zie Avė., tarpe Roman ir Trumbull 
Avė. Galit nupirkti pigiai, j metus 
pasidvigubins kaina.

JOHN L. SHERIDAN CO. 
5415 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

PIGIAIGeros įplaukos ant namo, 2719 
So. Union Avė., medinis, 2-6 kam
barių flatai, viena didelė barnė už
pakaly, morgičius, $1200, tiktai, 
$3650 cash dėl nupirkimo. Reikia 
greitai pinigų, šaukite Triangle 
5206, po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI naujas į įpėdinis 
namas, 5 kambarių, šaly lotas \Yra 
didelė barnė; galima laikyti Karvę 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
j IJetuvą. , Kaina $3,300.

10713 Albany Avenue, 
MtGreenvviood, III.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI medinis na- 

i mas 8 metų senumo, 4 ir 4 
kambarių, ir 3 kambariai pa
stogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park.

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

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

PARDAVIMUI nauji namai 
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, neto
li mokyklų, parkų ir biznio 
praperčių, ant 66-tos ir Fair- 
field Avė.

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

PARDAVIMUI naujas biz
niavus namas, storas, 4 kam
bariai iš užpakalio $toro, 6 
kambariai flatas, karštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

NAUJAS mūrinis, biząiavas 
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 geriausias 
Brighton Park. Atvažiuokit 
pamatyti patys. Parduosime 
ar mainysime ant private na
mo.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA naujas mūrinis biz- 
niavas namas ant Archer Avė., neto
li didelio teatro, parduosiu už $17,750, 
reikia pinigais įmokėti $5,500, nunjūk
site namą $25,000 verčios, pasisku- 
binkit norėdami pal kti tuitaingais.

Kreipkitės pas,
F. G. LUCAS & CO. 
4103 Archer Avė.

PARDAVIMUI —
namas ir lotas, 2 augšlų me

dinis, pigiai.
Atsišaukite:

4846 So. Honore Str.

PARDAVIMUI rooming house, 
65 kambariai, lysas 9 metams, 
įplaukų $1300 į metus, $2500 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais. 
Klauskite Mr. Massatt.

R. M. BORSNES and CO 
Room 9H1 

127 North Dearborn St.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas 4 ir 4 kambarių. Naujos 
mados įtaisymai. Furnace šildo
mas; lotas prie namo 2 karų ga
radžius. Kaina $9300.

E. D. ALEXANDER
4916 Sb. Tripp Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių 
mūrinė bupgalow šiltu vandeniu 
šildoma. Naujausios mados įtaisy
mai. Parduodu irgi visus rakan
dais. Važiuoju greitu laiku Lietu1 
von.

Atsišaukite.
6837 Washtenaw Avė.

KAM REIKIA FARMOS
AR TURITE kokį reikalą, tai 

geriausia proga pasimatyti ypatiš- 
kai, gausite teisingą patarimą nuo 
seno ukhj uardavinejimo, P. D. An- 
drekaus, iš Pentwater, Mich. Ma
tykite mane Chicagoj, liepos-July 
li7, 18, 19. TUriu 1000 ūkią ant 
pardavimo ir mainymo. Galėsime 
važiuoti sykiu su mašina.

šita 40 akru turi būt greitai par
duota. Lygus laukai, žemė gera, 
budinkai visi geri, 10 akrų sodno, 
17 akrų rugių, 11 akrų dobilų, 
kornų, bulvių gyvuliai, padargai, 
viskas , $2800, įmokėti $1800, arti 
miesto ir mokyklos.

P. D. ANDREKUS 
1939 W. 21 Street, Chicago, 

arba Pentwater, Mich.

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų, 4 ir ,4 kambarių. Yra 
elektra, gasas, maudynės, toiletai 
ir boileris. Namas randasi Brig
hton Parke, ant pat biznių vietos. 
Priežastis pardavimo, pirkau far- 
mą; kas pirmas pirks šį namą, 
tas pelnys. Agentai neatsišaukite. 
Savininkas bus namie vakarais 
2923 So. Emerald Avė. 1 lubos 

iš užpakalio, Chicago, III. i

NAMAI-ŽEME
EXTPA BARGENAS!

Pardavimui medmis, vieno meto 
senumo, 5 kambmių burgalow, su 
visais paikiau sies mados įtaisymais. 
Savininkas priverstas apleisti mie
stą.

1418 — Clst Avė.
Cicero, III.

GERAS MAINAS.

2 namai 8 gyvenimai. ir sto
ras su bizniu, katras neša ge
rą pelną, o aš turiu parduoti 
arba išmainyti trotydamas la
bai daug pinigų. Rendos neša į 
metus $2,748.00. Priimsiu į 
pirmą įmokėjimą automobilių, 
grosernę, lotą, mažą namuką 
arba morgičius ir biskį pinigų. 
Paskolą aš duosiu kiek tik rei
kės. Galima matyti vakarais 
nuo 6:30, o nedėlioj nuo ryto 
7:00 lig 5 po pietų...................

Stukas, 2 lubos frontas 
1957 Canalport Avė.

PARSIDUODA mūrinis bizniavas 
kampinis namas, didelis Storas 6, n, 
G, flatai ,tik 3 metai senumo, įtai
sytas pagal vėliausios mados biznis, 
yra bučernė ir grosernė . Biznis iš
dirbtas gerai . Galima pirkti ir be 
biznio, Brighton Parko apielinkėj. 
atvažiuokit ir pamatyk i t patys; par
duosiu pigiai, nes savininkas trumpu 
laiku išvažiuoja Lietuvon.

Atsišaukite
2859 W. 40 St. i

IŠSIMAINO 4 pagyvenimų muro 
namas po 4 ir 4 kambarius, parduo
siu už $9,500 aiba mainysiu ant bu
černės arba Dry Goods štoro.

Del-platesnių žinių telefonuolcite 
Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 lotai .30x125, ran
dasi tarpe 48 ir 49 Costner Avė., 
$350 cash, $400 ant išmokėjimo.

Atsišaukite
I’ETER ŠUBL1NSKAS 

415 Hart St., 
2-nd Floor

. $1000 įmokėjus nupirksite 5 kam- 
narių bungalow, po $40 į mėnesį, 
įskaitant palūkanas Jotas 150 pėdų 
pločio. Daug medžių ir vietos dėl 
daržo. Vištininkas dėl 200 vištų, 
garažas, kaina $6500.

' 10707 So Troy St.
Mt. Greenwood, 111. Stewait 2916

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri- 
mingai, viskas naujausios mados. 
Namai randasi ant Brighton Parko, 
Marųuette Manor. N. Dado savinin
kas, 5305 So. Turner Avė. Phone 
Republic 2319.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU 

2 flatų muro namą, 5 ir 6 
kambarių. Kas turite ką 
mainyti, kreipkitės pas 

A? GRIGAS, 
3114 So. Halsted St., 
Tel. Boųlevard 4899

____________n-------------------
GRAŽUS^ naujas 2 flatų 

namas, 6228\ So. Wood St. 
Įmūrytos van^s, garu šildo
mas, 36 pėdų lotas, dideli 
kambariai sun parloras, kai
na, $16500, cash $4500.

Tel. Republic 2880

PARDAVIMUI pigiai moder
niškas 2 flatų mūrinis namas, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, 
$3500 cash. Savininkas 

6240 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI — 
NAUJAS BUNGALOVV

LABAI PIGIAI ;
Atsišaukite:

3641 West 59 Place

MORTGtClAl -EISIM
ANTRI MORG1ČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ii* t Ffi V f n c
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3801 South Kedzie AveM 

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, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager 
k.... ..................  ... ..............


