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Rinkimai Klaipėdos krašte Pabaltės mokytoju kon- BR1UANTŲ SMUGELIS JA1PARE1S
greso rezoliucijos

Prohibicijos vykintojai esą 
grafteriai

Darrow pliekia Bryaną Ten 
nessee “monkės” byloj

KAUNAS [L]. — šių metų 
birželio 21-24 d. įvykęs Pabal-, 
tės valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos —-mokytojų 
kongresas priėmė šitokių rezo-, 
liucijų:
I. Mokvkhi 

* A
sistemos tvarkymo 
reikalu.
mokytojų kongre-,

Klaipėdos krašto savival- Tennessee “monkes” byla' 
dybiy rinkimu daviniai Advokatas I)arrow aitriai plie

kia biblininką Bryaną
Iš 62 atstovų į savivaldybes iš

rinkta 14 socialdemokratu ir 
10 lietuvių tautininkų

DAYTON, Tenn 
Biblininkas VVilliam 
Bryanas, evoliucijos 
prieš mokytoją Scopes 
roras,” kurį visokiais 
palaiko taipjau ir pats 
Raulstonas, žada

liepos 19.— 
Jennings 

bylojo 
“proku- 
budais 

teisėjas 
nesitenkinti

KAUNAS, [Elta. Per Lietu
vos Pesiuntinybę Washingtone, 
liepos 161. — Galutini apskri
čių savivaldybių Klaij>ėdos Kra-Į 
šte rinkimų rezultatai : tnuty- . 
bės atžvilgiu — lietuvių išrink-lpes už dėstymą < 
ta 49, vokiečių 13. Partijomis mokslo mokiniams ir lainieji-

Einheitsfront automomistų ’mu Tennessee valstijoj biblijos 
3K, socialdemokratų 14, lietu
viu tautininku 10. A t

i evoliucijos i

Prohibicijos vykdytojus 
kaltina dėl gralio

Federaliai prokurorai 
justicijos departamentui, 
prohibicijos dalykai stovi 
kaip

praneša 
kad
ne-

19.
bu-

VVASHINGTONAS; liepos 
— Justicijos departamentas 
vo išsiuntinėjęs visiems Jungti
nių Valstijų distriktu prokuro
rams aplinkraštį, prašydamas 
pateikti jam informacijų sąryšy 
su prohibicijos vykdymo daly
kais. Justicijos departamentui 
rūpėjo ypač sužinoti, ar daug 
yra sąžiningų valdininkų jų 
teisminiuose distriktuose, kaip 
plačiai veikia politinės įtakos, 
koks yra atsinešimas valstijų, 
kaunčių ir municipalių valdinin
kų, kurie yra vyriausi jų dis
triktuose svaiginamųjų gėrimų 
šaltiniai, kas yra vyriausi pro
hibicijos įstatymo laužytojai, jų 
vardai ir adresai.

Distriktu prokurorai iš visų 
Jungtinių Valstijų dabar tokių 
informacijų justicijos departa
mentui pateikė. Jų praneši
mai parodo, kad prohibici
jos reikalas stovi labai nekaip. 
Pasirodo, kad sąžiningų prohi
bicijos įstatymo vykdytojų vi 
sai maža tėra, ir visą jų dar
bą niekais paverčia nesąžinin
gieji kaip federaliai prohibici
jos agentai, taip valstijų, kaun-. 
čių ir miestų valdininkai graf

prokurorai savo 
nurodo, kad dau- 
patys federaliai

Distriktuc

pranešimuose 
gely atvejų 
prohibicijos agentai, ir toki val
dininkai kaip šerifai, teisėjai, 
policininkai eina išvien su pro- 
hibicjos laužytojais, su butle- 
geriais, ir daugelis jų esą pa
tys stambiųjų svaigalų kontra 
bandininkų kuopų nariai. Be 
to, distriktu prokurorai savo 
pranešimuose pabrėžia, kad ap
lamai žmones, ypač miestiečiai, 
esą priešingi visiškam svaigi
namųjų gėrimų uždraudimui.

GAISRAS PADARĖ 250,000
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

.> COVINGTON, KyM liepos 19. 
— Colker Chewing Gum fabri-, 
ke vakar įvyko ekspiozija, ku 
rios pagimdytas gaisras sunai
kino visą įstaigą. Nuostoliai 
siekia 250,000 dolerių.

prieŠ mokslą, bet jis paskelbsiąs 
tikra kara mokslui ir veiksiąs 
taip, kad per ateinančius dve 
jus metus bent septynios vals
tijos priimtų įstatymus prieš 
mokslą, prieš skelbimą evoliuci
jos teorijų.

i Bryanas visu savo davatkiš
ku karštumu kibo į garsų chi- 
cagiškį advokatą Darrovvą ir 
kitus mokslininkus, lygiai kaip 
ir modernistus kunigus, kaip 
“sąmokslininkus prieš krikščio 
nybę,” besiekiančius “pavogti 
žmogui jo Dievą.’’

Darrow atsako Bryanui
I Bryano straksejimus advo

katas Darrovv išleido šitokį 
reiškimą:

“Visos praeitos savaitės 
la aiškiai parodė kraštui,
’Bryanas dalė visą, ką tik jis 
galėjo, kad neleidus teisme jo
kių diskusijų evoliucijos moks
lo ir biblijos dalykais. Teisė
jas nebūtų atsisakęs leisti mok
slininkams liudyti teisme, jai 
Bryanas nebūtų tam visom ke
turiom priešinęsis. Bryanas 
nori savo nuomones apie moks
lą ir religiją pareikšti tik ten, 
kur jam niekas netur progos 
prieštarauti. Bryanas neturė
jo d/ąsos pasakyti savo pažvai- 
gų teisme po priesaika, kur 
prieš jį butų stovėję didžių 
auklėtojų ir mokslininkų 
dijimai.

“Bryanas pakėlė bylą, bet
jis pamatė, kad nesiranda nė 
vieno žymesnio mokslininko ir 
nė vieno žymaus teologo., kurs 
paremtų jo pažvalgas teisingu
mo tribunole, Bryanas pabėgo 
nuę klausimo, ieškodamas ap
saugos technikybėse. Bryanas, 
kurs garsiai triubijo ir šaukė; 
“kovon iki žut-but,” elnė ir ne
garbingai pabėgo iš kovos lau
ko.”

pa

by- 
kad

liu-

kai

Kautynės teroristų su 
policija Varšavoj

Besųšaudant, keletas pašaliečių 
buvo sužeista: keli teroristai 
areštuota

VARŠAVA, Lenkija, liepos' 
19. — Tarp Varšuvos slaptosios 
policijos ir teroristų organizaci 
jos narių vakar įvyko didelės 
kautynės ir šaudymus. Keletas 
pašaliečių buvo sužeista. Po
licijai pavyko suimti keli tero-

Pabaltes 
sas, išklausęs pranešimus mo-i 
kyklų sistemos, tvarkymo rei- 

ikalu iš Estijos, Latvijos ir Lie-1 
tuvos atsfbvų, nutarė, kad iš
tisine mokyklų sistema yra tin
kamiausia ekonominei ir kul-| 
turinei Pabaltos respublikų pa-, 
dėčiai.

Ištisinės mokyklų sistemos 
vykdymas, atsižvelgiant į at
skirų valstybių aplinkybes, yra 
svarbiausias tų kraštų vyriau-1 
sybių bei mokytojų organiza
cijų uždavinys.

II. Mokytojų paruošimo 
reikalui

Pabaltės mokytojų kong$-į 
sas, išklausęs pranešimus pa
grindinių mokyklų paruošimo 
reikalu,' nutarė, kad nauji ir 
platus uždaviniai, kilę iš isto
rines bei dabartines padėties 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
respublikų, reikalauto reika
laujama mokytojų gilaus pasi
ruošimo tiek moksliškai visuo-( 
meninėse, tiek specialiai pėda-i 
gobinėse srityse. Į

Tinkamai pasiruošti pedago- 
giniam darbui galima tik išėjus 
vidurines (pas mus aukštesnią
sias) mokyklas ir 3—I 
pedagoginius kursus prie aukš
tųjų mokyklų.

Valstybėse, kuriose dėl įvai
rių priežasčių toks m< 
paruošimas dabartiniu metu dar 
nėra 
pradžios mokytojus ruošti 1-jų Jiepo.s 19 
metų pedagoginiuose kursuose. —

III. Mokytojų organizacijų 
reikalu.

Pabaltės mokytojų, 
sas išklausęs pranešimus apie 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
mokytojų organizacijų padėtį, 
nutarė:

1) kviesti visus mokytojus 
dalyvauti profesinėse organi
zacijose.

2) organizuotai rūpintis kra
što švietimo, profesiniais bei 
susišelpimo reikalais ir

3) reikšti užuojautos pažan-! ispanų taikos sąlygas, Francija,
giesiems Lietuvos mokytojams, | pasiuntus į Moroką maršalą Pe- 
kovojantiems tokiose sunkiose tainą ir generolą Nauliną, ir 
sąlygose už tikrai mokymui Ispanija
atsirijėjusią, laisvąją mokyklą, ruošiasi kovai.

IV. Esperanto kalbos įvedimo j aįmes, abidvi valstybės

57,000 DOLERIŲ Tvanas Korėjos sistinėj
Tvankams pratrukus daug na

mų nunešta; šimtai žmonių 
žuvo; tūkstančiams gresia 
badas

TOKIO, Japonija, liepos 19. 
— Šimtai korėjiečių žuvo, tūks
tančiams jų gresia badas dėl 
tvano, kurs užliejo Korėjos so
stinę Seulą. Tvaną pagimdė 
smarkus lietus, kurs,, prasidė
jęs praeitą ketvirtadienį, per 
dvi dieni be paliovos pylė kai 
iš kibiro. Baisiai patvinusįos 
upės išnešė tvankas ir paplu 
dęs vanduo apsėmė apie du 
tūkstančiu namų, kurių dauge
lis buvo sriauto nunešta kar 
tu su miegojusiais jų įnamiais..

Visi gelžkelių bėgiai išplauti, 
dėl to pristatyti maistas pabė
gusiems i aukštesnes vietas 
žmonėms nėra galimybės. Ja
ponų kareiviai Seule stengiasi 
duoti galimos pagalbos, bet 
maisto pasidarė didelė stoka ii 
šimtams tūkstančių miesto gy
ventojų gresia badas. • ,

Susižinojimas su Seulvi Rnli- 
nias tik bevi'eliniu telegrafu. 
Kiek yra žuvusių žmonių nėra 
galimybės sužinoti, bet mano
ma, kad prigėrusių bus dau
giau kaip tūkstantis. Materia-

Pola Negri, krutamu jų paveikslų “žvaigždė,” kuri grįžda-piai nuostoliai sieks kelis milijo- 
ma iš Europas bandė slapta parsigabenti į Ameriką briliantų nūs jenų.
vertės 47,(MM) dolerių. Ne\v Yorko muitinės valdininkai betgi 
sugavo ją ir briliantus konfiskavo. Dabar, jeigu ji norės ( 
savo briliantus atgauti, ji turės sumokėti Dėdei Šernui bri
liantų vertę ir dar 10,(KM) dolerių bausmes, taigi viso labo 
57,000 dolerių.

Prancūzų garnizonas pa 
‘metų! sidavė •rifkabilams

Portugalijoj paskelbta 
karo padėtis

Socialistų kandidatas La 
Follette’o vieton

VVisconsjn socialistai stato John 
M. Work kandidatūrą

MILVVAUKEE, Wis., liep. 19. 
— Winsconsino socialistų parti
jos vykdomasis komitetas nu
tarė mirusio senatoriaus I^a 
Follette’o vieton statyti kandi
datūrą savo darbuotojo, laikraš
tininko John M. ,Worko, jeigu 1 
tik gubernatorius Blaine. pa
skelbs naujus rinkimus tai vie
tai Jungtinių Valstijų senate 
užpildyti.

LIETUVA KINEMOTOGRAFE

Anglas mokslininkas ir prele
gentas Sir Curtis Lampson, Ka
raliaus Geografinės Draugijos 
narys, 22 dieną birželio iškeliau
ja iš Londono Lietuvon., kad čia 
ėmus kinemotografui paveikslu 
iš įvairių Lietuvos gyvenimo 
sričių. Apkeliavęs Lietuvą, Sir 
Curtis vyks Latvijon ir Estijon 
tais pačiais tikslais. Surinkęs 
reikalingą medžiagą ir žinias, 
Sir Curtis rodys paveikslus ir 
skaitys paskaitas apie Pabalti
jo valstybes Anglijoje ir Ame
rikoje.

Sir Curtis yra žinomas ang
liškai kalbančioje visuomenėje 
Geografinės Draugijos narys, 
laikęs nemaža paskaitų apie ap-

Paskuti- 
paskaitas 

apie
pa- 

susi-

- - - - I Nelaisvėn paimta trys franeuzų 
okvtoiiil karininkai ir per šešiasdešimt
... ....U metu dar j ku,eivi,» _____

galima, laikinai leistina jjj. ARAIS, Ispanų Moioka, 
, — Franeuzų garnizo

nas Rihune, vasaros rytuose 
nuo Uezzano, nebetekęs amuni
cijos buvo priverstas pasiduoti 

kongre- puolusiems jį rifkabilams. Trys • 1 1 • • 1 •Prancūzų karininkai ir daugiau 
kaip šešiasdešimt kareivių bu
vo paimti nelaisvėn ir išgaben
ti j šešuaną.

Pasiūlę taiką ruošiasi kovai
PARYŽIUS, liepos 19. —

Laukdamos, ką Morokos ri f ka
blių vadas Abd-el-Krimas atsa
kys j pasiūlytas jam franeuzų-

LISABONAS, Porutgalija, 1. 
19. — Kadangi iš San Juliato 
tvirtovės kalėjimo pabėgo vi
sas būrys karininkų, kurie bu
vo ten laikomi uždaryti dėl da
lyvavimo nepavykusioj balan
džio mėnesį revoliucijoj, visoj 
Portugalijoj tapo paskelbtas 
karo stovis.

Pabėgusieji karininkai užsi
barikadavo telegrafo įstaigoj. 
Vyresnybė pasiuntė jiems ulti
matumą, kad 
modama I 
bet revoliucininkai kol kas ne I 
davė jokio atsakymo. Laukia j 
ma neramumų.

Kabinetas rezignavo

90,000 galony gazolino 
ekspliodavo

i CHICAGO? liepos 19. —Chi 
cagos upėj ties Texas Oil kom- Timbuktu ir Sudaną; tos 
panijos prieira, 1754 Kingsbury skaitos sukėlė labai dąug 
sU vakar rytą ekspliodavo ga-'domėjimo. 
solino barža Reliable. 90 tūks
tančių galonų gazolino patvino 
upėj per keturis blokus ir upė 
virto milžiniško gaisro regykla 
Liepsnos kilo 500 pėdų į orą.

Nuo smarkios ekspliozijos. 
kuri buvo girdėt už kelių mylių, 
visų apielinkės triobėsių langai 
išbyrėjo.
laivas Harvey paskendo, žmo
nių tečiaus niekas nenukentė
jo. Vienas tik asmuo buvo 
pritroškęs nuo durnų, bet tuo
jau buvo atgaivintas..

kad pasiduotų, gru- i v . ..
bombarduoti triobesį, I 21 sužeista amonijos

tankai ekspliodavus

keliautus jo kraštus, 
niu laiku jis rengė 
Anglijoje ir Amerikoje

NAUJA PRIEMONĖ ŽMONES 
LAIKYTI BAŽNYČIOJ

tuo tarpu stropia?
Jeigu rifkabilų

J ’ J’’/ . ’ - vadas pasiūlytas taikos sąlygas
___, _____ i mano

į mokyklas reikalu. pradėti energingą prieš jį akci-
Pabaltės Mokytojų Koi)gre-La ’ " j

----------------- 1 Denvero
ITALIJOS DIKTATORIUI VĖL rinko
BUS DAROMA OPERACIJA nariu

sąlygose už tikrai

sas, išklausęs pranešimą iš 
pasaulinio mokytojų suvažiavi
mo Paryžiuje, 
pageidaujama mokyklose dės
tyti esperanto
halsu tam pritaria.

kultame buvo

kalbų, vienu LONDONAS, liepos 19. —Te
legrama iš Romos praneša, k<id 
Italijos diktatoriui

IR JIE PRIEŠ EVOLIUCIJOS 
MOKSLO DĖSTYMĄ

HARTFORD~cTtY, Ind., lie- 
pas. 19. — Evoliucijos teorijos 
tapo išguitos iš Blackford kaun- 
tės kaimo mokyklų. Išgujo jas 
to valsčiaus vyresnybė trus- 
tisai. Jie paskelbė, kad kiek
vienai mokytojas., sugautas be
mokinąs vaikus evoliucijos teo
rijų, busiąs pašalintas iš vie
tos. V

Trustisai nežino, kas. tokia ta 
evoliucija yra, bet jiė girdėjo, 
kad Tennessee valstija užgynė 
ją dėstyti savo mokyklose, o 
todėl mano, kad tai yra koks'nis mainąsis vėjas.

Kernavą, š. m. birželio 14 d. 
laike pamaldų, kuomet šios pa- 

Barža ir velkamasis rupijos vaikai ėjo prie pirmo
sios komunijos., vietiniam kuni
gui Linartui, sakant vaikams 
pamokslą, žmonės pradėjo eiti 
iš bažnyčios. Tuomet minimas 
kunigas Linartas, pradėjo baž
nyčioj ne savo balsu rėkti, taip 
kad net kai kurie vaikai labai 
išsigando, barti tuos, kurie iš
eina vadindamas juos: “bedie
viais,” “bedušiais” ir kitais 
biauriais žodžiais ir tuojau grie
žtai įsakė savo zakrastijonui 
užrakinti bažnyčioj visas duris, 
kad žmonės negalėtų išeiti. Taip 
laikė visus likusius žmones baž- 

Ke inyči°J iki pabaigos pamokslo. 
|Per tą laiką, negalėjo žmonės 
|nei išeiti, nei įeiti.1 [LŽJ.

PITTSBURGH, Pa., liepos 
— William Penn viešbučio

19.
ru-

L1SABONAS., liepos 18.—Vos sy vakar įvyko amoni jos tanko 
dvi savaiti išgyvenęs Portugali- sprogimas, kurio dvidešimt vie-1 
jos ministerių kabinetas, kurio nas asmuo, tarp jų devyni gaiš-, 
pirmininku ir kartu karo mi- rininkai, buvo apdeginti, 
nisteriu buvo Antonio Da Silva, lėtas žmonių buvo pritroškę ga- J 
vakar atsistatydino. rais ir dūmais.

*
NEBIJO “BEDIEVIŲ

išLiberalė Bažnyčia 
Darrową savo garbės Jūsų Pinigai

DENVER, Colo., liepos 19. — 
, , ] Vyskupas Frank H. Rice pa- 

Mussoliniui kad chieagiškis advoka
tus vėl daroma kepenų operaci- |-as Clarence Darrow tapęs Dėn-, 
jft‘. sveikata žymiai pablo-(Vero Liberalės. Ęažnyčio^ išrink-' 
gėjus iš susirūpinimo dėl ne- į.as garbės nariu. Liberalė 
ramumo krašte, dėl stipraus Bažnyčia pada:rė tatai, idant pa>: 
bruzdėjimo prieš fašistų rėži- gęrbus l)arrową už jo stojimą 

ginti mokytoją Scopesą, perse
kiojamą dėl dėstymo mokiniams ( 

” ” - i i Nors bibli-|
ninkas Bryanas vadina Darro- 
wą “bedieviu,” tečiau vyskupas 
Rice sako, kad Darrowo “bedie 

Chicaeai ir apielinkei federa-' vybf'’ y*'a krikščioniškesnė, ne 
lis oro biuras šiai dienai prann- khd Bryan0 “d’evuotybė.
Sauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
atmaina temperatūroj; viduti-

ORR
jevoliucijos mokslo.

bedie

“MOTHER JONĖS” SERGA

Pasiųsti per Naujienas Liętuvon gręL j 
Čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

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

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

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

ristai, priklausą slaptai organi- baisus, prakeiktas mokslas. Ne(
zacijai., kuri, sako, veikianti su- 
lyg gaunamais iš Maskvos įsa
kymais.

veltui juk biblininkas Bryanas kai siekė 71° F. 
nori dėl to mokytoją Scopesą 
ant laužo sudeginti.

WASHINGTONAS„ liep. 19.
— Pagarsėjus darbininkų judė- 

Vakar temperatūra vidutinis-, jime darbuotoja, senutė Mary 
f | Jonės, paprastai vadinama 

šiandie saulė teka 5:30, lei-»“Mother” Jonės, sunkiai susir^ 
džiasi 8:22 valandą. ’go. Ji yra 92 metų amžiaus.
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k<H..r p. G KILAITIS
< M* cinuth HaUtod Street 

Ctucago, 1U- 
Vaiephoee Roosavelt 850$

Sub»cription Katėsi 
1x00 per year in Canada. 
J'j.(K) per year o u Laide of Chicago. 
$o.$0 per year in Chicago.

8c. per eopy.
Entered as Second Claae Matter 

Harch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the net of 
Harch 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 So. Halsted St., Chicago, 
01. — Telefoną*: Roosevelt bito.
jugsarr ■ wrrr iiji"ji n, en-i.-usy

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI KLAIPĖDOS KRAŠTE.

DAUGUMA LIETUVIŲ, BET ORIJENTACIJA 
VOKIŠKA, 
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OKUPANTIŠKOS POLITIKOS VAISIUS. ‘ 
e e e e e •

• •••••

KULTŪROS KONGRESAS LIETUVOJE..

Elta praneša, kad apskričių savivaldybių Klaipėdos 
krašte rinkiniai davę tokius rezultus: tautybės atžvilgiu 
— lietuvių išrinkta 49, o vokiečių 13; partijomis — “Ein
heitsfront” autonomistų 38, socialdemokratų 14, lietuvių 
tautininkų 10.

Iš tų rezultatų matyt, kad lietuviai Klaipėdos krašte 
sudaro milžiniškų daugumų gyventojų, daugiaus kaip ke
turis penktadaliuš.

Taigi galima drąsiai sakyt, kad tautybės atžvilgiu 
Klaipėdos kraštas yra tikroji Lietuvos dalis.

Bet kultūros atžvilgiu buvusioji Prūsų teritorija žy
miai skiriasi nuo Didžiosios Lietuvos. Tatai pasireiškė 
ir rinkimuose. Dauguma klaipėdiečių balsavo už “vokiš
kos orijentacijos” sąrašus.

Vokiškas žodis “Einheitsfront” reiškia “bendras 
frontas”. Tas vardas apima keletu politinių Klaipėdos 
krašto grupių, kurių tarpe randasi ir griežtai vokiški na
cionalistai, Klaipėdos krašto sujungimd su Lietuva prie
šai. Jų pastangomis daugiausia ir buvo sudarytas tas 
įvairių partijų blokas po vokišku “Einheitsfront” vardu.

Buvo dėta daug pastangų įtraukti į “bendrųjį fron
tų” ir socialdemokratus. Bet, matyt, jos nelabai buvo 
vaisingos. Į apskričių tarybas pateko 14 socialdemokra
tų, ėjusių atskirais sąrašais.

Silpniausia partija Klaipėdos krašte pasirodė lietu
viai tautininkai.

Aukščiaus paduotieji rinkimų rezultatai tečiaus yra 
atspindis ne tiktai kultūrinio Klaipėdos krašto skirtingu
mo nuo Didžiosios Lietuvos, bet ir atspindis tos politikos, 
kurią vedė Klaipėdos krašte Lietuvos valdžia. Pastaroji 
tenai šeimyninkavo, kaip užkariautoji okupuotoje že
mėje. Jau apie treji metai, kaip Klaipėdos kraštas tapo 
sujungtas su Lietuva, o to krašto gyventojai dar iki šiol 
neturi nei savo seimelio, nei savo atstovų visos Lietu
vos seime.

Šita anti-demokratinė okupanto politika pastūmėjo 
daugelį Klaipėdos krašto piliečių prie “bendro fronto” su 
vokiškais tautininkais. Priešingas Lietuvai elementas 
tuo budu gavo progos sueiti į blokų su dauguma klai
pėdiečių. - $

Ar Lietuvos valdžia norėjo šitokių pasekmių? Žino
ma, kad ne. Jos interesuose buvo izoliuoti vokiečių nacio
nalistus ir, kaip galint labiaus, sustiprinti lietuvių tauti
nio elemento įtakų. Bet ji pasiekė visai priešingų rezul
tatų: sustiprino vokiečių nacionalistus ir izoliavo lietu
vių tautininkus!

Jeigu Kauno “valstybės vyrai” turi bent krislų poli
tinės išminties, tai iš tų rinkimų rezultatų jie turės pasi
mokinti. Ažuot diktavę klaipėdiečiams “iš viršaus”, jie 
turės leisti jiems patiems tvarkyti savo reikalus, vado
vaujantis tais pagrindais, kuriuos pirmiausia paskelbė 
Lietuvos seime socialdemokratų frakcija ir kufie vėliaus 
buvo įrašyti į Klaipėdos konvencijų.

Mes, iš savo pusės, tikimės, kad prie sveikos politi
kos Klaipėdos krašte tenai galės išsivystyti galingas dar
bininkų judėjimas. Geras ženklas yra tas faktas, kad> 
nežiūrint visų nepalankių sųlygų, Klaipėdos krašto soci
aldemokratams vis tik pavyko pravesti apie 20 nuošimčių 
atstovų į apskričių savivaldybes.

“O žemė vis tik sukakiI” Taip esųs taręs senas moks
lininkas Galileo po to, kai bažnyčios teismas prispyrė jį 
atsižadėti savo mokslo.

Sukasi ir progreso ratas Lietuvoje, nežiūrint to, kad 
klerikalai stengiasi, kaip įmanydami, nuslųpinti kiekvie
ną laisvės kibirkštį.. Birželio 28 d. Kaune įvyko Pirmas 
Lietuvos Kultūros Kongresas, daulyvaujant 78 švietimo 
draugijų ir kultūros organizacijų atstovams iš įvairių 
Lietuvos kampų ir daugybei svečių (žiur. aprašymų kito
je vietoje).

Viduramžių tamsoje Lietuva gyventi nebenori. ( Ji 
eina į šviesų!

DislmokCjimo kalnai 
/hieagoje — paštui
Metams--- ---------------------------  $8.00
Pusei metų___________ __ _ . 4,00
Trim* minėdama-----------  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam minėsiu!.75

diicagujo per nešiotojus 1 
Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei ---------------------_-------18c
Mėnesiui ----------------- ■- 0 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje,
paštu:

Metams ----------- $7.00
Pusei metų________ ___ _____8.50
Trims mėnesiams............  - . 1.75
Dviem mėnesiam  ................. 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ----- -------------------- -- $8.00
Pusei metų ........—. 4.00
Trims mėnesiams------------------2.10
Pinigus reikia siųsti palto Ifoaey 

n*d«riu kartu «u ulsakyma.

PIRMAS LIETUVOS KULTŪ
ROS KONGRESAS

* - - - - t u »

Sekmadienį — 28. VI. 14 vai. 
Baltosios Gulbės salėje iškil
mingai atidarytas Pirmas Lie
tuvos Kultūros Kongresas. '

Kongrese dalyvauja: L. Jau
nimo Sąjungos 25 atstovai, 
“Kultūros” būrelių 18 atst., 
Moksleivių Varpininkų S-gos 8 
atst., švietimo ir kult. V. Ku
dirkos D-jos 8 atst., Mokytojų 
pyog. s-gos 5 atst., L. Vai. Liau
dininkų S-gos 3 atst., soc. deni. 
2 atst., Amerikos Liet, i Taut. 
Sandaros 2 atst., L. žiburėlio 2 
atst., žiežirbos 1 atst., JCopeia- 
cijos 2 atst., Spaudos fondo 1 
atst., “Kultūros” b-vės Valdys 
bos ir tarybos 3 atst., Sveikatos 
— blaivybės D-jos 1 atst,, “Var
po” b-vės 1 atst., — viso nuo 
15 draugijų 79 atstovai. •

Kongresą atidarė L. Kultū
ros S-gos C. V-bos pirm. prof. 
K. Sleževičius, sveikindamas su
važiavusius ir kviesdamas juos 
pasisakyti savo mintis, kad su- 
koordinuoti įvairių d-jų darbą 
sudarant bendrą frontą prieš 
tamsybę už šviesą, kultūrą.

Išrinkus prezidiumą iš prof. 
Lašo — pirm., D-ro Buzelio ir 
p. Bielinio — vicepirmininkų ir 
pp. Šmulkščio, Petraičio ir Kar
delio — sekretorių ir priėmus 
dienotvarkę, prasidėjo sveikini
mai.

L. Valst. Liaud. S-gos C. K. 
i ir frake, vardu sveikino p. M. 
Sleževičius, pažymėdamas ne
paprastą supuolimą: kongresas 
susirinko tuo momentu, kada 
klerikalai pravedė įstatymus, 
kuriais pasiryžo pasmaugti 
spaudą, žodžio, susirinkimų lai-
svę, kultūrą. P. M. Sleževičius 
pareiškė vilties, kad visgi kleri
kalams nepasiseks nuslopinti 
žmonių iniciatyvos, nepasiseks 
pasmaugti Lietuvos visuomenės 
pastangų, atgavus politinę ne
priklausomybę, atgauti ir spau
dos, susirinkimų; sąžinės laisvę, 
ir būti tikrai laisvais piliečiais. 
(Karštai plojama). .

Toliau kongresą sveikino a- 
merikiečių Sandaros pirminin
kas D-ras Drangelis. Jis, at
silankęs Lietuvon ir palyginęs, 
matąs, kad ir Amerikos lietuvių 
Sandara eina tais- pačiais obal- 
siais, kurduos pareiškė p. M. 

Sleževičius ir todėl jis žada A- 
menkos lietuvių pagalbą ben
druose siekimuose už visišką 
Lietuvos ir jos piliečių laisvę, 
kulturingumą, šviesą. (Kongre
sas karštai ploja).

Kauno Savivald. prad. moky
klų mokin. šelpti k-to vardu jo 
pirm. p. J. Vileišis, mesdamas 
mintį, kad visai pažangiajai vi
suomenei, organizacijoms rei
kia sudaryti vieną bendrą fron
tą prieš befidrus kultūrą, pir- 
mineigą, šviesą ir laisvę slogi
nančius veiksnius, ką kongresas 
sveikina triukšmingu plojimu.

P. Bielinis kongresą sveikina 
soc. dem. vardu su viltimi, kad 
ateity kultūros darbas plėsis.

Sveikino dar Zarasų “Aksti
nas,” norėjo sveikinti ir dau
giau, bet pirmininkaujantis .tu
rėdamas omeny stoką laiko pa
prašė kongresą pereiti prie die
notvarkės punktų svarstymo.

V. Kvieska pranešė apie 
dabartinę švietimo ir kultūros 
padėtį Lietuvoje. Jo patiekti 
daviniai toki: Prad. mokyklų 
Lietuvoj 2080, šiemet jas lan
ke 120,000 vaikų. Mokyklinįo 
gi amžiaus vaikų — 7—13 me
tų surašymo daviniai 1928 m. 
buvo 290,000, — taigi 46%

1 vaikų nemoka skaityti. Atro
do, kad pusė Lietuvos gyv. ne
moka skaityti. Su suaugusių 
švietimu nieko nedaroma. Prieš
2 met. -savivaldybės tą darbą 
dirbo,zšv. M-ja už pamokas ap
mokėjo. Dabar tos lėšos pa- 
^kįito# klebonams už pandas
- po 5 lit. 6 cent. už valandą,
— o iš s-bių sąmątų tam tikslui 
skiriamos lėšos išbrauktos.

Estijoj- ir Latvijoj prįversti- 
(nai 6 metus kiekvienas vaikas 
turi mokintis, Vokietijoj 8 me- 

NEPAVYKO. — Bhss Baker, 
Californijos universiteto stu
dentas, kartu su kitu studentu 
—susitarė papildyti “tobulą pik
tadarybę” pasekant nevykusia 
Chicagos studentų Loeb ir Leo- 
pold žmogžudyste. Iš jų jie pa
siskolino idėją reikalauti išpir
kimo, o iš nesenai buvusios CFii- 
cagoje Shepherdo bylos — už
krėtimą žmogaus bakterijomis. 
Jų auka turėjo būti vario mag
nato Daniel C. Jackling pati. 
Betgi jų sumanymai nepasisekė 
ir abu studentai atsidūrė kalėji
me.

tus, o pas mus pusė vaikų n£ 
gali išmokti skaityti.

Sekamai vieton susirgusio 
Prof. Vadavo Biržiškos, kuriam 
kongresas pasiuntė pasveikini
mą, paskaitą apie suaugusių 
švietimo tvarkymą skaitė Prof. 
Purenąs.

Del paskaitų gyvai debatuota 
ir priimta dedamos čia rezoliu^ 
cijos.

Pagaliau susirinkimas, iškė
lęs eilę sumanymų, išrinko Kul
tūros Tarybą, kurion įėjo Z. To
liušis, prof. Lašas, K. Bielinis, 
prof. Purenąs, doc. Augustaitis, 
J. Norkus, p. Brašiškis, J. Jo- 
nuškis, Rr. Dailydė, doc. AL 
Rimka, J. Galvydis,, J. Petraitis: 
kand. Brazauskas, p. Budrys, J. 
Vileišis, J. Strimaitis., Ig. Au- 
gustinavičius ir p. Žiugžda.

Prof. Lašas, padėkojęs suva
žiavimui už spartų darbų, kon- 
gresą uždare.

I. L. Kultūros/Kongresas ap
svarstęs dabartinę švietimo ir 
kultūros padėtį Lietuvoje rado, 
1) kad permažas pradžios mo
kyklų skaičius proporcionaliam 
mokyklos amžiaus vaikų skai
čiui, 2) kad visiškai nėra suau
gusių švietimo, 3J kad švietimo 
sutvarkymas neatatinka liau
dies ekonominiams reikalams, 
4) kad mokyklos nežadina mo
kinių iniciatyvos, 5) kad švieti
mas varomas vienpusiškoje kle
rikalinėje dvasioje, 6) kad ne- 
klerikalinio kripsnio mokyklos 
persekiojamos, 7) kad jaunuo
mene auklėjama ne žmonišku
mo, bet partinės neapykantos 
dvasioje, 8) kad švietimo dar
bas išeina ne iš liaudies kultū
ros pagrindų ir laikydamas tei- 
kalingu kreipti visuomenės dė
mesį į apverktiną liaudies švie
timo stovį ir pavojų Lietuvos 
kultūrai, nutarė kviesti visas 
pažangiąsias organizacijas dėtis 
į Lietuvos Kulturos Sąjungą ir 
bendrom^ pajėgomis kelti liau
dies švietimo ir kulturos žmo
niškumo, laisvos minties ir mu
sų krašto žmonių geroves pa
grindais.

I. Kulturoš Kongresas apsvar
stęs dabartinę švietimo ir kul- 
tųros padėtį Lietuvoj sutarė: 
Kulturos' Tarybai a) išdirbti 
tinkamą programą suaugusių 
kursams, b) išplėsti Liaudies 
Universiteto peikimą nustatant 
programą ir sudarant atskiruo
se Lietuvos centruose lektorių 
barius.

1 Remti “Kulturos” knygų lei
dimą paruošiant temas, kurio
mis reikėtų paruošti literatūros 
ir plątinant jau išleistąją, eiti 
prie sudarymo mokslo priemo
nių muziejaus.

—.................................................-

Ko laukoms Ir ko 
sulauksime?

Jaunučiai būdami su troš
kuliu laukėme tos dienos, ka
da stipriu pasiryžimu galėsime 
nugriauti caro valdžią ir su
kurti laisvų, nepriklausomą 
nuo jokių despotiškos valdžios 
siurbėlių, Lietuvą. " ( .

Džiaugdavomės gavę Mažosios 
Lietuvos “Varpą” ar kbkį hek
tografuotą atsišaukimą. Jie ei
davo per kairiosios jaunuome
nės rankas, ir galvojome: kaip 
čia tą caro valdžią nuvertus, 
kaip laisvą Lietuvą sukurus. 
Vieni, ramesni (rimtesni) tikė
josi tegalėsią autonomiją iško
voti, na, o karštieji norėjo ir ti
kėjosi iškovoti pilną nepriklau
somybę — laisvę.

O dešinieji?’ o kuniginiai?
Tie amžini Lietuvos laisves 

pardavikai, lyg ir išjuokimui 
prakilnaus judėjimo, Durnoje 
bučįavo caro tarnų pantaplius, 
reiškė ęarui ištikimybę, gyrėsi 
caro kampininkais esą ir susi
dėję su žandarais smaugė Lie
tuvos žmones. Jiems nereikėjo 
laisvos Lietuvos, nes jiems ge
ra buvo gyventi ir despotiškoj 
caro valdžioj; ta valdžią mokė-* 
jo jiems algas ir jie meldėsi 
Dievui, kad Carizmas su Mikalo-, 
j u Kraujinguoju kuoilgiausia 
laikytųsi; o žmonėms skelbė, 
kųd caro valdžia nuo Dievo leis
tą, kad( kovotojai už laisvę — 
“cięilikai” velnio įkvėpti.

Tada tai, 1909—12 kairysis 
jaunuolių sparnas apsprendė 
klerikalizmo vadovus — kuni
gus: laisvės budeliai ir Lietu
vos pardavikai. Tai ainiai kry
žiuočių, kurie išpiovė lietuvių 
tautos šaką prusus, kurie degl
ių žemaičių kaimus, grobė ir 
niekino jų dukras, tai tie patys 
Romos popiežiaus pasiuntiniai, 
kurie neįstengė vokiečių pagal
ba kardu išnaikinti lietuvių val
stybes ir tautos, prigavimu ir 
papirkimu pardavė ją lenkams, 
įvedė Lietuvoj baudžiavą, ir 
rykštėmis bei botagais plakė 
Lietuvos valstiečiui. Ir vis tai 
darė Dievo vardan, ir vis pasa
kojo žmonėms, kad taip nuo pa
čio Dievo buvo leista.

Nežiūrint tokio biauraus ku
nigų elgesio prieš karą, nežiū
rint to, kad jie niekino tautų 
Dievo ir dūšių išganymo vardan, 
kairysis sparnas dirbo savo — 
kovojo už Lietuvos laisvę. Ir 
štai Rusijos darbo žmonėms va
dovaujant, susibūrę visų tautų 
revoliucininkai numetė c^ro jun
gą, ir tautos gavo teisę, pačios 
savo likimą išspręsti.

Kairieji — darbo žmonių 
draugai, nudžiugo. Juk nesenai 
dar abejota buvo ar atsikratysi
me caro, o štai jau jo ir šešėlio 
nėra. Visi degte užsidegė įkurti 
laisvą ir laimingą Lietuvą: že
mę manė teisingai paskirstyti 
žemės dirbėjams, aprūpinti juos 
mašinomis, pakelti ūkis; atsta
tyti sunaikintus trobesius; su
tvarkyti kelius, pristatyti gelž- 
kelių; apšviesti visus; vengti 
ateityje kraujo pralėjimo.

Bet nesuspėjo kairieji dar sa
vo programų išaiškinti, kai ku
nigai ir jų pakalikai pardavė 
Lietuvą kryžeivių ainiai — Ura
chui. Ir tik sukilusi rtvoliucine 
vokiečių liaudis išgelbėjo Lietu
vą nuo šios nelaimės. Ji nutren
kė ir nuvainikavo visus savo 
karalius ir Kaizerį Vilhelmą, ji 
nebūtų leidusi Urachui Lietuvo
je atsisėsti. Ir klerikalai neiš
drįso parsikviesti į despotus 
Uracįą.

Subruzdo kairieji norėdami 
įvykinti savo nusistatymus — 
programas, žmonėms naudos pa
daryti. Bet klerikalai tuoj susi
zgribo; išmokę kunigų semina
rijose maitinti žmones dangiš
kų pažadų migdolais, jie ir čia 
ant žemės ėmė kalnus žmonėms 
žadėti žemiškų gerybių, žadėti 
žadėjo! kad valdžią i savo ran
kas gavus, bet širdyj kita ką 
turėjo, širdyse jiems rūpėjo iš
gelbėti poniją ir savo kišenes, o

■i—

mužiką paversti naujos rųšies 
— mokesčių ir bažnytinių duok
lių baudžiauninku. Kunigų ir 
ponijos buvo pilni visi Lietuvos 
pakampiai, o darbo žmonių 
draugų tik vienas kitas. Valstie
čiai neįstengė suprasti kas jų 
draugai, o kas juoduose avių | 
kailiuose prisidengę aršus val
stiečių ir Lietuvos priešai, ir jie 
pasidavė klerikalų suvyliojimui 
vardan Dievo ir Tėvynės.

Ir šfai dauguma Lietuvos pi
liečių, o ypač nerūpestingos Lie
tuvos ukiu ir platesniu gyveni
mu moterys, padavė balsus už 
senų Lietuvos laisves budelių 
valstybės ainius.

Ir ką gi turime?
Prie caro valdžios žmones de

javo mokesniais. Prie krikščio
nių valdžios žmonės irgi dejuo
ja mokesniais.

Caro valdžia draudė leisti 
laikraščius ir knygas, kurie kal
bėjo apie laisvę ir žmonių gero
vę. Musų klerikalai irgi drau
džia ir konfiskuoja laikraščius ir . , ' Y J* * •
knygas, kurie rodo; kaip reiktų 
nusikratyti priespaudos ir su
kurti gerovę.

Caro valdžia ’ policijos ir na- 
gaikų pagalba valdė žmones, o 
baudė pilnamečius. Musų kleri
kalai sugalvojo dar daugiau; 
prie policijos ir nagaikų pridėjo 
kumštis šompalus ir elektros 
vielas, kurios 'iškrato žmogaus 
smagefliš Ai’ žąidgų padaro pa
mišėliu. Ir visomis šitomis prie
monėmis kankinama ne tik pil
namečiai, bet ir maži 14—15 me
tų vaikhi ir mergaitės. Ir vis 
tai daro vardan Dievo ir Tėvy
nės.

Caro valdžia iš žmonių tik 
ėmė, bet nieko žmonėms nedavė. 
Klerikalai daro tą patį. Klerika
lai žemę daugumoj tik savo sėb
rams atiduoda, o darbo žmones 
gauna tik menkai kam tikusius 
sklypelius, nuo kurių prisieis 
naujakuriams bėgti, arba aplin
kiniams poliams vergauti.

Caro valdžia kvailino žmo
nes, laikė juos tamsumoj, kad 
nesusiprastų. O jei įsteigdavo 
mokyklą, tai tik tahi, kad ap
gauti žmones ir ne mokslo duo
ti, bet išmokyti carą pagarboj 
laikyti. Tuo tikslu Lietuvoj bu
vo sodinami cariški rusų moky
tojai. Klerikalai daro tą*patį — 
tamsina žmones, mokyklose ne 
mokslo mokina, bet tik nusilenk
ti prieš kunigus, ir savo žmoniš
ką dusią vergiška padaryti. Į 
mokyklas jie sodina vienuoles, 
parkviestas iš užsienio, kurios 
lietuviškai nemoka, arba šiaip 
klebonų pastumdėlius. O savys- 
tovesnius mokytojus veja iš 
mokyklų lauk.

Kovodami už Lietuvos laisvę 
mes tikėjomės turėti žmonių, 
bet ne kunigų valdžią, nes norė
jome, kad lietuviai butų broliai, 
o ne tarpusavio priešai, prie ko 
privedė dabar klerikalai. Mes 
netikėjome, kad laisvoj Lietu
voj lietuvis lietuviui galėtų 
kraują pralieti, o šiandie kleri
kalų dėka lietuviai žudo vieni 
kitus. Mes tikėjomės laimės ir 
geroves, klerikalų dėka sulaukė
me skurdo, vargo ir ašarų.

Žemaičiai ir aukštaičiai! — 
padarėme klaidą, bet ją reik ir 
atitaisyti. Jei davėme klerika
lizmui, kaip kokiai džiovai ap
sėsti visą Lietuvos kūną, tai at
minkime, kad mes patys tą Lie
tuvos kūnų privalome ir išgydy
ti, privalome išnaikinti Lietuvo
je klerikalizmą. O jei to nepa- 
darysim, tai klerikalinis suskis 
suės Lietuvą ir mes neteksime 
visko, už ką taip ilgai kovojome, 
kam tiek daug vargo ir sveika
tos padėjome.

[“Ž—tis”] Lad. Serbanta.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE,
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*.

ANT NAUDOS. %

S, L FflBION AS CB.

809 W. 351h SI., Chicago 
TeL Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakorte*.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas* 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

Yarda 0141
Bylos visuose teismuoaa. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas 
kola pinigą 1 ir 2 morgiHams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 11001 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yarda 0062 

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

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

M I—I !■ I

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunus Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington S't. Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

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

. Namu Telefonas Republic 9600

69

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53$ 
Tel. Central 6390

V«k. 8223 S. Halsted St, Chicaia 
Tel. Yarda 4681

Tai. I Barbora 9017

I, A, SIAUS
ADVOKATAS 

0*Ism vidurnileotyji 
Room 171 6

’ CHICAGO TEMPLE RLDG, 
77 W. Wa8hi0gton St 

Cor. VKaablnrton < CItr*

Wamu Tai.: įlydė Park VM
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KCHICAGOS 
ŽINIOS
Skandalinga byla

Misteriškas Dr. Niveno gyve
nimas

Prieš kiek laiko mirė Dr. Ma
sini Niven, palikdamas ponia! 
Elizabeth Niven Volbers (1137 
E. 72 St.) visą savo turtą, ku
ri^ siekia $100,000. Dr. Niven 
buvo perfiumų fabrikantas.

Dabar Dr. Niveno žmona, bu
vusi kunigaikščidtė Zicha, išė
mė poniai Volbers varantą. Kal
tinimas toks: p-ni Volbers par
davusi Dr. Niveno paliktą al
koholių,, kurį pastarasis varto
jęs perfiumų išdirbimui. Al
koholio buvę palikta už $40,000.

Našlė papasakojo ir kitų įdo
mių dalykų. Dr. Niven tik
ra pavardė buvusi Simon Suth.

• Jis paėjęs iš turtingos ir įta
kingos vokiečių šeimynos ir 
mokinosi Heidelbergo universi
tete. Bestudentaudamas užve
dęs skandalingą romaną su vie
no profesoriaus žmona. Už tai 
buvo pašalintas iš universiteto, 
o tėvai išvarė iš namų. Po to 
jis, pasivadinęs Nevinu, pradė
jęs vesti klajojantį gyvenimą. 
Tarnavęs pas vieną italų grafą, 
o vėliau dirbęs kaipo chemikas
Londone. Ten jis susidėjęs su'trečias asmuo 
moterim, kuri pasivadinusi Eli-j tas, kad rasta 
zabeth Neviu, taigi jo seserimi, veria, o peilio 
Paskui jiedu atvyko Chicago^ J nebuvo. Tuo 
kur Dr. Neviu pradėjęs išdir-jlas perplautas 
bineti perfiumus.

1918 m. Dr. Neviu a

Mary Pickford kaipo “Little 
Annie Rooney.” Tas Krutamu- 
jų paveikslų veikalas greitu 
laiku bus rodomos publikai.

Banditų dvikova
Nušovė paskilbusj Vinci

James Vinci (3212 Princeton 
Avė.), kuris prisipažino prieš 
kiek laiko, jog važiavęs tuo ka
ru, iš kurio tapo nušautas 
“Mossy” Enright, dabar pats 
guli negyvas. Bet ne jis vie
nas: negyvas guli ir jo priešas 
Joseph Granata.

Susipešė jiedu John Genaro 
saliune (2900 S. VVeJls St.). Pa
skui išbėgo gatvėn, pasigirdo 
keliolika šūvių, — ir viskas bu
vo baigta. Viens šalia kito gu
lėjo du lavonai. Tai buvo Gra
nata ir Vinci.

Policija mano, kad toj mirti
noj kovoj dalyvavęs ir Grana
tos pusbrolis, kuris po mūšio 
pabėgęs. Kad ten dalyvavo 

rodo ir tas fak- 
tik vienas revoi- 
niekur aplinkui 
tarpu Vinci kak-

Kaip Granata, taip ir Vinci 
turi ilgą policijos rekordą. Jie- 

su Izabella McClellan, kuri ne- du daug kartų buvo areštuoti už 
Be to,

Sidėj Vinci buvo žinomas 
butlegerių viršila.

užilgo mirusi. Po to jis ap
sivedęs su kunigaikštiene ir iš
vykęs Vokietijon medaus mėne
sį praleisti.

Tuo pačiu laiku tapo iš kon
centracijos stovyklos paliuosuo- 
tas vokiečių oficierius Volbers. 
Jis buvo paliuosuotas Texase, ir|k0] sutaUpė $7,500, "i - ky* ... »» a___ • *, •___

įvairius apiplėšimus.
\Vest
kaipo

Išviliojo $7,500

Bet dabar 
tuos pinigus šuo ant uodegos 
nusinešė. O atsitiko tai štai

“p-lė Niven” pasiuntusi jam 500 
dolerių atvykimui į Chicagą.

Jiedu apsivedę tuoj, kai Vol- kajp. Atėjo j Putozą du vyrai ir
bbrs atvykęs.

JDr. Niven turėjęs biznio re 
kalais grįžti namo. Nespėjo fj pradėjęs. 
jis Chicagon grįžti, kaip susir
go ir neužilgo mirė. Jo kūnas 
tapęs sudegintas krematorijoje. 
nežiūrint į tai, kad gyvendamas 
jis buvęs priešingas kūno degi
nimui. Bet deginti kūną kre- 
matorijoj prispyrę Volbersai.

Po Dr. Nevino mirties tuoj 
tapo surastas testamentas, su
lig kurio visas jo turtas pa
liekamas Elizabeth Niven, jo se
seriai. Vienok nabašninko 
žmona tvirtina, kad tas testa
mentas esąs klastingas. Dau
giau to> Drį Niveno mirtis I" :pa,tie! nė cento, 
vykusi prie labai misteriškų ap- piergaliai sudėti, 
linkybių. Pasiremdama tuo, ji 1)abar Pufoz supranla< jog ir

pradėjo skųstis, kad pasaulyj 
i nėra teisybės. Vienas net veirk- 

Paskui papasako
jo apie savo dėdę, kuris kur 
tai suradęs aliejaus laukus. Tik 
bėda su juo, kad pinigų netu
rįs užpirkimui tų laukų. Ar ne
galėtų tad Putoz pagelbėti? Jie 
padėsią $ 1,000., o jis $7,500 į dė
žutę. O kad jie nieko blogo iš
maną, tai raktą duosią jam lai
kyti.

Su tokiu pasiulymu Putoz su
tiko. Sudėjo pinigus j dėžutę, 

i Praėjo kiek laiko, bet tie “tei
singieji” nesirodo. Parupo Puto 

.zui pažiūrėti į dėžutę. VieŠ- 
Tik vieni po-

linkybių. Pasiremdama tuo, ji p - —
areštavo p-nią Volbers, kaipo djdįiausi prigavikai gali veikti 
avanturistę. Prasidėjo tardy- del pasau|io neteisybių.avanturistę. 1 
mas, kuris, ko gero, gali paro
dyti daug įdomių dalykų kaip 
apie p-ią Volbers, taip ir apie 
nabašninką.

Du prigėrė ežere

Užvakar ežere prigėrė du vy
ru John P. Ijailornickį, 24 metų 
(117 E. 118th PI.) prigėrė prie j 
120 gatvės. Gi prie 67 gatvės 
tapo ištrauktas nepažįstamo vy
ro lavonas.

Sušilto karštame 
vandenyj

Florence I)e Bore, 3 metų 
mergaitė 1120 S. Ashland Avė.,' 
įpuolė į katilą karšto vandens ir 
mirtinai nusiplikė.

Tei. 4228

Plurobing, He&ting
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 88tb St.. Chicago,

Jei leik&i bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Moteris nugalėjo 
plėšiką

Plėšikas bandė apiplėšti p-ią 
O. H. Warwick, 720 Grace St. 
Jis laikydamas revolverį ranko
je pareikalavo atiduoti deiman
tinius žiedus ir kitus papuoša
lus. Bet p-ni Warwick nenusi
gando. Ji sviedė pirkinius ban
ditui į veidą ir pradėjo nagais 
jo veidą glostyti. Tuo pačiu 
laiku, žinoma, ji ėmė klykti. 
Banditas suprato, kad popieriai 
nekokie, ir pasileido bėgti. Toj 
kovoj nukentėjo ir p-ni War- 
wick. Bandydamas pasiliuosuo- 
ti, banditas kelis kartus ųirto- 
gė jai į veidą. , (

Ketvirtadienį mirė Fernando 
C. Owcn, 80 metų amžiaus.

Owen paėjo iš Ort Owen (pa
skutinio Valijos karaliaus) 
minės. Chicagon Fernando 
vyko 1869 metais.

Iš Jolieto pabėgo 
banditas

Mirė karaliaus ainis DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

gi
at

Iš Jolieto pabėgo pagarsėjęs 
Chicagos banditas Robert Wes- 
ley (4402 S. Wabash Ave\ 
Chicagoj jis apiplėšė daugybę 
žmonių, ir pakliuvo į policijos 
rankas, kai jis susišaudė su 
vo priešais.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

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

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE, 

Blue Isląnd, III.

Tel Blvd. 818h 
M. Woitkiewtci- 

BANIS 
AKUŠEREA 

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

3113 South 
Halsted St.

sa

Pašovė pačią ir pats 
bandė nusižudyti

Frank Emilio Timponi, pa
garsėjęs muzikas pašovė savo 
pačią ir pats bandė nusižudyti. 
Abu randasi ligoninėj, ir abu; 
turbut, pasveiks.

Tragedija įvyko dėl artisto 
Lucas Peritas. Timponi nužiū
rėjo, kad Peritas buvo jo pačios 
meilužis.

Timponi gyveno 914 East- 
wood Avė.

$40,000,000 gatvių pra 
platinimui

Local Improvements Taryba, 
kurios pirmininku yra John J. 
Sloan, nori gauti 40,000,000 do
lerių gatvių praplatinimui ir 
kanalizacijai. Jeigu ta suma 
bus gauta, tai tuoj prasidės 
darbai. Darbo atsirastų, sa
ko Sloan, kokiems penkiems ar 
net dešimčiai tūkstančių darbi-

Pusė tos sumos butų suvar
tota šiais metais.

Platins gatves

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute* 
rijos kolęgiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl-

Rudens pradžioje bus pradė
ta platinti šios gatvės — Madi- 
son, Halsted ir Milwaukee. Po 
tris pėdas bus pridėta iš kiek
vienos pusės.

Bohemian Blend

ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ųi dyką pata
rimas, dar Ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginom*, 
kreipkitės o ra
site nagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po1 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

^-DR. HERZMAN^
—IŠ R U S I J 0 S—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
motų kaipo patyręs gydytojas, 
chlmrgas ir akufieris.

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

Ofinag ir Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

8236 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Telefonais:

Lietuvių Dentistas patar- 
t' naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

*tNNERSTEĮIJ DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystčje.

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO •

FordsonLincoln

G iįj

y

'Vu

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

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

THE UNIYERSAl CAR- 
Cars-Trucks-Tractorg

| FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndąle 4113-14

B Pasinaudok $5 planu
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų. iŲ

IO 0AY,S FREE TRIAL - MONEY BACK IF NOT SaIISFIEl;

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereik s daktarui mokėti -
AR JUS ESAT ISSIGYDĘ NUO J 

U2SISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo li^ų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija < 
tiktai $1.

Ligoniui moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles ; < 

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai ' 

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

visas chroniškas ligas. , Z 
Kalbame lietuviškai

National Health ClinicZj 
1657 W, Madison St.'< 
Kampas Paulina St.-_

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1380 Mi!waukee Avė., 

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

7

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso

Narną telefonas Yards 1699
Tel. Boalevard 5918

DR. A. J. BERTASH
Ofiso

3464 So. Halsted 8L
valandos

pietą ir 6 8

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandost 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:39 iki 9:80 vakare

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rot h
Kuša* Gydytoja* ir Chirąrjra* 
Si>ecialista* Moterišku, Vyrišką 
Vaiką ir vl*ą ehronliką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., CMeag* 
arti 81*t Street

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delel tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. v

Mes todėl pasiryžome gydyti v\sai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

Musų X-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 piekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Jei abejoji akimis, pasiteiraeli 
Dr. A. R. BLUMENTH AI 

Optomatrlsl 
Boulevard 6487 
S. Asą’and Ava.

Kampą* $7-teą a»t 
‘ i luH

T*L
4649

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Ava. .
Lafayette 0075. Valandos 2—<
Rezidencija 8150 W. 63 Phom 
Prospect 0610. Valandos iki 18 ryto, 
7 iki 8:80 vakare. _______

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
mu del studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serume 
turime visuomet prirengtas — gyduo- 

profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reįkalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells SU 

kampas VVashington St.
Ofiso valandos: Ketverge, aeredij Ir eub»- 

toj nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
iventadieniais nuo 10 iki 1 po pietri. Pa
nedėly, ketverge ir pėtnyėioj nuo 9 ryti iki 
«

Francuziškas Daktaras

b pu piOių, V 
Tel. Bronswick 4988

-

Ui.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Urs., 6641 S. Albuny Avė., 
Tel. Pronpect 19SS. Otian valau- 
dus 2 i. 6-8. Nuiltlioj 18 iki 12 d

kraujo. odosSpecialistas
slaptųchroniškų

metodųpagelbaGydo su lesnaujausių

50

PH

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

■p Nekomplikuotai 
mechanizmas išvak Ūmui ar pataisymui 

k Nesiusk pinigu
Užmokėk'paštoriui $1.50 

ir už persiuntimą. Meti- 
V. nis garantuotas certifl

. katas užtikrina užga- 
nėdinimą. Rašykit aiš
kiai vardą ir adresą.,

Ehrlicho

IKe VVritine, < 
PE/AlSPHtRfc

Tobuliausis Rašymui Instrumentas $
Galite liuosai rašyti su rašalu kaip su 

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

Jūsų rankos raštų. 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 kie 

ta guma, augš- 
čiausios rų- 

šies darbas.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwawkee Are., Room 209 

kampas North Are. Ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 jpo pietų, 6 iki 
8 vakare. _____ 1—

Namų telefonas Spaulding 8633

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

Tel. Lafayetto 41411
V-,—,,

.... . "fl

X-Ray Spinduliai 
Ofisas 

1800 So. Asfoląnd Avę. 
ant viriįaus Ashland Statę Banko 

Telefonas Canal U464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Ui X0> 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pfot. 

Dr. J. W. Beaudette

606 ir 914,■»

nas, kuri slidžiai eina per 
, ka» padaro greitą, rašy

mą taip kaip su minkštu paišeliu, t

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

Butkus Undertaking 
■' Co., Inc.
.P. B. Uadley, Licensed

710 West 18th Str., CĮHcago, Ui.
Viskas—kąfe reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161

vai- vakar*.
The Peoples Health 

Institute
DR. GILL, Specialistas

eiti j darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome laba! pasekmingai ir visas uisfe 
senčjusiaa ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Euroidniaia 
Ir Amerikoniškais {taisymais ir gyduolcml*.

Ligas kraujo, reumatiamų, nervingumą, 
utklėtėjimą vidurių, krutinta ir Šonų skau- 
dojtinų. galvosūkio, nubėgimg /kraujo puč- 
kvs; slinkimą ■ plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specla- 
lumas per 28 metus.
t Vy^ai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiiinos apie n nu
jauni KyHjnno bud* ton.ilų. kinis greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuhs- 
tančihnjs kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl vr« Ir d.I junų viltis. Na. 
atidėliokite, atidėliojau..a yru n< l..,.



NAUJIENOS, Chloro, m. Pirmadienis, Liep. 20, 1925

Lietuvių Rateliuose

PRANCIŠKA LICKIENfi 
po tėvais Lušikė

Musų mylima moteris ir 
tinelė persiskyrė su šiuo 
šauliu sulaukusi 28 metų 
žiaus, Goodman, Wis., 
d„ 1925, 1 vai. dieną. 
Kauno rėd., Raseinių 
Šidlavos parapijos, 
išgyveno 3 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Tamošių, dukterį Stanis
lavą 2Mj metų, Lietuvoj motiną, 
brolių ir seserų.

Kūnas pašarvotas 4522 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvės 
įvyks utarninke, liepos 21, 8 va». 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio 
nes sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažjstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Vyras, duktė ir girtiinės.

Chicagos Lietuviu 
protestas

mo- 
pa- 

am- 
liepos 17 
Paėjo iš 

apskr., 
Amerikoje

Birželio 20 dienos įvykiai 
Lietuvos seime sujudino visus 
lietuvius. Prieš klerikalų smur
tą Lietuvoje ėmė protestuoti 
ne tik Lietuvos žmonės, bet ir 
užsienio lietuviai. Chicagos 
lietuvių protestas įvyko liepos 
17 d. Lietuvių Auditorijoje. Tą 
protestą rengė lietuviai socia
listai ir tautininkai, o vėliau 
prisidėjo ir lietuvių moksleivių 
2 kuopiu Protesto mitingas su
šaukta gana skubotai, 
gražu ne visi chicagiečiai 
jį sužinojo. Pirmiausia 
protesto rengimą sužinojo 
gresyvių lietuvių 
skaitytojai 
išplatinti,
testo mitingas, 
dienos vakarą 
šauktas, 
susirinko gana daug žmonių.

Apie 9 vai. vakaro ant est
rados pasirodo K. J. Semaška ir 
atidaręs mitingą paveda j j ves-1 s,udenty. jis smerkia klerikali- 
t i adv. S. Rodžiui. Kodis paaiš
kina milingo tikslą ir pakvie-

klerikalai pavartojo smurtą: 
pašaukė policiją ir išmetė juos 
lauk. Su didžiausiu griežtumu 
kalbėtojas tokį kl?rikalų darbą 
smerkė. Jis sakė, kad didesnio 
piliečių paniekinimo ir dides
nio demokratijos principų 
trempimo negali būti.

Po to kalbėtojas nurodo į 
tuos įstatymus, tilpusius vald
žios organe, kuriuos klerikalų 
atstovai priėmė opozicijos at
stovus iš seimo išmetę, 
kingiausias dalykas, 
visi tie įstatymai 
diskusijų.

Baigdamas kalbą 
kad
diktatūrai nc- 

ar anksčiau 
žmonės pasi-

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI

Juo- 
kad veik

kalbėtojas
Lietuvos

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES.
Gerbiamieji : Lotų savininkai ir 

draugijų atstovai esate kviečiami j 
kapinių pusmetini susirinkimą, kuris 
jvyks ketverge, liepos (July) 23 die
ną, 1925 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., 7:30 
vai, vak. Jūsų atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

Kapinių Valdyba.

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

RENDA1 4 kambariai, šviesus ir 
naujai pataisyti. Kadangi bedrui- 
miai yra maži, tai geistina, kad at
sišauktų be vaikų.

Atsišaukite
3717 So. Parnel Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IARANDAVOJ1MUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S, 
Halsted St., Telephone Roosevelt 
8500, Box 566.

PIANŲ BARGENAI
SCIIULTZ’ Grojikli.s Pianas Mo

derniškas su rolėmis ir benčiu, už 
................................ $225

H. C. BAY GrojikHs Pianas rie
šuto medžio už .................    $245

BALDWIN Ilovvard Upright 88 
notų, už ...................................... $90

KIMBALL Grojiklis Walnut, tik 
už ......................................... $365

BRUNSWICK-Radiola Console, 4 
tūbų kombinacija su 25 rekordais, 
už ...................................  $145

DE-FOREST 4 tūlių Portable ra- 
dio už .................................. $65.

Jei reikalinga ant lengvų išmo
kėjimų. .JOS. F. BUDRIK,

3343 So. Halsted Str.

bodus Eudeikis, tel. Yards 1741

sausio 12, 
<1., 1924, sulaukęs 21Vj

ERNEST KEGOWI(’Z
Ginies sausio 12, 1903, mirė 

liepos 
metų.

Kol
Šime
brolio.

Mylimas musų atsiskyrė 
musų.

Malonus jo balsas vis 
skamba musų širdyse.

Jo vieta musų namuose

tik gyvensime neužmir- 
savo mylimo sunaus ir

nuo

dar

tuš

Kurios niekas negalės užpil
dyti.

Bet mes tikime, kad dar ka
da nors pasimatysime su savo 
mylimuoju. M«s tikime, kąd 
musų mylimas sūnelis ir brolis 
dabar yra danguje.

Pamaldos atsibus penktadie
ny], liepos 17 d., 1925 m., šv. 
Pranciškaus Bažnyčioje, India
na Harbor, Ind. 8 vai. ryte ir 
antradieny], liepos 21 d., 1925 
švento Juozapo Bažnyčioje So. 
Chicagoje, 8 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame, gimi
nių, draugai ir pažįstamų atsi
lankyti j šias pamaldas.

Nuliūdę lieka
Motina ir Sesuo.

Antonina Kegowicz, 
3604 Deodor St„

Indiana Harbor, Ind.

1 
I Ar turit silpnas akis? 

Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

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

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
67.52 S. Campbell Avė.

Tel. Rooaevelt 8500

Toli- 
apie 
apie 
pro-

laikrnščių 
Afišų nespėta laiku 
Nežiūrint, kad pro- 

atsibuvo darbo 
ir skubiai su-

i Lietuvių Auditoriją

NAMII-ŽEME
PARSIDUODA ROAD House, 

arti Chicagos, prie didelio eže
ro, 18 kambarių viešbutis, šo
kių svetainė, 2 dideli valgomi 
kambariai dėl 200 žmonių, la
bai pelningas biznis, kas nori 
tuo užsiimti.

Geras Pirkimas
Parsiduoda 2 augštų naujas 

mūrinis namas, 5—5 kamba
rių, aržuoliniai trimingai, ga
ru šildomas; kaina $12,700, su 
mažu {mokėjimu, labai reika
lingi pinigai. Randasi arti Ke
dzie Avė.

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
2423 W. 63 Str.

SMITU and BARNEY GROJIKLIS 
Pianas 88 notų su benčiu ir 25 

poliais, už $90.
Atsakantiems žmonėms

IŠMOKĖJIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos

PARDAVIMUI grosernė ir ciga
ru Storas Brighton Parke. Pra
gyvenimui 4 kambariai su vania 
ir garadžius.

Pigi renda.
2702 West 47 Str.

Phone Republic 2392

DU KAMBARIAI ANT RENDOS
Su valgiu arba be valgio 

BRIGHTON PARKE .
Atsišaukite:

4315 So. Fairfield Avenue, 
Ant 2-ro aukšto E. M. PARDAVIMUI 2 augštų me

dinis namas, su skiepu, 5—6 
kambarių, 4 kambariai skiepe; 
•yra elektra, garažas dėl 3 karų, 
taipgi maža šapa. Labai geras 
pirkinys.

731 W. 21 Street

išreiškė viltį, 
liaudis klerikalų 
pasiduos. Vė-liau 
Lietuvos darbo
liuosuos nuo savo vidaus ne
prietelių, kaip jie pasiliuosavo 
nuo svetimųjų. Jis todėl ragino 
Amerikos lietuvius protestuo
ti prieš klerikalų smurtą ir 
remti Lietuvoje tas partijas, 
kurios gina liaudies reikalus.

Baigus P. Grigaičiui savo 
kalbą, mitingo vedėjas pakvie
čia aukų rinkėjus prie darbo. 
Renkant aukas pianu solo da
vė M. Jozavitas.

Kalba J. Lazdauskis nuo

Lietuvių Darbinįnkų Stygų Orkest
rą organizuoja didesnę orkestrą. Pa
geidauja naujų narių. Norintieji 
įstoti ateikite
White Square Pmk, Library lioom, 8 
valandą

narių.
antradineiais į Mark

vakare, 30 ir Halsted gatv. 
—. Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ti. Publikai sustojus, jinai su
dainavo Lietuvos himną. Jai 
akompanavo p-lė Bigeliutė. Po 
to mitingo vedėjas pristato 
kalbėti “Naujienų” redaktorių

nių partijų atstovus dėl jų 
negražaus darbo seime ir pa
niekinimą Lietuvos 
ei jos.

Nuo tautininkų
Zimontas. Jisai

Lietuvių Tautiškos katuli* 
parapijos (3509 So. Union 

Avė., kampas 35-th St.) yra uždė
ta ir vedama mokyklėlė mergai
tėms ii- berniukams. Mokinama 
lietuvių kalbos; skaitymo, rašymo 
ir istorijos. Už mokinimą neima
ma nieko. Geras ir patyręs mo
kytojas. Mokinimo laikas: nuo 4 
iki 6 vai. po piet, panedėliais, se- 
redomis ir 
gramatikos

l’ric 
kiškos

pėtnyčiomis. Lietuvių 
mokinu ir suaugusius.
—Kun. S. Tautas.

konstitu-

kaip Lietuvos 
teko 
šalių 

prieš svetimuo-
varžyto-

kolba Dr. 
nurodinėja, 

kad tokio konstitucijos ir pi
liečių laisvės trempimo nėra nė 
vienoje demokratiškoje šalyje. 

Dr. Zimontui savo kalbą bai
gus, Valančauskas 
rezoliuciją, 
mas priima

Pabaigoje
B. Simokaitį. Jisai 
kad Lietuva negalės 
va šalim m i tol, kol 
kratys klerikalizmo, 
rodė į tą' faktą, kad

kp. susirinkimas jvyks
21 d. liepos, š. m., Ray- 

Institute, 8 v. v., 81G W. 31

L. S. S. 4
antradieny],
mond
gaf . Chicago, III.

šiuomi yra kviečiami visi nariai 
atsilankyti susirirtkiman, nes yra 
daug svarbiu reikalų.

— Kuopos fin. sekretorius.

deda nuo to, 
liaudžiai per eiles metų 
kovoti prieš svetimų 
priespaudą ir 
sius Lietuvos laisvės
jus. Galų gale Lietuva iškovojo 
sau neprigulmybę. Ta nepri- 
gulmybr Lietuvos liaudžiai 
brangiai kainavo: jie savo ne
prigulmybę aplaistė krauju ir 
prakaitu. Bet kova už Lietuvos 
laisvę dar nepasibaigė. Vidaus 
Lietuvos neprieteliai klerikalai 
visas žmonių pilietines teises 
iki šiol visais jiems galimais 
budais varžė, o dabar užsimo
jo tas teises patrempti visai. 
Klerikalinių partijų atstovų di
džiuma seime veik visai atėmė 
opozicijos partijų atstovams 
teisę diskusuoti naujai pateik
tuosius klerikalų įstatymus, o 
kada pastarieji nepaklausė, tai

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.

LISTERINE 
. TNROAT 
į TABLETE

ANTISEP
TIKAS'

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau-

iMade
(junbMt Piuemacal Co., Stioc Lovfo, U. S. A.

REIKIA penkių patyrusių 
moterų dėl aorta vimo skudurų. 
Gera alga, nuolat darbas.

1IARRY DRAY, 
1447 plue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI barberių ko
legija, 10 krėslų. Geras biznis, 
$60 iki $75 pelno į savaitę. 
Taipgi išmokinsime jus barbe
rys t ės ir beauty culture. $40 
pilnas kursas.

10G So. Halsted Str.

PAMATYK SI BAHGENA
6—6 KAMBARIŲ naujas muro 

namas. Viskas naujos mados, South 
Sidėj. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant lotų ar mažesnio namo.

Savininkas
J. VILIMAS.

4405 So. Fairfield Avė.

perskaitė 
kurią sus i rink i- 
atsistojinui.
perstatyta kalbėti 

pareiškia, 
būti lais- 
ji nenusi- 
Jisai nu- 

visose ša
lyse, kur tiktai klerikalai 
do šalį, vienoje ar kitoje 
moję gyvuoja inkvizicija.

Išreiškus susirinkusiems

val- 
for-

aukų surinkta $115 ir tuo 
sirinkimas pasibaigė.

—Reporteris.

pa
kari
su-

REIKALINGA 6 FORDAI
3 touring karai su “self starte

riu” ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoj e dar nėra 
buvę. -Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti, 
lenktynes bus 
noti.

Laimčj tįsieji 
gausiai apriova-

gali jūsų For-Parodykit ką 
dūkas!

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

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Pranešimai
j Kas, ką, kur, kaip ir 
' kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TURftK

Kas sąvaifę, 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 pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Miseika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
uŽveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

2 po pietų, Naujienų raštinėje.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA.IIEŠKAIT Pl'SBHOI.K> Stn- 

nislovo Makačino, .man rodos, at
važiavęs Acmrikon 1909 gyveno 
Amsterdame pas Franciškų Dzid- 
zievičių. Kas žinote malonėkite 
atsišaukti, o busiu labai dėkingas, 
nes yra labai svarbus dalykas.

Atsišaukite:
Stanislovas Kaminskis, 
4352 So. Califomia Avė., 

Chicago, III.

REIKIA Č0 vyrų. Jei jus ne
uždirbate $60 j savaitę ir jus 
norite sužinoti kaip tai galima 
uždirbti, su maloniu ir leng- 
viu darbu. Pasimatykite su ma
nim tu o jausi 5 minutes pasi
kalbėję su manimi pertikrin
siu jumis ir užtikrinsiu ateitį. 
Nepraleiskite šios progos.

Atsišaukite,
25 N. Dearborn St.

Room 701 
Tarpe 10—12 dieną.

Klauskite lietuvio managerio

APSIVEDIMAI
PA.1IEŠKAU našlio arba vaiki

no apsivedimui nuo 40 iki 45 me
tų amžiaus ir kad perdaug nevar
totų svaigalų. Aš esu našlė 38 
metu amžiaus.

•J.
2409 So. Hoyne Avenue, 

Canal 67«9 ' Chicago, III.

REIKIA vyrų niolderių prie 
benčiaus ir ant grindų. Nuo
lat darbas, gera mokestis. At
sišaukite.

MASON DĄVIS and CO.
7740 So. Chicago Avė.

ĮVAIRUS SKELRIMAI

REIKALINGAS barberys, ge
rai patyręs savo amatą, darbas 
dienomis, gera mokestis.

Atsišaukite
10722 So. Michigan Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RURIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handllng. 

Turime daug metų patyrimą.
34t6 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 rea.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 NT. Hnlsitecl SI t. Haymarket 4221

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

4105 So. Maplcwood Avė.
Tel. Lafayette 7799

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SIJTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfiold

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris, nevedęs, nes aš duodu vi
są pragyvenimą.

836 W. 20 St., 
Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 2 Ford trokai, 

tinkami dėl bile kokio biznio, at
rodo ir eina kaip- nauji, parduo
siu labai pigiai, pasiskubinkite, 
nes gera proga.

M. MASILUNAS
1422 So. 48 Ct., Cicero, III,

PARSIDUODA sportiškas karas — 
gerame stovyje. Da mažai važiuo
tas. Parduosiu visai pigiai arba 
mainysiu j Radijo su biski primo
kė ji mu.

Atsišaukite
927 W. 35th Place

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai, lo

vos, valgomo kambario setas, 
karpetai ir parloro setas. Pigi 
kaina.

3615 So. Halsted St.,
2 fl.

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 West Side. 
gerai ,yra 
metų.

Kreipkitės

iSdirbtas
Biznis eina 
per keletą

1739
Box 570

So. Halsted St.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras. 
davimo 
ras.

Galite 
pietus

priežastis,
Gera vieta. Par- 

prasišalino vy-
rasti po

, 4201 So. ......
712 West 14 Place

pietą, o prieš 
Westem Blvd.

PARSIDUODA Grosernė, kendžių 
ice cream ir minkštų gėrimų biz
nis, pigi remia $35 j mėnesi. Lisas 
ant 3 melų, turi būti parduotas 
šių savaitę už pirmų ir teisingų 
pasiūlymų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.
’ Atsišaukite:

4710 So. Lincoln Avenue

PARSIDUODA moderniška su 
dviem baltais krėslais barbernė grei
tu laiku. Taipgi geri trys ruimai dėl 
pagyvenimo. Parsiduoda kartu ir 
kandai-furniture kartu arba viena 
barbernė. Kreipkitės 7 vai. vakare.

4540 S. Rockwell St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cattesen, Jackson Parko apielinkėj, 
senas ir pelningas biznis, nėra kom- 
petlcijos, 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60.00. Delei savininko sun
kios ligos turi būt parduota greit už 
teisingą pasiūlymą.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairf<x 2619

GERIAUSIA proga, pardavimui 
bučernė ir grosen^, brangus fikče- 
riai, už mažą kainą. Butchers ice 
box, elektro mašinos, bus parduot 1 už 
pirmą pasiūlymų, iš priežasties ligos, 
ir kiti reikalingi daiktai prie bu- 
černės.

10455 So. Michigan Avė., 
Roseland, III. Pullman 0739

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

4600 So. Sacramento Avė.
Tol. lafayette 3723

CHASE Baby Grand Pianas, 
artistiniai keisai, gražus balsas 
ir geras veikimas, kaina $200. 
Priimsiu po $10 į mėnesį.

8121/2 W. 63rd St., 
1-st floor

PARDAVIMUI grosernė la
bai geroj vietoj, lysas ant 3 me
tų, 5 kambariai dėl gyvenimo. 
45.00 rendos.

Atsišaukite
4619 So. Hermitage Avė.

NAMAI-2EME
PUIKUS NAMAS PRIE

VIENUOLYNO

PARSIDUODA labai puikus na
mas prie pat Vienuolyno. Karšto 
vandens šilima, bungalow stogas 
aržuohi baigtas visur, vėliausios: 
mados fixtures. Namas 2 pagyve-| 
nimų po 6 ruimus, plesteriuotas 
Hlcleoas. Shower bnths, maudynes 
ir elektra -visur. . Nuinus visai nnu- 
jas.

Parsiduoda ant lengvu išmoki 
j imu. Lnbni geras bargenas kam 
reikia namo. Kreipkitės greitai į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street, Chicago 
Telephone Boulevard 6310.

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

2842 So. Union Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui, 2 
augštų mūrinis namas, yra skiepas, 
krautuvė, 5 kambarių flatas, kampi
nis prie VVestern Avė. Priimsiu ma
žą faimą arbo lotus arba cash. Ga
lite tuojau kraustytis j flatą.

MAINYSIU j cottage arba bunga- 
low ant S. W. Side j namą, 1607 So. 
Halsted St, 3 augštų, krautuve ir 4 
flatai po 4 kambarius. Didelės įplau
kos. Jei pirksite už cash, gausite 
pigiai.

Atsišaukite
TUPONICH AND SIMAN, 

1344 W. 18 St.

PARDAVIMUI lotas, 30x125, ran
dasi ant biznio stryto, North Side, 
prie Jefferson girių ant Foster ir 
Mason Avė. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant automobiliaus.

Atsišaukite
A. YORK, 

5856 Cortland St. 
Tel. Columbus 5266

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIA1 

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

CORPORATION
8804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

*TURIU ant rankų pinigų grei
tam paskolinimui ant pirmų ir 
antrų morgičių — nuo $1,000 ir 
augščiau. Taipgi perkame mor- 
gičius. Lengvos išlygos.

Kreipkitės pas '
JOHN J. LIPSKI & CO 

4650 So. Westem Avė.

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

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradini mokslu j devy- 
nis mCneBiuH; aukštesnį Į 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo- 
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi t čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą

PARDAVIMUI naujas medinis jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
namas, 5 kambarių, šaly lotas. Yra atlikti didelius darbus. Darbas kol 
didelė barnė; galima laikyti karvę jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
Priežastis pardavimo r- išvažiuoju1 dar geresnis.
į Lietuvą. Kaina $o,300. I Dienomis ir vakarais klesos.

10713 Albany Avėnue, FEDĘRAL AUTO ENGINEERINO
) MtGreenvčood, III. - * 1507 W. Madison St.


