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W. J. Bryan’as
mirė

A

Danija panaikins savo
armiją ir laivyną

Francija pradada darybas su 
Anglija dėl karo skolų

W. J. Bryan’as mirė
DAYTON, Tenn., liepos 27. 

—William Jennings Bryan mi
rė. Jo mirtis buvo umi. Vakar, 
pavalgęs pietų, jis nuėjo į savb 
kambarį snūstelti, ir kai jo šo
feris po valandos atėjo jį paža
dinti, rado jį nebegyvą. Gydy
tojai konstatavo jį mirus apo
pleksija.

\Villiam Jennings Bryan’as 
gimęs 1860 metais Salem mies
tely, Illinois, per daugelį metų 
buvo žymiausias demokratų 
partijos vadas. Baigęs Chica- 
goj Union Law College juris- 

. prudenciją, jis 1887r metais iš
sikėlė į Lincolną, Nebraską. 
1890 metais jis buv<5 Išrinktas 
kongreso nariu, o 1896 ir 1908 
metais jis buvo demokratų par
tijos statomas kandidatu į Jun
gtinių Valstijų prezidento vie
tą, bet kiekvieną kartą buvo ( 
sumuštas. Prezidento Wilsono 
laikais jis buvo apie dvejus me
tus (1913-15) valstybės sekre
torium. Jis leido ir redagavo 
savo laikraštį Commoner. 
Haraisiais keliais metais 
pasilikdamas politikierius, 
dosi dar į religijos sritį 
biblijai ir krikščionybei ginti'. 
Jis dagi parašė porą knygų: 
“Darvinizmo pavojus” ir “Bib
lija* ir jos priešai”. Pastaromis 
dienomis jis paskilbo \ byloj 
prieš Daytono aukštesniosios 
mokyklos mokytoją Scopesą, 
apkaltintą <lel dėstymo evoliu
cijos mokslo, kas Tennessee vai-* 
stijoj yra užginta. Bryanas čia 
pasirodė aitriausias evoliucijos I 
priešas, užtat tikįs kiekvienai t 
biblijos raidei, bet kai Scopeso 
gynėjas žinomas mokslo vyraš; 
Clarence Darrow, pasodinęs jį 
liudininko kėdėn, ėmė kvosti, 
Bryanas išdidžiai pasisakė, kad 
mokslo klausimais, evoliucija 
—jis niekados sau galvos ne
kvaršinęs.

Pa- 
jis

Amfiteatrui sugriuvus 31 
žmogus sužeista

MONROVLA, Cal., liepos 27. 
— Laike Knights of Pythias iš
kilmių vakar sugriuvo Point 
Lookoute pastatyto lauke amfi
teatro dalis. Trisdešimt vienas 
asmuo buvo sužeistas, tarp ku
rių keturi pavojingai.

Francija su Anglija tar
sis dėl karo skoly

Tartis su VVashingtonu Eranci- 
ja atsiųs savo misiją Ameri
kon rugsėjo pradžioj

PARYŽIUS, liepos 27.—Lon
donan išvyko Franci jos delega
tai pradėti deryboms su Didžią
ją Britanija dėl Francijos karo 
skolų fundavimo. Delegaciją 
sudaro finansų ministerijos val
dininkas Moreau-Neret ir ban
kininkas Trion de la Chaume,
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Danija planuoja panaikint 
armiją ir laivyną

Valdžia siūlo palikti tik tiek jė
gų kiek būtinai reikia tvar
kai viduj išlaikyti.

KOPENHAGA, Danija, liepos 
27. —• Nežiūrint smarkios kon
servatorių opozicijos, socialisti
nė Danijos valdžia planuoja vi
sai panaikinti armiją ir laivy
ną. Opozicija kritikuoja val
džią ypač dėl laivyno, klausda
ma, ką ji darysianti su Danijos 
penkiolika submarinų ir trimis 
kreiseriais, ir kuo budu ji, gin
čuose su Norvegija dėl žvejybos 
teisių Grenlandijos vandenyse, 
sugebėsianti ginti Danijos pozi
ciją. Valdžia tečiau nuo savo 
nusistatymo nesitraukia. Ap
saugos ministeris Rasmussen 
sako:

“Kiekviena-s naujas pasauly 
judėjimas turi turėt pionierių. 
Toki pionieriai paprastai esti 
mažieji ir silpnieji. Danija —,
maža ir, karo atžvilgiu, silpna,, 
patapo judėjimo už Europos
nusiginklavimą pionierė. Mes 
ne tik kalbame, bet ir veikiame. 

“Prieš dvejus metus Danijos 
socialdemokratinė valdžia suma
žino anniją iš 60,000 vyrų į
35,000. Dabai- mes darome ant
rą žingsnį'. Ateinančioje riksda- 
go (parlamento) sesijoj valdžia 
įneš sumanymą visai panai
kinti laivyną ir kariuomenę, 

, kurie 
sudaro karaliaus gvardiją.

pirmiau irgi buvęs finansų mi-ldagi tuos ręgimentus, 
nksterijos valdininkas. Jeigu* 
jiems pavyks susitarti, tai rug
pjūčio mėnesio pabaigoj vyka 
Londonan patsai finansų mirtis 
teris Caillaux pertrakcijoms 
baigti.

Misija Amerikai
Tartis dėl karo skolų fundą- 

vimo Jungtinėms Valstijoms 
Francija atsiųs į Washingtoną 
savo misiją rugsėjo mėnesio 
pradžioj. Misiją sudarys Henri 
Berenger, senato .finansų komi
sijos pirmininkas; Henri Beren
ger, senato finansų komisijos 
pirmininkas; ir Joseph Simon, 
vyriausias vieno didžiausių 
Francijos bankų Societė Gepe- 
rale, sekretorius. Vėliau žada 
vykti Washingtonan ir finansų 
ministeris Caillaux.

Jėgos tvarkai- daboti 
’ » t * I t ’

“Mes, suprantamas dalykas 
turime palikti keletą laivų savo 
pakraščių sargybai ir patrolia- 
viinui žvejybos vietų. Tie lai
vai galės būt apginkluoti. Tvar
kai’ krašte išlaikyti, sienoms 
sergėti ir panašiai, bus sudary

ki ta nauja tam tikra civilė sargy- 
.ba skaičium maždaug apie 10 
ar 12 tūkstančių vyrų, šita jė
ga bus uniformuota, tarnyba 
joj bus patraukiama ir gerai ap 
mokama, taip kad kas metai 
rasis tiek daug savanorių įstoti 

’į ją, jogei mes galėsime pasi
rinkti geriausios rųšies vyrų.
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MIRĘS BUVUSIS DEMOKRATŲ VADAS Kunigai areštavo Šiaulių 
Naujienų redaktorių

L. Vitkauskas suimtas ir kalėji
mai! įkištas už išspausdinimą 
Panos Marijos laiško 13 vaiky prigėrė
ŠIAULIAI, liepos 13 

koresp.). — 
Lietuvos -seime klerikalų smur-|kar(, apvirtus burinei 
tu priimtas laisvajai spaudai 
smaugti “spaudos įstatymas” 
jau veikia. Tuo įstatymu va- 
duodamies liepos 11 dieną kuni
gai suėmė ir sunkiųjų darbų 
kalėjinvin įkišė “Šiaulių Nau
jienų” redaktorių, Leoną Vit
kauską.

“Šiaulių Naujienų” gegužio 
3-ios dienos leidiny mat blivo 
įdėtas — regis iš Amerikos lie
tuvių laikraščio “Keleivio” pa
imtas rašiny'*, pavardyta? 
“Laiškas Panos Mm jos”. Cen

ipos 13. (Musų STOKHOLMAS, Švedija, 
Viešpataujančių pos 27. — Kelmaro kanale

lie- 
va- 

valčiai, 
prigėrė dešimt vaikų, amžiaus
nuo 14 iki 17 metų.

Trys kiti vaikai panašiu budu 
prigėrė vakariniame Švedijos 
pakrašty.

CALIFORNIJOS “NASRŲ IR 
KANOPŲ” z EPIDEMIJOS 
SĄSKAITA 2% MILIJO

NO DOLERIŲ

WILLIAM JENNINGS BRYAN
per daugelį metų vadovavęs demokratų partijai, o pastarai^’zura tą rašinį pramdo, bet ku- 
siais laikais patapęs biblijos apaštalu, praeitą sekmadienį mi-,nigai sulaikė, apskųsdami laik- 
ręs apopleksija. 

» —
T

Pavyzdys kitoms vals
tybėms

tikime, kad savo pa- 
Danija paskatins kiTas 
valstybes eiti prie nu-

“Mes 
vyzdžiu 
Europos 
siginklavimo, taip kad, social
demokratijai augant ir stiprė
jant,, armijos visur mažės ir, 
galinus visai išnyks. Švedija♦ I
buvo pirma valstybė, kuri pa
sekė musų pavyzdžiu, stipriai 
sumažindama savo karo jėgas. 
Galų gale ji, kaip kad Danija, 
panaikins jas visai.

“Musų pozicija tautų sąjun
goj pasilieka neliesta. Mes nu- 
sitarėm. savu noru vykinti tai, 
ką valstybės verste privertė 
Vokietiją ir Austriją padaryti, W 1 « t • t • / •

Francuzai apleidžia 
Esseną

Einant sutartim Ruhro kraštas 
turės būt evakuotas * iki lie
pos 31 dienos.

MA1NCAS, Vokietija, liepos1 
27. — Vakar francuzų okupa-| 
cinės jėgos tęsia toliau evakua- 
vimą Ruhro krašto, kurį alian- 
tai laikė užėmę nuo 1923 metų 
sausio 11. Essene 

A t 

francuzų kariuomenė 
jį vakar.

Einant Londono
Ruhro evakuavimas bus pabai
gtas iki liepos 31 dienos, ir tuo- 

nes žinodami, kad militariznur, met kraštas galutinai bus grą- 
yra Europos'didžiausia nelaimė, 
mes norime nuveikti savo dalį, 
idant jį panaikinus.”

stove j u si 
apleido

sutartim

žintas Vokiečių vyresnybei.

Rusų generolas - Kiny 
valdžios patarėjas

Ispanijos diktatorius at 
vyko į Morokką

Tarsis su Franci jos karo, vadais 
Riffo klausimais

SACRAMENTO, Cal., li.epos 
27. — Prieš kurį laiką siautusi 
nasrų ir kanopų epidemija Ca- 
lifdrnijos iždui padarė arti 2l/i 
milijono dolerių nuostolių, žmo
nių ieškiniams padengti už su
naikintus laike epidemijos jų 
gyvulius ir kitokią nuosavybę

rašči) redaktorių. Ry.hktorius 
buvo a e

Valstybės 
dė tardyti 
Joms teismo 

'skili, kuris tą 
Marijos” padavė Šiaulių kuni-1 
gų: klebono Jasinskio, kun. ’ 
Mališausko, kun. Juodkos ir! 
vargonininko Gaubos eksperti- „
zai. Kunigų ir vargonininko i . FGLO, III., liepos 27. — Be- 

,ek.«pėrtiza savo raštu nustatė sitalaškuodami Ptne Creek upe- 
Jabai didelį nusikaltimą, už ku-.b’ ,vakar P>'gėrė trys p>hečio 

|rį redaktoriui Vitkauskui gre-1 Arborgosto va.kai, nuo 9 >k> 13 
šia, einant caro įstatymais, tre-Aborgostai buvoisva- 
ii metai grąsos kalėjimo. Vjt-/,av« Puikauti, ir tuo tarpu 
kauskas buvo patalpintas šiau-,kai. tSv“K. buvo tolfau
lių sunkiąją darbų kalėjime iki (tpeškorioti, o motina pasiliko 
teismo, kad nepabėgtų. Šiandie sM6ti automobily, vaikučiai be-

gynėjas bylą pave- 
svarbesnioms by- (valstija išsiuntinėjo dabar čė- 
tardytojui Balčiau- kius viso sumoj 2,239,106 do-

Laišką Panos lerių.

TRYS VAIKAI PRIGĖRĖ

tečiau, liepos 13,, jis buvo išim- žaizdami vandeny niigėiė.
tas iš kalėjimo po 5,000 litų 
kaucijos.

Derybos Amerikoj
ROGKFORI), 111., liepos 27. 

— Automobiliui iššokus i§ kelio 
ir atsitrenkus į medį viena mo
teriškė užsimušė, o antra mote
riškė ir vienas vyras pavojingai 
susižeidė.

t

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 27. — Girdėt, kad antra
dienį vėl susirinksiančio) kon
ferencijoj antracito kasyklų 
savininkai pristatysią anglia
kasių atstovams savo kontr- 
reikalavimus dėl algos skalės. 
Angliakasių atstovai buvo pra
dėję nerimti, kad per pastarą
sias dvi savaite, kasyklą savi
ninkai vertę vien juos kalbėti.

BHRLINAS, liepos 27.
Deutsche Bank sutiko padėti 
11/2 milijono dolerių karpo ga
rantiją Rusijos cukraus eks
portui. Laukiama, kad šiemet 
Rusija turės gausiai cukraus 
parduoti užsieny.

Kantono valdžios armijai, lai
vynui ir oro jėgoms vadovy
bė pavesta rusams.

GIBRALTARAS, liepos 27—- 
Iš Madrido vakar atvyko į Aige- 
cirasą Ispanijos diktatorius 
Priino de Rivera. Atvykęs į 
Morokką jis laikysiąs konferen
cijų su francuzų karo vadais, 

į vietą amerikiečio generolais Lyautey, Petainu ir 
tapęs pa- Naulinu, Riffo klausimais.

Armija tik našta kraštui
“Priežastis, dėl kurios musų 

socialistinė valdžia daro tokį’ 
i armi

ja, kokia ji dabar kad yrak ne
turi jokios praktinės vertės. Ji 
nėra nei pakankamai stipri, nei 
moderniai apginkluota, kad ga
lėtų iš tikrųjų kariauti. Ji lai
kyti pareina 10 milijonų dolerių 
metams. Norint ją turėti mo
derniai apginkluotą pareitų 20 
milijonų dolerių metams. Bet 
silpna armija yra silpnumo |al- 
tinis, o ne stiprumo, ir be jos 
mes busime dar stipresni.

Visuotinas angliakasiy * Ir Ir * • * 1 Į 1- JC in kokia 11 Hflhnr kari vr

streikas Francijoj
SARREBOURG, Francija, 

liepos £7. — šiandie čia kilo 
visuotinas kasyklų darbininkų 
streikas.

Padėtis Anglijoj
LONDONAS,

Gresiančiu visuotinu
streiku Anglijoj 
patsai ministeris
Rakhvin. Šiandie 

konfenetnciją su
trade unijų kongreso 
ir pasižadėjo patsai vesti per
ti akcijas su kasyklų 
kais ir darbininkais.

j no 
kas
jo

liepos 27. — 
angliaka- 
susirupi- 
pirminin- 
jis ture- 
specialiu 
komitetu

savihin-

25 ASMENS SUŽEISTI
SULAI IŠTIKUS

VE-

.Priešas Danijai negresia
“Danija neturi priešų, su ku

riais jai reiktų kariauti. Komu
nizmas jai negresia. • Danijos 
žmonės pakankamai inteligen
tingi ir jų gyvenimo sąlygą 
pakankamai geros, kad juose 
galėtų prigyti bolševistinės dkp- 
ktrinos. Irxvisai neįmanoma, 
kad Rusijos valdžia norėtų mus 
pulti. Jeigu “kominternas”

> LONDONAS, liepos 27. — 
Kablegrama iš Kantono, Kinų, 
praneša, kad Kantono valdžios 
patarėju, 
Roberto Normano, 
skirtas rusų generolas Boro- „ ,, «‘ Maurai atnaujina puolimą

Kablegrama sako, kad aukš^ PARYŽIUS, liepos 27.— Ofi- 
čiausia vadovybė Kantono vai- cialis francuzų pranešimas iš 
džios armijai laivynai ir oro Fezo apie karą Morokkoj skel- 
jėgoms tapus pavesta į rusų bia, kad padėtis ištisu Fezo 
rankas. Ar “baltųjų”, ar “rau- frontu šiuo tarpu rami. Buvęs 
donųjų” rusų, pranešimas neh susirėmimas su maurais linijoj 
sako.

[ Amerikietis 
da'bar mirusio 
Seno, Kantono valdžios prezi- Ain Aicha ir 
dento, teisių patarėjas].

% l

Dabar Laikas

Dnrnnj IfSriž) riifiiklK SYDNEY, Ohio, liepos 26. —((komunistų internacionalas) ir 
Glodi hdlld UIUlAUoj , Vakar čia siautė vėsula, pada- raudonasis internacionalas ban-

rius daug žalos. Grammercy 
parke ji sudraskė didelę pala
pinę, kurioj buvo susirinkę apie 

TEHERANAS, Persija, liepos 1200 žmonių chautauųua pro- 
27. — Vakar čia buvo pakarti gramui, ir dvidešimt penki as- 
septyni didikai, tarp jų Chora- 
sano provincijos Bužnurdo mie
sto sardaras Moazzez. Visi jie 
buvo pasmerkti dėl dalyvavimo 
pastarajame turkomanų suki-tuose miestuose, kaip Mattoon/ 
limę prieš Persiją. • Rock Islandu etc.

sukilimo dalyvius

mena buvo sužeisti. Materialė 
žala padaryta miestui siekia 
apie 750 tūkstančių dolerių.

Nemaža žalos padaryta ir RT-

raudonasis internacionalas ban
dytų sukurstyti neranfumų, tai 
tvarkai išlaikyti^ ir krašto tei
sėms ginti pakaktų mųsų civi
lis sargybos. Mes visai neaisiz- 
kiame lošti kovotojų rolės kitų 
Europos kraštų dalykuose, 
jei ir norėtume, tai negalėtume. 
Su savo armija mes negalėtume 
apginti dagi Latvijos ir Estijos 
nuo komunistų puolimo, nes 

įmes neturime tiek jėgos.

GAR Y,. Ind., liepos 27. — 
Praeitą naktį tarp Crovvn Point 
ir St. Johns rado užmuštą 
Standard Oil kompanijoj dar
bininką, Steve Palosą, 2.) me
tų.

į pietus nuo Faffranto, bet prie- 
Norman (buvo šas buvęs atmuštas. Sritis. į 
IVro Sun Jat pietus nuo Uergos upės, tarp 

Kela Dessless 
esanti išvalyta nuo priešo. Mau
rai atnaujiną puolimą šešuano 
fronte.

BuIių imtynės — vaistas 
nuo revoliucijų

ORRS
Chicagai ir apiėlinkei oficia- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu; nedidelė at* 
stiprokas

7-------
ATĖNAI, Graikija, liepos 26. 

— Naujoji premjero Pangąloso 
valdžia įveda Graikijoj bdlių 
imtynes. Valdžia mano, kad 
žmonės,, turėdami tokio žaislo, 
neturėsią daugiau progos ma
nyti apię revoliucijas.

o maina temepraturoj;
vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 72° F.

šiandie saulė teka 
džiaši 8:14 valandą.

TRYS ASMENS UŽSIMUŠĖ 
AEROPLANUI NUKRITUS
DETROIT, Mieli., liepos 27.

— Vakar čia nukritus aerop-
vidutiniš* Janui užsimušė jo pilotas Mil- 
' * ton Stein Ir pasažieriai, viena 

5:38, lei- moterršMS ir viena 10 metų
I mergaitė. /

IMPERFECT IN ORIGINAL

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 

• ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

j • \

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

\ Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
214%. ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;

• Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite muąų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę 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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MUSŲ MOTERIMS
. — Veda Dora Vilkient J

Kį IR KAIP VIRTI
Kapotos mėsos rituliai.

1 svarų kapotos, jautienos
<4 svaro mirkytos kiltos 

duonos trupinių
2 šaukštu lajaus (žalio)
1 sukapotų svogūnų
1 l-o šaukštukų druskos tru

putį pipirų. '
Sumaišyk viską ir padaryk 

mažus ritulius. Ištarpyk lajų, 
padėk mėsos ritulius ir pake
pink iš abiejų pusių. Paskui 
sudėk visus ritulius ant skau- 
rados, uždėk truputį sviesto, 
apdengk, tegul kepasi ant ma
žos ugnies.

Saldžiai rūgščiu budu prireng
ta jautiena.

3 svarai jautienos
1 supjaustytą svogūnų
1 citrinos sunkos
1 babkavų lapą
3 šaukštus aeto
1 puoduką karšto vandens, 

druskos ir pipirų
Truputį krapų
Sudėk mėsų j puodų, sudėk 

svogūnų, ir supilk karštą van
denį. Virk mėsą 2Į4 valandos 
pakol pasidarys minkšta. Pri
dėk druską, pipirus, babkavų 
lapą, o paskui citrinos sunką, 
actą ir tiek cukraus, kad butų 
apisaldžiu. , Įdėk sviesto, jeigu 
nori. Paduok su bulvėmis ar
ba daržovėmis.

Keptas suris su duona.
*2 Lakūno baltos duonos
1 o svaro Amerikoniško sū

rio
*2 šaukštuko druskos

1 -j šaukštuko paprikos 
Sviesto kiek prireiks
2 kiaušiniu
1*2 puoduko pieno

Supiaustyk duonų riekelė
mis, aptepk sviestu. Dėk į blė- 
tų eilę sūrio ir * eilę duonos, 
apibarstyk kiekvieną eilę dru-

ir paprika. Suplak kiauši
nį, sumainyk su pienu, apipilk 
ant duonos su suriu. Uždėk 
pakankamai sviesto ant vir
šaus. Kepk išlengvo, ' ne kars
tame pečiuje. Padėk karštų.

Bulvių keksai irlandišku budu 
padaryti.

2 puoduku bulvių košės
2 puoduku miltų
4 šaukštukus » baking pow- 

derio -
1 šaukštukų kininų

1 šaukštukų sviesto
U šaukštų druskos v

l/2 puoduko pieno
Sumaišyk sausus pridėčkus 

ir išsijok, pridėk sviestą, iš
maišyk, sudėk bulvių košę, 
kminus ir pienų, viskų gerai 
išmaišyk. Padaryk mažus kėk- 
siukus, ‘ virk mažuose taukuo
se ant mažos ugnies. Paduok 
karštus, perpjauk „ kiekvieną 
per pusę ir aptepk gerai svie
stu.

žalių kornų Souffle
3 šaukštai sviesto •
I šaukštai miltų
1 uodukas pieno
1 puodukas naujų, žalių 

kornų
'2 šaukštuko druskas
1 K šaukštuko pipirų
3 kiaušinio tryniai
3 kiaušinių baltymai
Ištarpyk sviestų, sudėk mil

tus ir pakepink išlengvo pilk 
'pieną vis maišydama. Sudėk 
(Jrufkų, pipirus kernus ir gė
lai išplaktus kiaušinio trynius 
ir gerai išmaišyk. Suplak bal
tymus ir įdėk, lengvai maišy
dama. Sudėk į formų ir kepk 
pečiuje vieną valandą, pakol 
sut irstės. •

Vaisių salotos su mayonnaise
1/2 puoduko supiaustytų gra- 

pefruit
I puodukas supiaustytų oran 

džių

s

2463

No. 2463. Naujos mados ir nau
jos materijos suknia. LengVal pa
siuvama ir gerai atrodanti. Sukirp
tos mieros 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
3% yardo 36 colių materijos.

No. 2476. Svečiuosna eiti suknelė. 
Paprasta, bet elegantiška. Pasiūti 
galima iš šilko arba kokios kitos 
lengvos materijos. Sukirptos mieros 
16 metų, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 316 yardo 
36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Gulima prisiųsti pinigus

2476

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So.
Halsted,St., Chieago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chieago, 111. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No........
Mleros . per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir tais t.)

Va puoduko supiaustytų bal
tų vynuogių

1 puodukas supiaustytų pi 
neapple

1 obuolys supiaustytas
l/2 puoduko supiaustytų va

lakiškų riešutų
2- šaukštai smulkaus cuk

raus
11/2 šaukštuko želatino 

‘ S4 puoduko šalto vandens
V2 puoduko mayonnaise
Vfe puoduko saldžios plaktos 

Smetonos v r .
’/o šaukštuko druskos ir pa

prikos •
Nuvalyk vaisius, supiaustyk 

į mažus šmotelius. Sudėk vi
sus vaisius, riešutus, cukrų iv 
išmaišyk jMikol cukrus Ištirps. 
Mirkyk želatinų vandenyje ir 
ištarpyk laikydama ant garo. 
Sumaišyk mayonnaise, plaktą 
smetoną, druską, paprikų ir 
pridėk želatino. Sumaišyk su 
vaisiais. Supilk į grąžąs for
mas, ataušink ant ledo ir pa
duok ant aaloių lapų.

Mėlynių biskvitai, a

2 puodukai miltų
4 šaukštukai baking po\v- 

defrio
V2 šaukštuko druskos 
1 šaukštas cukraus 
4 šaukštus sviesto 
2/3 puoduko pieno 
y2 šviežių mėlynių 
Sumaišyk ir persijok sau 

sus pridėčkus, pilk pieno: pa
daryk minkytą tešlą. Sudėk 
uogas ir gerai išmaišyk, kad 
tešla, persiimtų uogomis. Iško
čiok ir supiaustyk y2 colio 
storumo pyragaičius. Kepk 
pečiuje 10-12 minutų. Paduok 
į stalų karštas. Ši porcija pa
daro 10-12 biskvitų.

Rūgusio pieno ir vaisių 
pyragas

y2 svaro besėklių razinkų
1/2 svaro su sėklom razinkų 
% svaro citron
3 puodukus miltų
% šaukštuko sodos
1 šaukštukas cinamonų
1 šaukštukas gvazdikų
U šaukštukas a'llspice
V puodukų cukraus
1 puodukų molasses sirapo
1 puoduką rūgščios Smeto

nos
4 kiaušiniai
Supiaustyk sekiotas razin- 

kas ir citron j šmotelius. Pa
imk besėkles razinkas ir y> 
puoduko miltų ir apibarstyk 
razinkas gerai ir sumaišyk su 
sėklotom razinkom ir citronu. 
Sumaišyk visus likusius sau
sus pridėčkus ir persijok. Su
maišyk cukrų, molasses, Sme
tonų ir pridėk išsijotus mil
tus. Paskui sudėk vaisius į 
viršininė.tų mišinį. Suplak 
kiaušinius ir sudėk. Išmaišyk 
ir kepk didelėj, geroj ištau- 
knotoj blėtoj nekarštame pe
čiuje 3 valandas.

Marshmallow imbėro duona
su plakta saldžia Smetona 
y2 puoduko 

taukų
sviesto arba

Auksiniu anlolų pyragas.

10 kiaušiny baltymų
5 kiaušinių trynius

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Ar Turkiškus eiga- 
retus njėra sunkiau 

rūkyti kaip kitus?

1% puoduko smulkaus pap
rasto cukraus

1 Vi puoduko tam tikrų py

' 4

Atsakymas—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

Ne. Turkiškas taba
kas dega natūraliai, 
todėl padaro lengves
nį ir šaltesnį niky- 
mą. 3 8fi

ragams miltų
1 šaukštuką Gream of Tar

ta r
>/2 šaukštdko citrinų ekstra

kto /•
• 1 r4 J

•/2 šaukštuko vanillos '
Suplak kiaušinių . ,tryniii> 

pakol pasidarys tiršti,'/ įdėk 
cuktų, l>et pirm dėsiant išsi
jok cukrų tris karčius. ’ Plak 
pakol nesimatys nė grūdelio 
cukraus. Paskui Suplak balty
mus ir išlengvo juos sudėk. 
Plakdama pridek creatn of 
tartar ir cxtraktus, ant galo 
jdėk miltus, kuriuos būtinai 
reikia persijoti keturis kartus. 
Kepk siauroj, pailgoj blėtyje 
15 minutes iki 1 valandai.

NORĖDAMI)' 
PIRKTI. PARDUOTI AR MALI 
NYTI faSADOS KREIPKITE f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANTi NAUDOS. Į

!. L FABIONAS 00.

809 W. 351h SI., Chieago 
Tel. Badevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

Turkiškas tabakas yra geriausias ir bran
giausias tabakas dėl cigaretų. Helmarai 
kainuoja Kiškį daugiau negu paprasti ciga- 
retai, todėl, kad jie turi savyje tik gryną 
Turkišką tabaką ir nieko neturi primaišyto.

KENTĖJIMAI
JAUNŲ MERfilNĮI

-- - - . - l

Pašalinti su pagelba Lydia 
E. Pinkham’š Vegetable 
Compound. Mokyklų mo
kytojos patarimas.

Evanston, Wyoming. — "Keletą 
metų at^al aš turėjau nesmagumus 

kiekvieną , mėnesį, 
tokius kaip mergi
nos tankiai turi, ir 
kiekvieną sykį la
bai kentėdavau. AŠ 
mokinau mokykloje 
ir man buvo labai 
sunku, nes visuo
met tame laike tu
rėdavau sirgti po 
div tris dienas. Vie
ną dieną mano mo- 

___  tina patarė, kad aš 
vartočiau Lydia E. Pinkham’š Vege- 
table Compound, ir aš taip padariau. 
Jos suteikė man didelio palengvini
mo. j metus laiko aš apsivedžiau ir 
po gimimo manoji pirnfo kūdikio aš 
pergreitai atsikėliau ir sugadinausa- 
ve.' Tas suteikė man tiek nesmagu
mo, kad aš vos tik galėjau pavaikš
čioti ir atlikti namų reikalus. Aš ži
nojau, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo man pirmiau, aš vartojau ir 
dabar. Jos sustiprino mane ir aš da
bar turiu penkis mažus kūdikius. Se
niausias šešių metų, jauniausias 5 
mėnesių ir turiu dvinukus trijų me
tų amžiaus ir vieną 5 metų amžiaus. 
Aš dirbu visą namų darbą, skalbiu, 
prosinu ir gerai jaučiuosi. Mano svei
kata priguli nuo jūsų gyduolių.” — 
Mrs. Verbena Carpenter, 12? — 2 
Avė., Evanston, Wyoming._________ • - / _ --------

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-1* 

Tat Central 4411. Vai. nuo 9-M
Gyvenimo vieta: 

1323 So. Halsted St. 
Tai. Boulevard 1818

vieną

puoduko 
kiaušiniai 
puoduko 
puodukų

cukraus

molasses 
rūgščios smeto-

nos
3 puodukai miltų
11/2 šaukštuko sodos

1 šaukštuką imbėto
1 šaukštuką cinamonų
•/> šaukštuko drusikos

MarshmalloNvs
Maišyk sviestų ir cukrų pa

kol pasidarys kaip smetona. 
Pridėk išplaktus kiaušinius, 
molasses ir ‘gerai išmaišyk. 
Sumaišyk ir persijok miltus, 
sodų, imbėrą, cinamonus, dru'- 
skų ir pamainydama su pienu 
dek ir pirmų mišinį kur yra 
kiaušinis. Įpilk į ^aukuotas 
blokines ir kepk karštume pe
čiuje 25 minutes. Išimk iš 
blčkinės, perplauk ,vartodama 
tikslui dvi šakutes. Perdek su’ 
marshmalkAvs ir padėk atgal į 
pečių. Laikyk p 
idarlt
(B iki-5 minučių), 
stalą 
lyta

ni a r s h m a 11 ow išti rptų.
Paduok į 

karštų su plakta pašai- 
saldžia Smetona.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 84T 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. HalsteJ St. 

Vakarais nuo A iki S vai. 
Nedėliotus nną.10 Vyto iki 12

Bylos yi4į<)Brteii!muoM. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Plau
kote pinigu 1 ir 8 motfUtema.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakaro. 
Seredoj ir PStnyČioj nuo 9 iki t, 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

..„.a, . ............... .. .......... .

* 8

Naujienų Piknikas
/ , _

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS.

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva-
• ‘ \ f

- . i- ■

aiškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo-
» ■ ’ t j . • 1 i

. \ A ‘ 9 • X

nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių. #
I 
/ •

, K / f I

Padėkime į šalį tų dienų 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 automobilių, kas eroplaną, kas strytkarį, traukinį 

ar trokų ir važiukfme^ Naujienų Piknikų. \

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8. La Šalie 8L, Reem *M1
Tai. Randolph 1084—Vai. nuo M 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 9062 

7—9 V. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčios.

J. P. W*ITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6877 Rosvland, 111.

10717 Indiana Ave„
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St?
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egaaminavoJL 

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

1
JOHNB.BORDEN

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1316
* Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9099

Namų Telefonas Republie 9600

V. W. RUTKAUSh AS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 639 
Tel. Central 6390

▼ak. 8223 S. Halsted 8L. Chieago 
Tel. Yards 4681

Av E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washinfton St. Room 611 
Tel. Central 6290

Cicero Kotvei ro vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj alo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. BouL 6787

Ofisas vidumiiMtyji 
Room 17*6 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. W»HhingtoD Si 

Cer. Washiagt<»D JI Ciart

H yda Pert



- • ——— ----------------------------,-------------

NAUJIENOS, Cbleago, BĮ ■ .... ', . B

dvasinius jausmus estetikos; PASTABOS.

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

• Eina du kartu į mėnesį , .

REDAKTORIUS;
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOĘAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.

J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago. 

.1, LAZDAUSKAS, Iždininkas, 11256 So. Bishop Street.

Kazys Binkis.

ŽIBUOKLES.

Žibuoklių kvapas ore 
nors pievoj jų ir nematyti. 
Naktis nusviro jau ant lauko. 
Žibuoklių kvapas ore plauko...

Butų gera, jeigu vidurinėse 
mokyklose butų daugiau moki
nama Graikijos ir Italijos rene
sanso laikų istorijos ir prakti
nio paišybos ddrbo. Kad butų 
nurodoma didelių dailės kūrėjų 
įdomus jų gyvenimas ir jų dar
bai.

Mrs. MICHNIEV1GZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampu* 81 gac.
Yardn 1119

Blrd. 3138
Woilkiew1ci-
BANIS 

AKUŠERKA
Pasekmingai pa- 
arnauja mote- 

rims prie gimdy
tu o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Tel 
M.Senovėje žmonės kariaudavo 

dažnai; vartojo lazdas ir jomis 
daug savo priešininkų išžudy
davo.

■Mūrų eroje karuose yra 
vartojama kaųuolės, orlaiviai 
ir kitokios mašinos, kuriomis 
žmones kaip muses žudo. O 
dabar, chemikai sako, jdg esą 
galima nuodingomis dujomis 
užnuodyti visą pasaulį.

Pasirodo, kad busimuose ka
ruose nereikės kariauti — visa 
tai atliks nuodingos dujos...

♦

kolegijų, 
praktika 
I'ennsyl 

ligoti 
Sąži 

ptuar 
visokio

3101 
Tel.
Baigusi akufte1 
rijos 
ilgui 
vusi 
vanijoi
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se 1 ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
ghndymo.

Už d/ką pata 
rimas, dar ir ki 
Ūkiuose reika 
luose moterim* 
ir merginome 
kreipkitės o ra 
nite uagelbą.

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

- HERZMANAustrijoje yra įkurta vai
kams dailės mokykla, kurią už
laiko valdžia. Toje mokykloje 
nė puse lupų neužsimenama 
apie praeitį. Tenai yra mokina
ma “naujosios dailės” — kubiz
mo, futurizmo, verticizmo ir 
tt. Europa yra užsikrėtus* 
“naujosios dailės” manija, bet 
Amerika iki šiol j tai žiurėjo 
labai skeptiškai. Amerikoje re- 
guliarese dailės mokyklose iki 
šiol buvo dėstoma amžiais su
kurto dailės įr mono kultūros 
darbai, datai norimą kuodau- 
giausia dėti 
supažindinus 
klasine daile.

*
Buvo laikai”, kada Izaokas

Jokūbas —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausiusJ' metodus X-Ray ir ki
tokius eleklros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
I)rexel 0930

Bculevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—iš ?yto ir po 8 v. v.

Jonų ir lt.’•
Dabar neretai 

ramčiuose matpsi 
tokių paskelbimų: D-ras N, su
silaukė sūnaus; adv. B, aplan
kė garnys ir atnešė jam gražią 
dūk relę.

lietuvių laik- 
maž-daug ši-

Telefonais:DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'yra statomi labai keblion padė
tim Daug galima kalbėti, kriti
kuoti arba girti įvairius dailės 
kurinius, bet faktas yra tas: ne 
kopijuoti reikia mokinti, bet 
lavinti vaidentuvę,* mokinti vai
kus surasti tuos šaltinius, iš 
kurių gimsta dideli dailės dar- ma ypatingos svaruos į biznį, 
bai. Del kokios priežasties tas Mokinama to, ko biznis reika
lu tas didelis dailininko darbas Jauja. Originalumui išsidirbti 
sukurtas., Kokią turi jis reikš- vaikuose nėra progos. Jiems 
mę individualiame ir visuome- yra kalama į galvas “didelis 
nes gyvenime. ( biznis”. Visi mano, jog komer-

Mokinys gavęs teisingą aiški- cijos dailės srityje žmonės už
miną iš mokytojo, jisai geriau 
įvertinus dailę iš dvasines jmsės 
o akademinis darbas ir techni
ka jam bus pamėgimu.

Lankęsis Amerikoje 
universiteto mokytojas 
pamoką Dailės Institute, 
sako, kad kiekvienas Kinuose . 
vidurinės mokyklos mokinys 
privaląs gerai susipažinti šu 
tradicinę kiniečių daile ir jos 
istorija. Kiekvienas jų moki
nys mokąs gerai braižyti., O 
visa tai atsiekti reikia geros 
sistemos ir gerų mokytojų.

Dailės mokslas ;
akademinis dalykas, bet ir dva- hitų darbus, daryti logiškus 
sios vystymosi reikalas turi la- išvedimus ir palyginimus.
bai apeiti. Reikia žinoti, kur ' 
einama 6r ko siekiamasi. Tech
nikinėse- mokytt o^jg • m o k i na* i ”
ma mechaniško" braižymo, tai 
yra labai geras dalykas. Moki
nys turi progos .susipažinti su 
mechanika, jeigu jisai mano ir 
toliau to mokintis. Bet dailėje 
yra visai kitaip. Dailė kuriasi 
visados iš naujų dalykų, iš per
gyventų įspūdžių bei vaizdų.

dūrinėje mokykloje, t. y. ketve- Reikia sugabių mokytojų, kurie 
Reguliarėse dailės Pajėgtų pakreipti jaunuomenės 

esti ne
“Normai 

training“,1 
pasižymėję

Daugiau dėmėsiu i dailę
' plauko,1 Numatoma trukumai mokyme

bet ko?—negali pasakyti... 
Žibuoklių kvapas ore plauko, 
nors pievoj jų ir nematyti...

Kazvs Binkis.

RŪTA.

šypsodamos skina ji rūtų.

yr butą.
ji nitą...

v-Tyliau... Sužinos—tai pražūta.. 
BėL. kaip sužinos tai ir kas? 
šypsodamos skina ji ridą, 
šypsodamos pina kasas...

[“Eilėraščiai”!

šią naktį ^rnelio 
švnsodamos skina

M. Šileikis.
SARBINA.

Oras buvo niaukus,, 
vėjas putė klaikus.
Ak! sniguros baltos tik drai- 

[kės,
Tarpe medžių šakį?, - 

; awt lyghtfų ’t&kų/* 
baltos juostos skersai
Oras biauro labinus, 
vėjas dūko smarkiaus, 
lyg skausmas krūtinėj 

[keltas.
Tik pajuodus šaka, 
tartum alkio ranka, 
nukalusi barška—-svyruoja...
Gi čia sėdi po ja, 
našlaitė Sarbina;
da jaunute, graži mergelė.
Ir ją kratė šiurpis, 
veidą glostė šiauris, 
pečius susipurtusi klostė...
O prie širdies liūdnos, 
bet vis meilės pilnos, 
ji glaudė mažytį ir maldė.
Be šešėlėj tyloj, 
gedulingoj byloj,, 
jos lupos patyliai kalliėjo:
“Ūkanota naktis, 
“ta brangi praeitis, 
“kuri buvo mano svajota.

tiesės

su-

Ji mane kankins, 
mano širdis atmins — 
Tai buvo meilė liepsnota

PASISEKIMAS.

jaunuomenės dailės vidurinė
se mokyklose.

Municipalė Dailės Lyga nese
nai laikytame savo posėdyje iš
kėlė gana daug faktų deltai vi
durinių mokyklų 
dailės painokų ir

netinkamų 
aplamai ių

! Jaunimui, tame 
tam tikru laiku, turėtų būti pa
teiktas geras programas susi
pažinimui su braižymu ir apla
mai dailės istorija. Iki šiol vi
durinėse mokyklose braižymo 
mokindavo tokie mokytojai, ku
rie patys mažai ką nusimano 
dailės dalykuose. Dabar jau 
pradedama žiūrėti į tai kur 
kas akyliau. Yra jau reikalau
jama iš mokytojo turėti du me
tu kolegijos mokslo ir baigti 
trijų metu “Normai Course of 
Art teachers training” atatin
kamoje dailės mokykloje, ku
rioje jis gauna diplomą kaipo 
vidurines mokyklos dailės fa
kulteto mokytojas.

Mokinys gavęs
pažinti su dailės principais vi
durinėje mokykloje,, gali pajaib 
sti palinkimą arba parodyti 
savo gabumus dailės srityje, ir 
tada gali rengtis stoti dailės 
mokyklon. Suprantama, vidu
rinėje mokykloje mokinys ne
gali baigti pilno dailės kurso, 
nes tam reikia kita tiek laiko 
mokintis, kiek jis mokinasi vi--

amžiuje ir

Kinu 
laikė 
Jisui

susi-

ris metus, 
mokyklose mokytojai 
tie, kurie yra baigę 
Course of teachers 
bet tie, kurie yra
dailininkai ir turį nemažiau kai 
15-kos metų patyrimo.

Kaip visose mokslo srityse, 
taip ir dailėje, kol žmogus neva 
susipažinęs su kokiu nors daly
ku, jisai neturi nė supratimo 
a |) i e jį, nė patraukimo juo už
siimti.

i “Yra gėda mokinti vaikus 
vidurinėse publiškose mokyklo
se industrinės ‘dailės’ ”, ' sako : 
Municipalės Dailės Lygos ra- 

'nortas Chicago Evening Post’e, | 
“kur absoliučiai nėra jokia dai
lė.”

Komercinėje “dailėje
neaplaikys estetinio skonio 
tenkinimo, nejsigys gero 
pratimo apie dailę, negalės 
karnai įvertinti dailės. Yra 
tai bereikalingai ekvojamas

Amerikoj

pastangų, idant
jaunuomenę su

visur yra kreipia-

dirba didelius pinigus. Moki
niams liepiama tai ir tai nuko
pijuoti nuo kito paveikslo arba 
tiesiog su permatoma popiera 
nubraižyti, nes tas dailininkas 
uždirbąs didelius pinigus—jis 
yra garsus.

Nors- ir menkas, bet origina
lus darbas, turi šimteriopą ver
tę* negu gražiai nukopijuotas 
daiktas, kurį kopijuodamas 
mokinys nereikalauja protauti.

I Beikia mokinti vaikus savys- 
toviai protauti,’mokint’ origina- 

yra ne vien hmio »ir teisingai spręsti apie $215, pagal laivą.

TARP PROFESIONALŲ.

daktaras.

daktaras. — A...
Beikes naujon

, Pirmas
dak, kaip biznis?

Antras
“bom biznis”, 
vieton kraustytis^

Pirmas daktaras. — Persi- 
t

kelk svetimtaučiais apgyyen- 
ton vieton.

Antras daktaras. — Bus da 
blogiau. Lietuviai nesilankys.

Pirmas daktaras. — Lietu
vių pacientų tada kur kas dau
giau atsiras.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203

—Ciiias-Tacilti.s.

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
' Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio 

apžiūrės ligoiųus ir duos patarimus

ijyKai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So.,State St., 
kampas Congress gatvės. 

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC/' HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė. '

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

t Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. III.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

...... Valsčius

Apskritis

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti gnlvos skaudėjimų, 

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

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

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

Specialistai užsise- .
nėjusių chroniški j Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Mc- 
dikalė Laboratorija. 1

DR. IIORVAT, DR. W1LLL\G
1317 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedčlioj nuo 9 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

1S38
4729 So. Ashland Ave„ 2 lehee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet. ir nuo 7 iki 8:3® vaJL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

dr. k Alpu cupler, m. d.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas ()akley/ir 24 St. 
Ofiso valandos rtuo 2 iki 4 kas
dien. Panedėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

I

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

....

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
1389 Milwaukee Avė., 

v netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedčlioj Nuo 19 iki 12 
------------------------- ■—— -z

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
IM greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, paudokitčs 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo /8 iki 12 dieną, nu»
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boelevard 6913
DR. A. J. BERTASH

MM Sv. HaUlW «...
Ui i mo valandos nuo 1 Iki S jįt 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 Iki 12, 1 iki 8 diecą 
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. Roth
. Resaa Gydytojas ir Chirargae 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisaat 3103 So. Halsted St., Chlcage 
arti 81 st Str-eet

daliomis iš šventadieniais 10—11 diafl

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

- —— Optomo triat
Boulevard 6487

47-toa aat 
lubų

A. L. OAVIMHIS, M. D,
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
■ ■■■II ’ ■ ......... I 1—^

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Are. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vsk. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.L Pinigų prisiunčiu $

vaikas
pa- 
su- 
tin- 
tik- 
lai-

(jei norituri gaut Lietuvoj litais 
i

doleriais parašyk doleriais vieton, litij.

Voltaire sako: “Kas 
protauja, tas pusiau gyvena”. įkas mokinant vaikus vidurinėse 
' Jeigu mums viskas sektus, 
tai mes daugiau norėtum. Jeigu kų, kurie apsilenkia 
nesiseka, tai pradedam ieškoti nybe. 
pritža^čhj ir pradedam protau
ti. Jeigu butam visu kuo pa- budo dailės srityje.
tenkinti, tai mes visai liurbiais j Mokinimas vaikų kopijuoti 
pataptume, nes nebūtų to aksti- mažos vertės paveikslus, dezai- 
no, kuris pašonėn badytų •— nas, raides arba akvarele pieŠ- 
“nesnausk!” jti — nenurodo tikrojo kelio au-

Laisvas ir sotus žmogus, gali kaimui, estetinio pobūdžio^ dai- 
dirbti sveiką darbą, jeigu jis ,SJ ,r onginalume. r.o. ~ 
netinginys. Bet kitų valdytojas

mažai

mokyklose paviršutinių daly- 
su tikre« 

čia reikia ieškoti prie
monių auklėjimui jaunuomenes

nesupranta vergo padėties. So- taip daryti.

Jie net ne- 
jiems reikia 
kad mokyto-

Siuntėjo parašas

Adresas

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

kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų. 6 iki 
8 vakare. Tel. Bron«wick 4983

Namų telefonas Spaulding 8638

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudctte

' I 1 ■' ...............
Tel. Pu H man 0982

Rcb. Pullman 3462

DR. F. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 S'o. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9, ryto iki 12 
dieną ir nuo, 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutarti.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais, r 

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1090 litų 
5000 litų

21.50
81.75
42.00
52.25

Telegramų 
......... $6.25 
........ 11.25

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.51 

. 92.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
....  $62.50 
....... 72.75 
........ 88.00 
........ 98.25

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

50 litų.
100 litų
200 Utų 
860 Utų 
400 litų 
500 litų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 eęntus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuos reikaluose adresuokite: < ' •

naujienos
Chicago, Illinois

Dr. A. I. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146

nusimano, kodėl
Daro, 

jas taip liepia.
Eina mokytojas 

galerijon ir aiškina mokiniams
tus alkano nesupranta...

Yra žmonių, kurie nieko 
nori veikti, bet nori visko 
rėti. Tokie yra I 
žmonės, neprotaują, . . ..1 J 1 i - .-11 ’ j u 7 kšmų — sako, tai esanti “rtau-kad lygybe yra tiktai darbu pel- . \ , ... .‘ i joj i daile , kuomet danes igno-
h01118, rantai patys nežino, priezko jie

eina su savo “naująja daile’’.
Tokiame atsitikime mokiniai

no
tų- j

su mokiniais
V j ■ 1 ------
f"" ------------

benugarkaifliai Paveikslą, kuriame randasi pora 
nežiną itašklJ dažo ir Pora tamsn* hru“

Dirbk, o pasiseks!
—Studentė. 1739 So. Halsted St,

DR. M. T, STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
’lfcl. Prospect 1939. Ofipo valan
dos 2-4, 6-8. Nedllioj II iki 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patąrnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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17t» South Halatod Stiut 
Chicagu, I1L 
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* Subfccription Rateei

13.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
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BRYANO MIRTIS. . ' 
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PASAULIO TAIKOS RĖMĖJAS. 
• e • • o e

KLERIKALŲ 1^< BOLŠEVIKŲ NORAS.
• « • • • •e e e o o e

IŠ KO KYLA KIVIRČAI?
o • • • o e f • •o o < e o e

MECHANIŠKA VIENYBĖ IR LAISVAS 
SUSITARIMAS.

Williain Jennings Bryan staigiai numirė, bekovoda
mas prieš evoliucijos teoriją. Tik-ką laimėjęs bylą prieš 
mokytoją Skopęs Daytono, Tenn., teisme, jisai pradėjo 
vesti smarkią propagandą tikslu užkirsti kelią evoliucijos 
mokslui visose Jungtinėse Valstijose.

Bet evoliucijos šalininkai nesidžiaugia dėl jo mirties. 
Jie greičiaus net gailisi, kad Bryanas negavo progos pa
baigti savo kampaniją, peš jie neabejoja-, kad galų gale 
jisai visviena butų pralaimėjęs.

Jeigu taip netikėtai butų dabar numiręs Darrow, ku
ris Daytono byloje stovėjo prieš Bryaną, tai priešingoje 
pusėje butų visai kitoks sentimentas . Ne vienas dievo
baimingas biblinininkas butų pasakęs, kad “Dievas nu
baudė Šv. Rašto priešą”!

Kovodamas pifieš evoliuciją, tai yra, stačiai sakant, 
prieš mokslą, Bryanas labai sugadino savo vardą plačio
sios visuomenės akyse. Reikia tečiaus pasakyti, kad jisai 
turėjo ir gerų ypatybių. Be to, kad jisai buvo nepapras
tos iškalbos žmogus, jisai pasižymėjo ir tvirtumu savo 
įsitikinimų. Didžiojo karo metu jisai, būdamas valstybės 
sekretorium, dėjo visas pastangas sulaikyti nuo karo 
Jungtines Valstijas; ir kai prezidentas Wilsonas ėmė raši
nėti aštrias notas Vokietijai, kurios grasino padaryti ga
lą diplomatiniems santykiams tarpe šių dviejų valstybių, 
tai Bryanas rezignavo iš savo vietos.

Nabašninkas stojo už pasaulio taiką, šituo tikslu 
jisai per savo trumpą sekretoriavimo (ministeriavimo) 
laiką padarė su trimis dešimtimis valstybių arbitracijos 
sutartį. Einant ta sutartim, pasirašiusios valstybės tu
rėjo pavesti savo ginčus berniškai tyrinėjimo komisijai 
už metų laiko, pirma negu jos turėjo teisę imtis ginklo.

Vokiečiai turi patarlę: “Der Wunsch ist der Vater 
dės Gedankens” — noras yra minties tėvas.

Tai yra teisinga patarlė. Žmogus ne tiktai mąsto 
apie tai, ko jisai nori, bet dažnai ir įsivaizduoja, kad taip 
yra, kaip jisai nori, kad butų.

Klerikalai nori, kad pažangiosios musų visuomenės 
srovės peštųsi. Todėl dabar, kaip tų srovių spauda ėmė 
diskusuoti “bendrojo fronto” klausimą, tai klerikalų lai
kraščiai rašo, kad diskusijos esančios bergždžios, nes pa
žangieji lietuviai visuomet tarp savęs “piaujasi ir piau- 
sis”. Taip pat rašo ir bolševikai savo laikraščiuose, nes 
ir jie nori, kad tarpe jų priešų eitų peštynės.

Bet mes nematome pamato, delko klerikalų rr bolše
vikų norai turėtų pildytis.

Kad tarp pažangiųjų žmonių esti daug bereikalingų 
ginčų ,tai tiesa. Dalis jų yra bizniško arba grynai asme
ninio pobūdžio. Bostone, pav. sandariečiai su socialistais 
per keletą paskutinių metų vaidijasi daugiausia dėlto, 
kad socialistai turi stiprų laikraštį, su kuriuo “Sandara” 
nepajėgia lenktyniuoti. Yra, be to, tenai ir tam tikrų 
ambicingų asmenų, kurie savo “unaro” gynimui pavar
toja partiją ir jos spaudą. - <

Kitose kolionijose surasime panašių priežasčių.
Bet ar pas klerikalus nėra bizniškų ir asmeninių ki

virčų? Kas neatsimena, kaip, kunigui Bumšui būnant 
Chicagoje, ėjo kova tarp jo ir praloto Krušo? Kaip 
“Draugas” dejavo, kad jisai bažnyčioje iš sakyklos buvo 
apšauktas “nekatalikišku laikraščiu”?

O komunistiniai “draugučiai” ar nesiėda tarp savęs? 
Ar ne “raudonojo biznio” klausimas suskaldė juos į dvi 
priešingas frakcijas? Ar ne dėl dolerio daugelis “ekstra 
kairiųjų” su Bimba priešakyje persimetė į “centristų” 
stovyklą ir dabgr purvais drapsto buvusius savo vien
minčius?...

Užsimokijimo kalnai 
Jhicagoje — paltui /

Metams.... ........... ....—______ __  $8.00
Pusei metų ...________________  4.00
Trims minėsianti -------------,2.00
Dviem mineslama ■ — iulfll «4»Me 150
Vienam minusiu! y,—..75

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija -------- ----- 8c
Savaitei _____ ---------------------- 18c
Minėsiu!------——------ ___----- — 75c

Suvienytose Valstijose.^pe Chicagoje, 
paltui

Metams ........—$7.00
Pusei metų___ 8.50
Trims mėnesiams —_ - -- 1.75
Dviem minusiam------- —____ 1.25
Vienam minėsiu! ----------„—— .75

Lietuvon ir kitur uis Janiuose: 
(Atpiginta)

Metams -----— $8.00
Pusei metų .—---------------------- 4.00
rrims minesiams........—------- 2.90
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

>r<tariu kartu »u uiaakyina.

Del Kredito
Klausimo

Tarp pažangiųjų žmonių tečiaus yra viena ginčų 
priežastis, kurios neturi savo tarpe nei klerikalai, nei bol
ševikai, būtent: nuomonių skirtumai.

Socialistai ir sandariečiai yra skirtingos partijos, to
dėl ginčai. įvairiais klausimais tarp jų neišvengiami. To 
negana. Kaip socialistai, taip ir sandariečiai prie savo 
nuomonių yra priėję daugiaus ar mažiaus savistoviu pro
tavimu. Jiems niekas nediktuoja, ^Kokį nusistatymą jie 
turi priimti tuo arba kitu klausimu; jie patys yra priver
sti apie tai galvoti. Nenuostabu, kad pas juos kartais iš
kyla nuomonių nesutikimai net tos pačiost partijos viduje, 
arba tarpe organizuotųjų partijos narių ir jų pritarėjų.

O pas klerikalus ir pas bolševikus partijos minia 
aklai seka paskui oficialius savo vadus. Kaip tie vadai 
pasako, taip minia elgiasi. Pas lietuviškus bolševikus 
net jų vadai yra paliuosųoti nuo protavimo, nes jie gauna 
įsakymus iš aukštesnių instancijų, kurioms jie turi be jo* 
kio murmėjimo nusileisti. Kas murma, tas lekia lauk; o 
jeigu jisai turi “džiabą”, tai ir “džiabas” sudie, ir “send- 
vičiai”, ir visos kitos svieto gėrybės, j

Todėl kiekviena šitų dviejų kraštutinių partijų vi- 

suomet gali lengviau^’ sumobilizuoti savo jėgas tam arba 
kitam reikalui, negu kitos srovės.

Mes, pažangieji žmonės galime jiems to pavydėti. 
Bet mes visgi nesutiktume atiduoti savo nuomones laisvę 
už bolševikų arba klerikalų mechanišką “vienybę”. .Mes 
norime būt žmonės, o ne mašinos ratukai!

Su mašina da yra ir tas blogumas, kad ji eina gerai, 
kol viskas tvarkoje; bet tegu tik vienas jos šriubelis nu
lūžta — ir viša mašina, gali sugriūti .

Protaujantys žmonės turi ir gali prieiti prie vieny
bės, jeigu ji yra Reikalinga, laisvu susitarimu.

I
Pernykščio rugių neužderėjimo 

i pasekmės.

Importo Komisijos rolė. *

Kaip .Vilniaus atvadavimas 
yra svarbiausias Lietuvos vi
daus ir užrubežiųės politikos už
davinys, taip kręditų,stoka nū
nai yra opiausias Lietuvos eko
nominio gyvenimo apsireiški
mas. Kredito stoka Lietuvos že
mės ukiui, kooperacijąi, pramo
nei, prekybai, statybai, liaudies 
švietimui ir visiems visuomenės 
ir pravatiems kulturiniems tiks
lams, vis dar kamuoja Lietuvą, 
tarytum koks slogutis. Kredito 
stoka, jeigu ji įsisenėtų, kaip 
kokia liga, grasintų • net musų 
neprigulmybei, nes-‘juk yra aiš
ku, kad tik ekonominiai savy- 
stovi valstija tegal ištverti ne
priklausoma. Todėl apie kredito 
klausimą daug galvojama viso
je Lietuvoje. Ir mums lietu
viams amerikiečiams negali ne
rūpėti; reikia apie tą klausimą 
ir mums pagalvoti, nes kredito 
stoka Lietuvoje užgauna ir mu
sų interesus kad ir čia Ameri
koje bebūnant.

Kada šį pavasari Čikagoje 
steigėme, “Importo Komisiją“, 
kuri' dabar ofjcialiai vadinasi 
“Lithuanian Import, Commis- 
sion“ ir kurios buveinė yra: 
3251 Sol Halsted St., Chicago, 
III., tai jau ir tada iškilo kredi
to stokos klausimas Lietuvoje 
ir buvo nutarta šiam dalykui, 
kaipo tampriai surištam su 
šios komisijos darbuote, skirti 
ypatingo domesio. Tačiau ne
daug ką padėčiai pagelbėtumėm, 
jeigu užsiimtumėm vieri tebreti- 
niais kredito klausimo tyrinėji- 
maifc.— Importo Komisija tinka
miausiai patarnautų Lietuvon 
kreditui, jeigu įgalėtų ir suge
bėtų savo tiesioginę užduotį pil
nai atlikti, tai yra, jeigu sura
stų pakankamai patikimą ir pa
stovią rinka kaikurioms Lietu
vos prekėms kaip pačioje Čika
goje, taip ir po visą U. S. A., 
tūlą kiekį tų prekių pasekmin
gai iš Lietuvos atgabentų ir čia 
realizuotų; tuo keliu Komisija 
tiesioginiai ' patarnautų Lietu
vos eksporto prekybai ir tuo 
budu netiesioginiai patarnautų 
Lietuvos kreditui, nes, kaip to
liau pamatysime, Lietuvos eks
portas turi didelės įtakos į Lie
tuvos finansus, taigi ir į kredi

tą.
Kad tai tikrai taip yra, — 

paimkime šių metų Lietuvos 
Banko mėnesinius balansus, 
tvirtos valiutos atsargą, kuria 
padengiama popieriniai litai, ir 
tų pačių išleidžiamų apyvarton 
litų sumas, — sugretinkime tą 
visą su šių metų Lietuvos pre
kybos mėnesiniais balansais. 
Štai ką mes čia, matome:
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Sausio 1 d. 157 63 92
Vasario 15 d. 161 63 95
Kovo 1 d. 161 ' 63' 93
Baland. 1 d. 158 , 56 94
Gegužio 1 d. 147 48 • 88
Birželio 15 d. 136 37 82

Lietuvos Banko balansas,
1922 metais banką įsteigus, bu
vo apie 20 milijonų litų; 1924 
metų gale balansas buvo pasie
kęs 167,877,000 litų. Gi šiais 
1925 metais Lietuvos Banko ba
lansas per pirmąjį pusmetį su
mažėjo apie 20 milijonų litų. 
Tvirtos valiutos fondas suma
žėjo 26 mil. litus. Esanti apy
vartoje litų suma, kuri išaugo 
nuo 8 milijonų 1922 metais iki 
95 milijonų šiais metais, ir yra 
visados 100% padengta auksu, 
sidabru, doleriais, svarais ir ki
ta tvirta valiuta, — pirmoje pu
sėje šių metų sumažėjo 10 mi
lijonų litų. '

Nors Lietuvos Banko paskelb
tuose balansuose matyti, kad 
banko diskonto ir paskolų pozi
cijos per kalbamą, laikbtarpį ne
tik nesumažėjoj bet dargi tru
putį padidėjo, visgi litų apyvar
toje sumos sumažėjimas 10 mi
lijonų negalėjo nepaveikti nei
giamai į šalies ir be to blogas 
kredito apystovas. Litų sumos 
sumažėjimas matomas kaipo tie-, 
sioginė pasekmė tvirtos valiutos 
fondo sumažėjimo. Klausimas: 
kurgi dingo tie 26 milijonai li
tų arba 2,600,000 dolerių?

žemiau talpinamieji pirmojo 
šių 1925 metų trečdalio ekspor
to-importo daviniai tatai paaiš
kina:

■■ - - ■ I. ■■ ■■ ■■■ ■ ■ ■■■+ ■ ■ I »■ 1 ■ *. 1 - . -f*

Ar jus žinotcAkad / ‘ •
. Šiaulių mieste,\ Lietuvoj, Gubernijos 
(Įvarę, Prekybos bankas atidarė ce
mento fabrikų, su visais moderniš
kais jrengimais ir tas fabrikas paga
mina 2 vagonus cemento j dieną. Ar 
jus žinote, kad Helmarai yra skirtin
gi nuo kitų, nes jie yra padaryti tik
tai iš gryno Turkiško tabako, bet ne 
maišyto tabako,

§ 3
Sausio mėą. 23,7 
Vasar. ^iėn. 21,1 
Kovo mėn. 19,3 
Baland. m. ' 15,1 
Bendrai 79,2 
1924 metais 
per tą patį
laiką 80,3

d 
S
d 
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•g

16,8
18,0
26,3
23,7
84,8 — 5,6*

73,0 + 7,3
ši lentele parodo, kad Lietu

va beprekiaudama .pernai metą 
per pirmąjį metų trečdalį uždir
bo 7,6 mil. aukso litų, gi šiais 
metais išmėtė syetur pusšešto 

mil. aukso litų. Neturime tuo 
tarpu tikrų žinių apie prekybos 
eigą gegužio mėnesyje, bet laik
raščiai praneša, kad vien per tą 
mėnesį prekybos balanso pasy
vumas pasiekė 5 mil. litų. Čia 
tai ir gludi priežastis tvirtos 
valiutos fondo sumažėjimo, ką 
mes matėme analizuodami Lie
tuvos Banko balansus.

, Į . <. .• j

Bet kodėl taip atsitiko šįrpet, 
kodėl šių metų prekybos balan
sas pasidarė pasyvus, nors ben
dra prekybos apyvarta šiais 
metais yra 10 milijonų litų di
desnė negu pernai ? — Mat, per
nai Lietuvoje rugiai neužderėjo 
ir šjmet prisėjo jų pirktis iš 
Amerikos, ir1 kitur tris suvir- 
šum. tūkstančius tonų. Vien 
Amerikai (U. S.) reikėjo už
mokėti už 2,830 tonų virš 1,- 
000,000 litų doleriais. Rugių ne- 
užderėjimas palietė ir kitas 
Lietuvos ūkio šakas ir rezulta
to sumažino Lietuvos eksportą, 
o importą padidino.

šiais metais laukiama geres
nio derliaus, — tad Lietuva pa
taisys aawįk.prekyhos balansą, 
už išvežiarnagm-prekes galės įsi
gyti aukso valiutos gal dar dauT 
giaus, negu prisėjo išleisti me
tų pradžioje, ir todėl galės žy
mią sumą litų išnaujo paleisti 
apyvarton ir pasotinti jų alkį. 
Dėlto tai taip yra svarbu, kad 
iš Amerikos importininkai atei
tų Lietuvai talkon. Importo Ko
misija Čikagoje ylta toks talki
ninkas, — palinkėkime jai pasi
sekimo.

Povilas žadeikis.
Liepos 24 d., 1925 m. 
Čikagoje.

Del Odos Ligy
žmonės, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą “ tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, ęledervinių, žaizdų ir t. t.

Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jua, {įtrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu Šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. T«my- 
kite, kad butų Inkaro.1 vaizbaženklis I
, \ F. AD. RICHTER & CO. f
k Berry & South 5th Sts. Iuuah Brooklyn, N. Y. JĮĮg

“Rūbo” Bendrovės Reikalai.
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazdui.

(Tęsinys)

12) Puslapyje memorialo 44 
parašyta, kad išmokėta įvai
riems asm’enims už organizaci
jos darbą Amerikoje 117 ak
cijų, kadangi nesimato už ką 
mokėta akcijomis, tat revizijos 
komisijos nuomone akcijas 
skaityti neteisėtas 117 akc. da
bartinių laiku 291/4 po 1(M) 
litu kiekvieną ......... Lt. 2,925

1\J) Puslapyje memorialo 45 
taip\nat išmokėta Tauragėje 
įvairiehwū_^Įsmenims už darbą 
akcijomis 10 akc. dabartiniu 
laiku sudaro 2% po HM) litų

............... . ............... Lt. 250
14) Memorialo pusi. ISO iš

leista Amerikoje organizacijos 
išlaidomis akcijomis sumoj 3,- 
210 auks., kadangi revizijos 
komisijai nežinia už ką ištik- 
rųjų padarytos išlaidos, o taip 
pat sumą nuspręsti kiek akci
jų buvo išleista (16 1/20 akc.) 
akcijas skaityti neteisingas

.................... .. Lt. 400.10
15) Memorialo puslapy 63

nurodyta, kad parduota per 
poną Gudžiūną 21 akcija (ko
vo mėn. 30 dien. —22 m.), o 
pinigai įėjo Tauragėje kason 
tik gruodžio mėn. 22 d. me- 
mor. str. 179 skirtumas kurso 
kovo 300 auk. o gruodžio 7,5(M) 
auks. už dolerį, sudaro nuosto
lių l>cndrovei ..........Lt. 134.50

16) Negali būti priimtos iš
laidos sumoje 2364.10 (1 byla 
dokumentų Tauragėje) kadan
gi nėra tabelio darbininkų 
kursas 182 Lt. 130.—«

J 7) Taip pat negali būti pri
imtos ' Išlaidos apmokėjimbi 
darbininkams už vežimą miško 
iš Jurbarko sumoje 20,350 ka
dangi nėra žinia kokiem dar
bininkams apmokėta, kursas 
180 11 byla dokum. Tauragė
je Ll. .../Y...:. Lt. 1,110.

18) Negalima pripažinti iš
laidas sumoje 6(MK) auks. (1 
byla Tauragėje), kadangi nėra 
žinios kam (ir už ką išmokėti 
pinigai, kursas 180 Lt. 333.30

19) Išlaidas sumoje 4,716 
auks., (1 byla Tauragės) ne
gali būti pripažinta* kadangi 
nėra tabelio darbininkams, 
raštely pono Gudžiūno pažy
mėta, kad pinigai užmokėti už 
statymą stulpų kursas 180

............................. Lt. 260.—
20) Memor. str. 4 Tauragė

je išlaidos už vežimą malkų 
sumoje 3,780 auks. nepatvir
tintas tabeliais, kursas 200

......... ................. .  1Lt. 189.—
21) Memorialo str. 10 Tau

ragėje išlaidos sumoj 1981 — 
neturi pateisinamų dokumen
tų. Kursas 200. .^ ... Lt. 99.—

22) Memorialo str. 89 Tau
ragėje išlaidos parvežimui mi
ško 19032.60 sk. negali būti 
priimtos kadangi nėra nuro
dyta kam mokėta ir gavėjo pi
nigų parašo (kursas 3(M) lt).

................... . ..... Lt. 634.40
23) Memor. str. 124 Taura

gėje išlaidos sumoje 3177— 
apmokėjimui darbininkams už 
statymą stulpų negalima pri
pažinti, kadangi nėra tabelio 
darbininkų ir parašų gavėjų 
pinigų (kursas 280 Lt.

......................... Lt. 113.60
21) Taip pat str. 126 sumoje 

3753 auks. kursas 280 Litais
............................. Lt. 113.30
25) Memorialo str. 141 Tau

ragėje pirkimui miško med
žiagos viso sumoj 83,624 auks. 
yra tik žinia pono Gudžiūno 
apio kainų ir kiekį, bei nėra 
jokio kvito arba sąskaitos iš 
miško Urėdijos kursaš**48^

............ Lt.
26) Memorialo str. 171 ir

172 Tauragėje išlaidos išmo
kėjimo darbininkams prie sta
tybos ir statymo [stulpų viso 
sumoje 5971 auks. negalima 
pripažinti, kadangi nėra parašo 
gavėjo pinigų is tabelio kursas 
290 ...>.<.......... Lt. 205.80

27) Memorialo' pusi. 178 
Tauragėje negalima pripažin

ti atleidžiamas šneideriui miš
ko medžiagos (pirkto bendro
vės reikalams) viso sumoje 
4585.93 sk. apart to nėra fcnel- 
derio parašo apie gavimą me
džiagos, kursas 290 Lt. 158.10

28) Memorialo str.. 179 Tau
ragėje negalima priimti išlai
das apmokėjimui darbinin
kams sumoje 3987 auks., ka
dangi nėra tabelio kursas 290.

................. ....... Lt. 137.50
29) Memor. str. 212,213 ir 

214 Tauragėje negalima pri
pažinti ' išlaidą apmokėjimui 
darbininkams prie statybos su- 
mojo 10,340, Icndunę^i iičm ta
belio darbininkams ir nesima

to kam mokėta, kursas 350
.......................... . . Lt. 295.40

30) Memorialo str. nuo 214
—218 ii m tinai ir 250 Tauragė
je negalima pripažinti išlaidas 
sumoje 16/569 išmokėjimui 
darbininkams, už įvairius dar
bus, kadangi nėra tabelio, 
kursas ................. ILt. 473.40

; 31) Memor. str. 275 Taura
gėje negalima priimti išlaidas 
sumoje 6,200 auks. kadangi 
sąskaita neaiški, kursas 4,90

.............. . ............. Lt. I<6.o0
3?) Memoriah/sitr. 197 Tau- 

iT.gčje negalima priimti išlai
das sumoje 75,610 auks. ap
mokėjimui darbininkams už 
darbią, kadangi nėra tabelio, 
kursas 490 .... Lt. 1,528.-

33) Memorialo str. 302 Tau
ragėje taip pat sumoje 15,000 
auks. '..................... Lt. 306.10

31) Memor. str. 350 Taura
gėje išlaidos pirkimui arkliam 
šieno ir avižų sumoje 8010 
auks. negalima priimti, kadan
gi nėra sąskaitos ir nepažymė
ta nuo ko kiek nupirkta, kur
sas .........  Lt. 100.0d

35) Mępiorialo str. ^51 Tąp- 
ragefe išlaidos1' sumoje 3620 
negalima priimti, kadangi nė
ra sąskaitos, kursas 8(>0

............L./, j... Lt. 45.20
36) Memorialo str. 364 Tau

ragėje negalima priimti išlai
das sumoje 21146.50 apmokė
jimui darbininkams, kadangi 
nėra tabelio kurs. 1^00,

....... . ....... Lt. 142.90
37) Memor. str. 105 Taura

gės negali būti priimtos išlai
dos sumoje 50,000 auks. u* 
kalvio darbą, kadangi nėra są
skaitos nė parašo gavėjo pi
nigų, kursas 3000 'Lt. 166.60

(Bus daugiau)

NORT^^tMAN 

tklloyd— 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVĄ
* per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
/ kambariai-i/-'- • * ■. •

Svetimšaliai grįždami j 12 I 
mėnesių neturi jokių kliūčių | 

t. >
100 N. LaSallt St., Chicago, III.

arba prie vietinių agentų

Kiekvienas I
Sutinka, kad ■
Bohemian
Hop-Flavored

PuriTamI
Malt I
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas ■
Prašykit groserninkų



Antradienis, Lfep. 28, I9Ž5

KORESPONDENCIJOS ODINĖS LIGOS

ESKOSo. Bostono marguliai

Antlaeptlškas mostis.

Kaina 60 centai

INVESTORIAI

Bedarbf,

Vėžiui

pavie Gimbutienei

Stasiui Stumbriui

Monikai Peltrošoniendi

PROFESSOR NOODLE
FordsonLincoln

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
«PW

šaukštienci
Mušauskie-

Aleksandrui Vaišini 
Onai Juozapavičienei

Veronikai Lelienei 
Juozefai Galminienei

Tamkunui
Barauckui
Melvickicnei
Lukauskui

Ablingiui
Piemenei 
Urbonavi-

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

8M4-16 KooHMvelt R4 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. TLL.

tai provos. Keil$u

8 So. Clark St. *
Viršui Triangle Ręsta u ra no 

Sekamos durys nuo Astor teatro

apie
tai tik Bos-

1 eannpt sol ve 
yout quiz above 
bgc*use,you see, 
IKe ta, s ir — 
sĮne may be 
doir>į> it f

Lietuviai sujudę dėl pastarųjų 
įvykių Lietuvoje.

22178—Pranciškui ^Domarkui 
24153—Telclei Stonienei
207)82 Kakin^idrai /Tolrtikiendi
11479—Ba nborai Dragūnai tei
4334—Onai Kaukienei
4331 Ba rborai Margelytei

22270—Juozapui Balkiui
4347
4348
4374—Antanui Pipirui
4352—Teodorai Kleivicnei
4369 - Barborai Gasiunienei

4354—Juozapui Balčiūnui
PRnigai išmokėti per kitus

Bankus:
4003—Romaldas Gilią,.
4130—Marcelė Bakienė
4177—Jan Czaglis

11394—Antoni MolUszis
24132—Mikolas Radziuli s

■-

4319—Antanui, Juškai 
20781
11483—Juozui Barjašiui
11484—Liudvikui Bartašiui
4325—(Stanislovui Mizgeriui 
4349—Stasei TrušinskiUtei 

55194—Onai Martinaitienei 
11497—J uzefai šerpitie-nei

Toliau, yra gyvas galas mun- 
Šainierių, davatkų, senbernių ir 
gyvnašlių, bet apie tuos gaiva
lus nerašysiu. Gaila laiko ir po- 
pieros. —-Raulinaitis.

11472—Jievai Vosilienei
4286— Bronislavai šležaitei < 

20780— Uršulei Žukauskienei
4287— Ignacui Antanaičiui 

875—Justinai Vaitkienei
22169—Elžbietai Dudonienei 
22175—Baltru šaitienei Agnie

škai . s
22179—'Petrui Budreckiui 
22181—Justinai Vaitiekienei 
20783—Marcijonai Saročkienei 

■ 4310—Kazys Jankauskas 
11477—Onai Gribienienei 
20784—Valesei’ Mingelaitei
4324—Leonorai Jakaitienei 

22269—Petrui Zeveekiui
• 11488—JieYai Vožnikaitienei 
434|A—‘Petronei Jurkšaitienei 
4338—Mari j ai Gedovdai tei
4361— Onai Mestauskienei 
4358—Marijonai Balčiūnaitei

20792—Jeronimui Streletkiui 
4355—Povilui Abraškevičiui
4362— Jurgiui Kavaliauskui 
4368—Zuzei SitaVičienei

24157—Mariutei Mannakytei 
4388

Šviesų Ir pajisgų luvųd 
tuvis. Caah arba ant iftmol

Pirmutini Ustuvių ________ ,______ _______
THS BRIDGEPORT ELECTRIC COn I ■ c.

1619 W. 47th Si., Tel,Bo

daly rengia milžinišką pikniką, 
Am Siejau s farmoj,/ McKees- 
Rock»( Pa'., rug-piučio (August) 
9-tą dienų, 1926 m., kur bus 
prakalbos ir protesto rezoliuci
jos išneštos. Be to, visas pel
nas bus skiriamas nuo minėto 
pikniko rinkimų agitacijai už 
pažangesnes partijas. Taigi 
Pittsburgho ir apielinkės lietu
viai, kurie norės geresnės atei
ties Lietuvos respublikai, daly
vaukite rengiamame protesto 
piknike ir pagelbėkite Lietuvos 
kovotojams.

O kada laimės pažangesni 
žmonės, tai privers kunigėlius 
nusiskust barzdas ir Dievą gar
binti bažnyčioj prie altoriauš; 
kaip kad jie yra prisiekę daryt.

—Juozas Virbickas.

Ateikite šian
dien, neatidfc- 
1 iokite, ne8 tai 
yra pavojin- 

ser- 
esate 
g a -Pittsburgho sandariečius. ir 

taip visus pažangesnius lietu
vius labai sujudino klerikalų 
nežmoniškas pasielgimas Lietu
vos Seime su Seimo atstovais 
Dr. Grinių, Lapinsku ir Bilfe- 
liuiu, kurie nuo jaunų dienų 
savo gyvenimo yra pasišventę 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Ir dabar Lietuvai su
silaukus tos nepriklausomybės, 
klerikalai nori paminti korišti- 
tuciją ir įvesti diktatūrą. Ka
dangi dabar vasaros karščiai, 
tai negalima svetainėse ką dh- 
ryt. Todėl Sandaros kuopų są
ryšis, kuris susideda iš 36-tos 
kuopos Soho daly j, 43-čios N. 
S. dalyj, 791tos S. S., 84-tos 
Penn Avės, daly, ir 85-tos S. S.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavo 
kvito ir gavėjo vardą., '

Pinigus gavo:

riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų irz užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki, 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(linkite elevatorių iki 12 augliu)

Te!. Lafayette 4228
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuškiu ’ - 
I22H W. Mik St, CUe*r>. OI.

! pas 
? Atei 
prie ma-

Pittsburgho lietuviai yra la
bai sujudę dėl pastarųjų įvykių 
Lietuvoje," t. y; dėl spaudos ir 
susirinkimų varžančių įstaty
mų, o taipgi ir dėl mėtimo vi
suomenės garbės užsitarnavu
sių Seimo narių iš Lietuvos 
Seimo. Dabar daugiausia eina 
kalbos ir svarstymai kas dary
ti, kad pagelbėjus Lietuvos 
progresiškoms partijoms atsis
pirti prieš juodąjį klerikalizmą. 
• Ypatingai tais klausimais yra 
sbsirupinę vietos visuomenės 
veikėjai, kaip tai <1. Bakanas, 
Virbickas, Pikšrys ir kiti. Yra 
bandoma turėti bendras visuo
meniškas protesto mitingas.

Taipgi vietos sandariečiai ža
da ir savo atskirą protestą pa
daryti. Tas turės būti rugpiu- 
čio 9 d. Nors biskį vėliaus, bet' 
visgi tars savo žodį dėl Lietu
voj laisvės. Pittsburgho lietu
viai yra nemažai pasidarbavę: 
dėl Lietuvos tad dabar negali 
sau ramjai žiūrėti; kuomet ten 
žmonių atstovai ' yra policijas 
mėtomi. w

šiuo kart So. Bostone nieko 
svarbaus neįvyko, bet i šis-tąs 
mažniekių pasitaiko;į todėl aš 
čia juos |ir pasistengsiu “Nau
jienų” skiatytojams’patiekfi.

Pirmiausia — tai puola į akį 
piknikai, kurių šiemet kiekvieną 
nedėldienį pilna. Kai kada net 
trys ir keturi vienu nedėldieniu. 
Socialistų atsibuvo jau trys. Vi
si kiti piknikai buvo rengiami 
sandarieČių, vyčių, komunistų 
ir kitokių 1stų. ' , •• , •

Antra
nas ir kartuvių specialistas Gar
mus amžinai provojas su Apia
kiu. Lašinių bendrovė (Roma
no) bylojasi ,1 ^u šaltkuliene, 
Ivaškevičiai (Ivas) su Buitie 
State. Ir ^reikia pastebėti, kad 
jie-visi tikisi iškurnėti, ir jie lai
mės kaip Zablockas ant *mųilo.

Trečia
Iškarto juos pirko tik “ponai” ir. 
“patriotai“, lietuviški kapitalis
tai ir sandariečiai; toliau pradė
jo pirkti ir socialistai, ir vyčiai^ 
ir galų gale komunistai. Bet ko
munistai paskučiausia — jie, 
mat, seniau manydavo, kad au
tomobiliam važinėti tai didžiau
sia “griekas”, nes tai yra kapi
talizmo, buržujų ir socialpatrio- 
tų padaras. Bet kada jie patyrė, 
kad netik jų šventas tėvas Le
ninas, Trockis ir kiti jų šyęntfe-; 
ji, bet net ir J. Skebirdis (Sd.- 
bostoniefis) važinėja po Kauną 
(dabar, rodos, Konstantinopo

li) SU lamazinu, tai ir jie pašėlo 
pirkti ir važinėti su tais “velnio 
išmistais“ automobiliais, ir Kaip 
žmonės nušneka, tai musų ko
munistai pradėjo pirkti auto-, 
mobilius kaip tik tuo laiku, ka
da Bostone pasklydo falšyvos 
deširhts-dolerinės. Ištikrųjų čia 
įdomus supuolimas.

4 I

Bažnyčios
Sako, kad kun. Urbanavičia 

yra radikalas, kuris nelabai už
sipuola ant bedievių ir neglosto 
davatkų. O Gęniočio-Kubiliaus 
bažnytužę nupirko žydas ir nu
griovė. Dabar gal statys, ant tos 
vietos žydų kirkę. *

laikraščiai

amid my eurly 
tresses, sir.’ 
Now don’t y o u 
thank. Fier 
lov-e divine

THE ITNIVER-SAE CAlb 
Cars-Tracks-Tractora

- FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Arenue, Telefonas Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmehų.

Dr. W. R.
Kegister, 

109 N. Dearborn 
Stn 12 augšt$8_ 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Pittsburghe ir jo apielinkėsė 
yra daug žmonių be darbo, o 
kurie dirba, tai kokias tris die
nas į savaitę. žmonėms, o 
ypatingai su didesnėmis šeimy
nomis, priseina labai apsižiūrė
ti. kad kaip pragyvenus. Bedar
bė jau tęsiasi kelintas mėnuo 
ir nežinia kada ji baigsis; o kas 
bus žiemai atėjus?

žodžiu sakant, prasti ląikai 
užėjo plieno trusto darbinin
kams. *O kurie dirba irgi gauna 
labai mažą užmokestį, taip 
kad mažai ką viršina $4.00 per 
10 arba 11 valandų sunkaus 
darbo. — Vytautas.

“Keleivio“, parsiduoda 
irių numerių vienos laidos si 
virš du tūkstančiai, “Sandaros 
du šimtai, “Darbininko 
pusantro šimto 
tone ir apylinkėj tiek, tai gražus 
palyginimas, ar ne?

JUOZAPAS PETKAUSKIS
. Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo . pasauliu sulau
kęs 32 metų amžiaus, liepos 26 
d.,' 1925, 10 vai. ryte. Paėjo iš 
Alksnių viensėdžio, Rimšių pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
13 metų. 'Buvo narys Emity 
Pašelpinio KUubo.

Paliko dideliame, nuliūdime 
brolį Jurgį ,8 pusbrolius, Ame- 
lijoną, Vlktorių ir Nikodimą.

Kūnas pašrvotas 4538 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj, liepos 29, 8 vai. 
ryto iš brolio namų į šv. Kry
žiais parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero" ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa- 
žįstąmus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse .

• i - . -
Nuliūdę liekame, «

Brolis ir pusbroliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis tel. Yards 1741

GYDOME VYRUS
$50 Si“ $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $Į0

Antanui 
Barborai 
Julijonai 
čienei 

11'505—Juozapui 
22198—Juozapatai Andrikonio 

nei 
4262—Pranciškui Norvilui 
4344 

24158—Aleksandrui Kleinui 
55192—Vincui Pacevičiui 

4397 
11498 

4422—Sliomai Ref
20804—Jadvygai Mikalajūnie

nei
4419—Apolionijai Benešiunie- 

nei
4421—Nikodemui ’ Blėdžiui

Patarimas ir Egzaminavimas 

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

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

Jr-— bes sura-
■/ a Jsti tikrą 
ll o priežastj
lt 1F Z f IR ju8ų. bR°s- 

f ( F|J Ateikite pas 
dil Dr. Ross, se- 
l1 niausią speci- 

/ alisto įstaiga 
/fe J 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 užnuodjjimą, 
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 pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge- 
riausį 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 neže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo

les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ii’ kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
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
45 So. Dearborn St.,

Kampas Monroe SU Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
seredomįs ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare. >
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 

Kalbama visokiomis kalbomis. v ' • 'J ' a ■ 7 J J '.t -Jt ■?

VIEŠA PADfiKA
Tariu širdingą ačiū visiems 

giminėms, draugams ir pažysta
miems kurie dalyvavo palaidoji
me mano mylimos moteries 
Aleksandros Bancevičienės, su- 
batoj, liepos Ž5. Taipgi ačiū 
graboriui Eudeikiui už gražy ir 
mandagy patarnavimą laidotu
vėse.

Lai būna tau lengva šios ša
lies žemelė. , ♦

Lieka dideliame nuliudime 
vyras

< J. Bancevičius ir vaikai. *

Petronėlei Mankauskie- 
nei

4394—Petrui Pilitauskui 
22273—Kazimierui Šimkui
4381—Amilijai jCvcdarienei 
4264—.Domicėlei

2415G—Liudvikai 
s nei 
4370—Domicėlė)

20799—Vytautui Juodžiui 
4228—Jonui Jonušui

22171—Liaukadijai Pautienių

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odoa irritaąjas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

22274—Konstancijai Kubilius
4392— Kpnstancijai Gabija 

43806—Jyozui Jatulevičiui 
20797—Juozui Urbonui

4391—Kazimierai Savickie
nei

4393— Leonardui Nedvarui 
75223—Zofijai Strazdas
4400— Barborai Bukauskienei 

22278—Adolfinai Putkalaitei
4411— Antanui Pranckcvičiui 

11504—Antanui Vėžiui
‘ Pinigai išmokėti per kitus 
bankus:

422!9—Micliailina Mazurkie-
, , wicz

11361—Ievose i Foką
24133—Elenai Turinienei 
4331—Antanui Šimkui

55187—Anatalijai Bučaitei
20775—Matąušui Datinoravi-

čiui
4311—Ortai Petraitienei » 

20793 -Ksaverui Verikui
4366-T-Anataninai Staniku- 

nienei
. 4367—'Ignacui

4351—Povilui
22186—lEmilijai
22188—Mikolui
11 $95-—Aleksandrui Jablons

kiui
1379—Juozui šileikiui

11494—Johanai Simaičiutei
22271—Magdt^lenįiii (rombu t ie- 

nci
4398—Domicėlei Fabijonaitdi 

11500—Vincui Šimkui
4403 -Kaziui Jankauskui
4401— Antanui Stukui

20803—Julijonai Bučienei
20805 Marijonai Jacikienei

4412- ^Mykolui Gvergždžiui 
4409—Juozapatai Pranins-

kienei
4416^—Agotai Mcrkelaitei 
4445—Anelei Urbonaitei

11501—Kazimierui Mačunskui
20814—Uršulei Vertelkienei 
4436 
4437

11507-

IS THIS LOVB ? ~
c frr Professor:- 

rįįi My sweetie’s
ą l/ri finčers love

II H Naujiem? akai-
į lytojoj ir skaitytidal 
s prašomi pirkinių reikalais 

eiti į tas sankrovas > urios 
I sky li na M Naujienose.

"Rugpiučio 9 d., 1925
. SALUMET GRDVE, 

Blue lsland, III.
♦ • *1^" V J V 7 ** M

'• ’ ' ’ l ♦ r * . ■ ’ r • '

Visi kviečiami dalyvauti pik
vrike ir lenktynėse. ■

Turi puikią progą dalyvauti ga
vime didelių pelnų už investuotus 
pinigus i subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugojimas. Syn- 
dikato nariai užlaiko žemės title 
kol tik ji yra parduota. Rašykite 
tuojaus ir gaukite visas informa
cijas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Bo 574.

z.gj. ..L] ” 1 !1 .

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tei. Yards 1741 ir 4040

SKYRIUS
4447 So. Fairfieid Avė.

Tel. Lafayette 0727
BKYfclUS

4904 W. 14th Str^ Cięero.
> Tek Cicero 0094

11 fcsn,n rwr»n

gate jr 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti 
kitę ] 
nes 
no laborato
rijoj iŠegza- 
mi n avimo.

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

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi krauj’ą, šlapumą ir t.t. 

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 85 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606” &ZZ "914”
TIKRA PAGELBA

Ičirškimai tiesiai i gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

—-rr------ .dabar yra išgy-
domos vartojant 
naujausį Euro- 
pini gydymą ir 
{čirškiant gyduo-

* *Tkk cs tiesiog į
kraują, sykiu su

7 / ■ ,41 kitomis gyduo-
r/ M lėmis dėl viduri-

“’l gydymų. Jos
1 v^sos .yra ne”

kenksmingos ir 
uftMLs ~*OF*^^gturi stiprią gy
dančia jėga, daugumas jų yra ifn- 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914.Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligasfc pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia ju$ų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, -ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbejom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus. /

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

Lincoln Medical Institute
/ DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikais Direktorius

VV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

MA Bl
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Automobilis įvažiavo į 
ežerą; du prigėrė

lietuvaiti! nušauta Lietuviii Bateliuose
■'Nušovė ją vaikinas už kurio 

tekėti ji atsisakė.

Pereito sekmiulienio nelai
mės si! automobiliais kainavo 
astuonias gyvastis. Keturi žmo-i * I
nes liko užmušti ('hieagoje, 
kęluri chicagiečiai žuvo 
mėje ties Kanknkee.

O !

neini-1

Pereitą sekmadienį pavieto 
ligoninėj pasimirė lietuvaitė1 
Anna Janus, 31 m., gyvenusi ( 
prįe 710 \V. St., kurią sa
vaitę atgal pašovė vaikinas, 
už kurio tekėti ji atsisakė.

Grisko, 
pat jos 
bažny- 

suvary-

Iš Draiigysitis Palaimiu 
tos Lietuvos veikimo

Pašovė ją Adam
2830 \Vallace St., prie 
namų, jai gryštant iš 
čios. J jos kūną liko 
tos keturios kulkos.

Gr’sko persišaudęs su trimis 
detektivais, buvo pabėgęs, bet
gi vėliau ta|>o suimtas.

jnu girti, įvažiavo automobiliu- -------- -------- *•
i ežerą prie 53 gatvės; auto-' _ ..................
mobilius ai>siverte ir abu va-

Nelaimėj ties Kankukee žu
vo keturi žmonės, automobi
liui įvažiavus į griovį.

Skaičius sužeistų žmonių- sie
kia desėtkus.

Banditai laimėjo $40 
i bet prarado auto

mobiliu
Ro-

AUTOMOBILISTAS NUšOV® 
ŽMOGŲ

Vakar ligoninėj pasimirė 
ter 19 m., kuris lie-

21 d. tapo pašautas prie! 
pal savo namu 2001 \V. 68 St.j 

Pašovė ji nežinomas automo
bilistas, kuris paklausė jo gat-

Trys banditai apiplėšo 
vrl Cafe (1218 N. Clark st.). 
Iš icgisterio jie pasiėmė apie 
$ tO. išbėgy Inuk, jie susėdo i 
savo automobilių, bet negulėjo 
pavažiuoti; tad priversti buvo 
jį palikti. Automobilius nepa
lyginamai daugiau kaštuoja, 
negu $10.

priimtas.

ir išlaidas

IK*

Numetė degtuką į s urą;
gyvastimi užmokės

George Renda, 13 m..

Išvogė merginą
vyrai išvogė Mary

17 metų merginą iš
Jie Įmetė ją į
nusivežė. Kai-

1919 
prie 19 ir May gat- 
i degtukais. Jis už-

Penki 
Fariną. 
M(Irose 
autemebilių ir 
mynai sako, kad vienas tų vy
rų buvęs Charles De Franeiseo 
(2220 Mango Avė.). Spėjama, 
jpg Francisco greičiausia tatai 
padaręs todėl, kad Farind ne
norėjusi už jo tekėti. 1 
dabar ieško Francisco’s.

Policija

surą. Kilo smarki ekspliozija, 
kuri vaiką taip apdegino, kad 
jis veikiausia mirs.

Perdaug pačių

Draugystė • P^alaimintąs Lie
tuvos laikė pusmetinį susirin
kimą liepos 12 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3131-33 So. 
Halsted gat. Pirmininkui ati
darius susirinkimą, buvo skai
tytas ir priimtas protokolas.' 
Po skaitymo protokolo mažai! 
kas buvo svarstyti Draugystės i 
reikaluose; daugiausia viskas 
susidėjo iŠ pranešimų.

Pirmininkas pranešė, kad lie
pos 10 d. mirė Draugystes na
rys Jonas Andrulaitis, ir kad 
procentų už nu ę metų gauta 
$115.01. Pikniko renginio kom.1 
pranešė, kad nuo pikniko pelno- 
liko $88. Raportas 
Knygų peržiūroj i mo 
raportavo įplaukas
ir kiek Draugystės turto išviso 
yru; pasirodo, kad turto esama 
$8,752.62. Auditorijos raportas 
priimtas. Nutarta ateinančiais 
1926 metais, kaip paprastai, 
prieš užgavėnes rengti maskų 
balių; suradimui tinkamos 
svetainės išrinktas iš labai ga
bių narių'komitetas.

Delei daugelio naujų narių į 
Draugystę įstojimo^ Draugystė 
pritruko ženklelių, lodei ženk
lelių darymo kom. pranešė, 
kad negavusieji ženklelių turėtų 
kantrybės palaukti iki sekančio 
susirinkimo nes tada ženkleliu t •'
bus visiems užtektinai. Toliau 
seka raportai nuo ligonių. Tuo- 
mi susirinkimas, ir užsibaigė.

Nors Ch’cagojc 
lietuvių -’lra:i:’:;ų 
viena tiek atvirai 

'savo veikimais,
Draugystė Palaimintos

ŠEIKA SUIMTAS

Po muštynių Josepb Supu
tęs namuose, 837 \V. 33 St., 
tapo suimtas tuose pačiuose 
namuose gyvenarrtis Vinal Ba- 
lanski, kuris kaltinamas pasi
kėsinimu nužudyti žmogų. Jis 
labai sumušė Paul Mazerska, 
3319 Auburn Avė., kuriam to
se ’ muštynėse nuplauta ausį.

viduoti, tai turėtų viešai tarti Menas demonstruos lošimą. Ji- 
žodį ir atsiklausti narių, arba sai parodys kaip reikia šauti bo- 
nors pranešti nariams, ką mano h • per medžius, per vandertį, 
daryti su surinktais pinigais. kaip bolės žeme rieda, kaip

Kaip išrodo, tai Chicagos lie- oran kjla, .(tiesiai, lekia, sukasi 
tuviai moka tik pradėti'gražius į kairę, į dešinę ir tt. 
sumanymus^ bet neįvykinti 
juos. Išrodo, kad ir nuolatinis 
lietuvių teatras tik sumanymu 
ir pasiliks.

i
S. narys . 
Juozas.

Tautiškos kapinės

Tikras lošimas.
“Naujienų” piknike bus įtai

syta tikrą golfo žaismavietė, 
kurioje loš golfą parinkti lietu
viai golfininkai. Jie loš tikrai 
ir seriozingai, nes laimėjusiems 
bus duodama prizai.

Pirmu kartu.i .. Į
Pirmu kartu lietuviai, be jo

kio mokesčio turės progos pama 
tyt golfą. Paprastai goresniuose 
parkuose už lošimą imamu po
rą dolerių, o “Naujienų” pikni
ke visi turėsime progos pama
tyti golfą dykai. Ir ne tik maty
simų, bet visas lošimas btis iš
aiškintas. • —D.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
laike savo pusmetinį susirinki
mą i1 įeluvių Auditorijoj. Pir
miausia A. Tamkcvičia atidarė 
susirinkimą apie 8 vai. vaka
re. Lotų savininkų ir draugi
jų atstovų buvo susirinkę ne- 
daugihiisia. Protokolas perei
to balandžio susirinkimo vien- IICOlfH 1114AI
bnlsiai priimtas. A. Tamkevi- ASMlNU JIloKUJIMAI 
čia paaiškino apie kapinių stcV- 
vj. Kapines yra geram i 

>’r rkolų nebeturi; skola tapo 
(išbaigta niokoti pereitų gegu
žės mėnesį. Kapinių ižde da
bar yra $2,600. Lotų 'savininkai 
ir draugijų atstovai raportą 
vienbalsiai priėmė. Paskiaus 
išdavė raportą J. Zalatcris, nu- 
icdydainas pereitų šešių mė
nesių biznį — Įplaukas ir iŠ-' 

' mokėjimus; raportas tapo pri
imtas vienbalsiai.

Daugiau jokių raportų nesi
rado, nebuvo nė įnešimų; tuo 
furii inkimas tapo uždarytas.

—Rep.

stovv ’ PAJIEŠKAU švogerio Martino Ta- 
- mašauakp, gyveno koki 8 metai ant 

Auburn Avė. Esu atvažiavęs j Ghi- 
cagą, turiu reikalą pasimatyti. Mel
džiu jo paties atailiepti ar kitų pra
nešti kur jis randasi.

KONSTANTAS VIDUNAS, 
233G S. Leavitt St., • Chicago, III,

I
ANTANO Jurgio sunaus Gajaus

kas, Batakių lvalsč., Gervyčių kaim., 
Amerikoje gyveno pas pusbroli: Box 
605, Farmington, III. Pajįeško jo 
duktė Ona. Prašau atsiliepti jis pats 
arba žinanti apie jj šiuo antrašu:

J. SINKUS, 
7004 So. Tulman Avė., Chicago, III.

Golfas

JĖŠKAU Mr. Valasko, kuris gyve
na Roselande-Chicago, III. Jo brolis, 
Antanas Valaskas nesenai mirė Wa- 
terbury, Conn. Malonėkite 
atsišaukti.

JOSEPH JOKUBKO, 
605 N. Riverside St.. 

Waterbury, Conn.

greitai

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no vaikino apielinkej Brighton Park 
arba Moniuette Vark. Butų geistina, 
kad pagamintų valgį .

.Atsišaukit laiškais.
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 577.

JIEŠKO DARBO
PAJIEšKAU darbo už steno- 

grafę į Retu viską įstaigą. •
Atsišauki t

A. ALGMANAVIČIUTe 
3660 So. Western Avė.

2 lubos '*

REIKIA DARBININKįl
^MOTERŲ

užžiudeti 
geistina 

savo vai 
metų 

Valgis ir kambarys

REIKALINGA moteris 
ftorą ir pagelbsti kuknioj, 
būt kad mokėtų pasirašyti 
lą. 'Gali turėti vaiką 3 
aukščiau, 
vanai, darbas pastovus.

Kreipkitės
1606 So. Halsted St.

ir 
do-

REIK ALINI i A moteris dirb
ti prie namų ir prižiūrėti tris 
vaikelius siratas.

* 3427 Auburn Avė.
2-ras flatas iš užpakalio

- .... 1 " 1 !.... ....

REIKIA
MOTERŲ indų plovėjų.
1.^49 Indiana Avenue
Tol. Calumet 1277

PARDAVIMUI
PARSlDUOD/i Lučernė ir 

grosciiič, geroj vieloj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted Stf

PARSIDUODA 3 stalų poolrui- 
mis su furničiais. Biznis išdirbtas 
pardavimo priežastis—turime vyk
ti ant farmos iš priežasties mir
ties. 4 pagyvenimui kambariai. 
Tinka dėl barzdaskutyklos.

4211 Maplevvood Avė.
Lafayette 5748

BRKrlITON Parke bučamė 
ant pardavimo, 2438 W. 45 Pi.

Tel. Lafayette 8651
G. Kasper

PARSIDUODA 9 kambarių 
rooming house. Garu, šildoma, 
elektra, švari vieta. Parduo
siu Hiž $300.

1026 E. 41st PI.
■ '■ 1 - -----------------------------------------------------r~ "■

PARDAVIMUI barber. shop lietu
vių apgyventoje kolonijoje —- 3-jų 
krėslų . Biznis išdirbtas per daug 
metu ir yra nešantis gerą pelną. 
Priežastj pardavimo sužinosite vieto
je. Kreipkitės j

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St., 

. Box 239

PARDAVIMUI pirmos klesos 
Vcstaurantas dirbtuvių distrik- 
te. Gera vieta.

2417 W. 43 St.
Pliene Lafayette 7864

NAMAI-2EME
» EXTRA BARGENAS!!)

PARSIDUODA 2 mediniai namai 
po 2 fiala abu ant vieno loto. 
Vienas naujas 6 metų, elektra, 
maudynės, gasas, boileriai vande
niu Šildomą rimento skiepas. Ant
ras namas taipgi geras. Abudu 
kaip nauji. Parduosiu pigiai — 
$7,200. Ateik persitikrinti. Prie
žastis — savininkas ligOnbuty.

E. DRL’KTENIS 
4344 So. Wood Str.

REIKIA 5 patyrusių mote
rų šortavimui skudurų; nuolat 
darbas, gera mokestis.

Harry Dray,
1147 BIuc Island Avė.APSIVEDIMAIbetGolfas, golfas ir golfas, 

kas tasai golfas? Lietuviams 
naujas sportas, šiek-tiek pana
šus į kiaulaitę, paskutiniu lai
ku Amerikoje visų mėgiamasai 
lošimas. Tai golfas . Lošia 
žn m ės golfą, vyvd ;r moterys, 
tam tikrais įnagius tam tikru 
budu, prisikukydami tam tik- 
r: taisyklių. Tai labai painus 
lošimas ir be galo žingeidus.

Chic«gos ap.etkkėse yra virš 
šimto golfo žaismaviečių. Tai 
puikiai ištaisyti parkai — žali, 
krumdoti, kalnuoti, vandėniuo- 
ti parkai. ,

Visi lietuviai matys golfą?
“Naujienos” nutarė parodyti

—Ig. Žilinskas, raštininkas, golfą visiems Chicagos lietu
viams “Naujienų” piknike. Pa
kviesta lietuviai golfininkai, ku
rie visai publikai parodys kaip 
lošiama golfas.

Lietuvių Golfo Kliubas.
Lietuviai turi savo golfo kliu- 

bą — tai Lietuvių Golfo Kliu
bas. Kliubo prezidentas Dr. A. 
J. Karalius “Naujienų” piknike 
vadovaus golfo iškilmėse. Lietu
vių geriausias golfininkas p.

labai daug 
yra, bet nė 

nesiskelbia 
kiek skelbiasi 

Lietu-
Edvvard Mac Phillips turėjo Vos. Kitos draugijos kad šiek 

MU- aiškintis prieš teisėją Harry tiek ir paskelbia savo veikimą, 
Hamlin dėl nedavimo užlaiky- bet apie finansus visada užtyli, 

! mo savo pačiai, su kuria jis k() nc daro I). P. L. Todėl Chi- 
aprivedė' vieną mėnesį atgal, cagos lietuviams pątartina pri- 
Mac Phillips pareiškė, jog jis gidėti į Draugystę Palaimintos 
turįs dar vieną pačią. Esą dvi Lietuvos dėl vien josios atviiNi- 
pačias užlaikyti jam yra per- mo. Norintys įstoti, meldžia- 
sunku. mi yra pasinaudoti trumpa

Dabar jis bus teisiamas už proga, nes įstojimas už vieną 
dvipatystę. Vadinasi, bėgo nuo dolerį tęsis ne daugiau kaip du 
vilko, o užbėgo ant meškos. mėnesiu. Todėl meldžiam tėmy- 

ti Naujienose pranešimus.

ne
IEŠKAU merginos, kuri ma- 

* mylėtų.
’ A. Bolševikas,

201 E. University Avė.
» Champaign, III.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette $153-6438 i

SUGAVO BEVERČIŲ ČEKIŲ 
MAINYTOJAS

Kitą begelbėdamas, be
veik pats neprigėrė '

Jos yra apgavusios ir 
lietuvių biznierių.

daugeli

Policijai pasisekė suimti ke
turias moteris, kurios užsiim
davo beverčių čekių mainymu.

Pirmiausia policija suėmė 
Mrs. Catherine Daly, 19 m., 
650 \V. 55 St., o jau toji išda
vė ir savo drauges. Tarp su
imtųjų yra viena policisto mo
teris, Mrs. John Murphy, 5523 
S. Halsted St. Ji buvusi šaikos 
vadovė ir išmokinusi kitas mo
teris kaip geriausia keisti be
verčius čekius. Kitos suimto
sios moterys yra Mary Daly, 
gyvenanti pas Murphy ir Mar- 
garet McKimm, 815 W. 56 St.- 
Pastaroji prie Raitės neprisi- 
pažysta. Pirmąsias tris mote
ris pažfno daugelis „ jų nu
skriaustųjų žmonių.

Jų čekių mainymo būdas bu
vo paprastas, bet st->kmingas. 
Jos ateidavo i sankrovą, dau
giausia bučernes ir grosernes, 

išėjusios iš 
vesdavosi

Billie Mitchell, 5 metų * am
žinus, bandė išgelbėti savo tri- 

i jų 'metų draugą, Jiminie Roi- 
’dell (2011 
bežaisdamas
Mitchell įbrido iki kaklo 
išsigandęs pradėjo rėkti, 
bėgę žmones išgelbėjo jį. 
Reidell piigėrė, ir jo kūno 
kas

Joyes St.), kuris 
įpuolė į kanalą, 

ir

dar nesurado.

Kur dingo Amerikos Lie 
tuvių Teatro Kūrėjų 

Sąjunga?
• y1S

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų me
talo sortuotojų.

Atsišaukite:
White Eagle Snielting Co.

2536-40 W. Loke Str.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, garažas dėl 2 karų. Yra 
du flatai, krautuvė ir flatas, 
visur * elektros šviesa. Parduo
siu pigiai. 923 W. 20 Str.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKALINGAS barberys, ge-1 
rai patiręs savo darbą. Dar
bas dienomis. Gera mokestis.

Atsišaukite
• 10722. S. Michigan Avė

PARDAVIMUI medinis namas, ge
rame padėjime, 2 flatai, 5-6 kamba
rių, flatas skiepe, 3 karų garažas, 
yra elektra . Mažas kambarys varto
jamas dėl blėkų šapos, rendų į mė
nesi $90.

731 W. 21 St.

AUTOMOBILIAI
Tel. Yards 7282

BR1DGEPPRT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevujam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149. So Halsted St.

j. S. RAMANČIONIS. Prez..

Ui-

GERA PROGA!!!
PARDAVIMUI TROKAS Tinka

mas dėl bučerio ir kitokio biznio. 
Da mažai vartotas, 
iki 9 vai. 
kreiptis:

3314 So.

PARDAVIMUI farma, 75 ak
rų, kaina $1500, cash $700. 
Pieno distriktas. Marketas 
Pittsburgh.

Greenfield Real Estate 
Conneautville, Pa.

Nuo 6 vai. 
vakaro — malonėkite 

t
Morgan StK *

PARDAVIMUI 17 akrų vai
sių farma ųrie žvyrinio kelio, 
4 mylios į pietus nuo St. Jo- 
sepli. Didele nauja stuba, mo- 
klornijĮška. (FKvard Ke,i4iko\\rslki 
St. Josepb, Mich, R. F. D. 1, 
Box 304

PARDAVIMUI'BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. ’
3406 So. Halsted St. \

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1*969 re».
su

GUEBRANSEN 
GROJIKJLIS PIANAS 

benčiumi ir 50 rolių, kaina 
$140 ‘ x

Joj norit išmokėjimais 
8121/2 ’W.w 63 Str.

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

Savininkas
6338 So. Mozart St.

Su- Pereitą žiemą, atvažiavus 
Bet Lietuvos p. Vaičkui, buvo su
ko! tverta organizacija, vardu Ame- 

.rikos Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Sąjunga, prie kurios buvo pra-

Kesinosi nušauti našlę- dėję spiestis Chicagos Lietuvių tr^ v • •

----------- IScenos Mylėtojai. j Į^faneSlIDai 
Valdyboje buvo p-ia Dundu- .-----------------

lienė, prezidente, p. Balčiūnas 
raštininku ir p. Kasparaitis iž- 
dininku, gi p. Vaičkus teatro '<raBll.''’v“iįfn,u*,s„lHkViir|I daieit “ 
direktorium. I ij savo pėdės ir pasidėk i

c . ‘Naujienų Spulkų. čia jūsųSąjunga pastate scenoje gra- pjnjgai dauginsis kas mė-
X1 v Žu veikalą. Lietuviu Auditoriioi ; nuo ir kas metai, uždirbdami volverĮ ir pradėjo j našlę L ■. .[p I nuo 4 iki 10 nuošimčio.

Pakllkėliai H jau pusėtinai Į jums pilniausias saugumas 
buvo prisirengę prie Potašo ir ir visiška garantija, nes 
Pprlnmntrn- hof čin dar nesame girdėję, kad spulkoj1 eiLimutio, bet čia išėjo ne- jjUt„ juvę žmonių pinigai, 
geistinos rungtinės; Dzijndzi- Iš č»a jus galite pasiimti bile 
Vrimdzi išėjo su Potašu Ir iš l;arko<,kkiS;n9;."‘’,,'i’
Perlamutru vieną savaitę ank- Naujienų Spulka yra po valdžios 
sčiau ne kaip Sąjunga rengėsi.'

t Z“ Di^et' T^’ A 9M«S
Avė., American Distnct lele- . * .Naujienų biznio vedėjas. .
irr.mn c«r<t<w i.ibb.rut nueJ9 niekais. | Sekretorium: V. Mlšeikagiapn SciViK sargas, uiklupo p . buvo dar laikvta norą Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas,
keturios plėšikus lx'silaužiant’ buvo dar JalKyUl P°ra iždininku: T. Kypkevičius
į seifą J. Roscnson and Co., susmnkumj ir daugiau jau me- Naujienų knygveJie ir kreditą

ko nebegirdėti,;ar Sąjunga dar (^’Į1e,’'prhirašyti kaedien, 
gyvuoja, ar jau ją rengiamasi nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Butų geistina, kad Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų rastinėje.

George Matley
Ontario St., 

Mrs.

, 10 m., 1621 
įėjo į groser-
Antonia Ya-

De Koven S t., 
jai pasipiršo.

už jd( 
re-

TAUPYK IR TURfiKw.
nę našlės 
nuz, 36 m., 561 
ir trečiu kartu
Ret ji vistiok nesutiko 
tekėti. Tada jis išsitraukė

....... ; > ----- r '.......   ’ ~ '
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasi žinokite pas mus 
apie jūsų plujnbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi)wauke A v. Haymarket 1018 
461 ’ N. Halsted St. Haymarket 4221

---------------------------- ■■ o... .„J, , „

dyti. Ret nė viena kulka nepa
taikė. Dabar Matley ir jo re
volveris ilsisi Maxwell polici
jos stoty.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPyKIT 35% 

Mes parduodanjo visiems olselio 
kainomis

Levinthal Phimbing Supply Co.
1637 Weat Divisipn St., 

netoli Maršhfield

PARDAVIMUI kampinė bu- 
černė ir standa, geroje vietoje, 
rendos tiktai, $85, geri fikčeriai, 
labai geroje lietuvių kolonijoje, 
šaukite vakarais

Tel. St,ewart 5322

STEBĖTINAI žemą kaina, esu pri
verstas parduoti savo mūrinį ant 
kampo namą, 3 flatai po 6 kambarius, 
aukštas skiepas, rendos neša $1,320 
j metus. Kaina $9,300, $4,000 cash. 
Namas rAndasi South Side.

Atsišaukit,
736 W. 18 St.

PAŠOVĖ TRIS PLĖŠIKUS IŠRENDAVOJIMUI

PARSIDUČDA duonos kepy
kla Lietuvių apgyventoj apielin- 
kėj. Biznis eina gerai, yra iš- 
idrbtas per 25 metus,

2955 So. Union Aye.

MORTGEOIAl -PASKOLOS
be skryladės, tarsi 
kaimininlių namą; 
jos ir vaiką, kad įgavus dau
giau paša tikėjimo. Pasiėmu
si <?s keletą daiktų, jos paduo
davo mainyti čekį ir savo ad-
■ esu jos paduodavo čia pat(i 20o W Madiaon St., brangme- 
kaiminystėj, taip kad jokio Pasėjų, >r pradėjo j plė- 
alM’jojimo pas sankrovininkus' tls *a,l(? 
apie 
lai jų

RiEN'DON 4 kambarių 
tas; yra eilektra ir g,asas.

Kreipkitės:
909 W. 19 PI.

—S-—

fla-
BARGENAS R1UGHTON PARKE 

PARSIDUODA grosernf ir bu- 
černė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Krautuvė didelė, 3 dideli, 
kambariai. Renda' pigi. Lyslis ilgas. 
Greitas pardavimas.

4051 Montgomory Str.
Arti Archer ir Califonria Avė.

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiue 
ir kontraktus.-
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
, 8804 South Kedzie Ale, 

Lafayette 6738.

jas nebūdavo, ir Jie mie- 
i čdkius išmainydavo.

yra veikusios ir Bridge- 
apielinkėj, kur jos ne- 
ir lietuvių biznierių yra 

apgavusios.
Visų keturių byla bus . na- 

grinėajma rugpiučio 4 dieną, 
Grand Crossing policijos sto
ty, prie 75 ir Maryland Avė.

purto 
mažai

palaidoti.-
J ko pašauti ir pasprukti nebe-vu,dyba ‘artųt. žad‘ v‘eŠ8j k’i

l galėjo, ketvirtas bandė pasis-'JI J™"’0 ‘larytl; ^Jun8a buvo Susivienijimą. Lietuviu Draugijų 
I 7. . • - , . . . ‘ . sutverta tam,, kad įkūrus nuo- ant Bridgeporto mėnesinis susirinki-leptl, lx‘t irgi tapo suimtas. . . . . . . j. . mn* jvyks antradieny, liepos 28 d., 8
Seife gi buvo brangmenų ver-!atin> Chtcagoj lietuvių ^teatrą, 'vai. vakyre, _(i,ię»,n>« iJetuvi?> AtnU- 
bes apie $100,000.

Nėra 10 to šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienon.

įstojimo į A. L. T. K, S. buvo torijoj, 3185 So. Halsted St. 
i imama po $5,00 ir mėnesinių įį^etai .^'yvauti
duoklių po $1.06. Kiek tokiu už-Į--------------- -
/.įmokėjusių narių buvo/ 
į nežinia; žinau tik, kad iš manęs
ipaėmė penkinę, taigi jeigu vai- |Cak’ Visi nariai.malonėki
|dyba nešaukia daugiau susirin- *««<•» nartu 4uit.n
j kimų ir mano organizaciją lik-

SIŪLYMAI KAMBARIO
IšRANDAVOJIMUk labui puikus 

kambarys, . tinkantis ' <___ „
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj a 
Bridgeporto, gera šviesa, ventejiacija 
ir karatas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telephone Roosevelt 
8500, Box 566.

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

dviem vyrams, pat lietuvių širilyj ant 45.00 rendos.

Visi de- 
susirin-

A. I. Lazauskus, rašt.

tai Cicero, III. Lyros Mišraus Choro KAMBARYS DEL VltvNO vaiki- 
Repėticila būna kas antradienio va- no, kambarys šviestis ir visi tip- 
karą, 1500 So. 49 Avė., kaip 7:30 vai. kajni patogumai; be valgio. Ku

riems reikalingas geras kambarys 
pas

Atsišaukite
4619 So. Hormitage Avė.

BARGENAS!!!
PARSIDUODA grosernė. 

išdirbtas per ilpą laiką/ ir 
gerai. Pardavimo priežastį 
site ant vietos.

%....

ti laiku ir atsivesti naujų narių dėlto 
kad bus mokinamos dainuoti Ir lošti.

Rašt. Jdhn-Levenas.
geras

931
žmones, atsišaukite. • 
\Vest> 33 Placo
1-mos lubos

Renda pigi.

Biznis 
eina 

patir-

Atsišaukite: f
1844 Canalport 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 DRE8SMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


