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Kalia Sc. No. 178

Italijoj bijomafašistųteroro
Franci ja ruošias ofensivui

prieš maurus
Sensacinga byla dėl sąmokslo 

prieš filmų “žvaigždes”
Italijos katalikai bijo 

fašistų smurto
Francija nesiskubina tai 

kytis su Krimu
Pastarieji mušimai ir deginimai 

rodą, kad ateinąs vėl fašistų 
teroro viešpatavimas.

Pirma nori riffiečių vadą sumu
šti, idant paskui galėtų jam 
diktuot taikos sąlygas

Chicagtf, III. Ketvirtadienis, Liepos-J ui y 30 d., 1925

Iždo sekretoriaus asistentas Andrews prisega medalį pakraščių sargybos bocmanui, 
Thomas Moorc’ui, kurs per penkioliką savo tarnybos metų yra išgelbėjęs nuo mirties devy
niolikos žmonių gyvastis. Stovinti šalę Moore’o mergelė yra jo duktė, Elzbieta.

Ekspliozija Standard Oil 
kompanijos įstaigoj

Likvidavo komunistų or 
ganizaciją Vilnijoj

Suimta daug komunistinės lite
ratūros ir kompromituojan
čių dokumentų
VILNIUS, [Elta]. -- Kurjer 

Poranny praneša, kad birželio 
24, 25 ir 26 d. Ix-nkų vyriausy
bė likvidavusi komunistų orga
nizaciją Švenčionių apskrity. 
Per reviziją valstiečių partijoj 
Švenčionyse rasta daug kompro
mituojančių dokumentų ir pa
aiškėjo, kad jos firma prisiden
gus veikė komunistų organiza- 

St. Nicholson, Jess Simpson, J.’cija. Rasta taip pat keliolika 
Swain ir John Uąnusin, visi iŠ pūdų komunistinės literatūros 
Whiting. lenkų, rusų, lietuvių i

V»enas darbininkas užmuštas, 
septyni sužeisti

HAMMOND, Ind., liepos 29. 
— Standard Oil kompanijos įs
taigoj Whitinge šiandie įvyko 

i garo turbinos ekspliozija, ku
rios vienas darbininkas buvo už
muštas, o kiti septyni sužeisti. 
Užmuštas yra Ed. Carrow, iš 
South Chicagos, o sužeisti — 
Paul Johnson, iš Indiana Ilar- 
bo; Joe Traverse, N. Dewey,

ir gudu 
kalbomis. Organizacija siunti
nėjo savo narius j agitatorių 
kursus Minske ir turėjo aukštą 
kontaktą su centraliniu gudų

ROMA, Italija, liepos 29. — 
Kalbėdamas apie pastarųjų lai
kų įvykius, kur gaujos fašistų 
daugely vietų smarkavo, mušda
mos opozicijos žmones ir degin
damos, o taipjau apie išvijimą 
Chicagos Tribūne koresponden
to G. Seldeso, katalikų laikraš
tis Corriere d’Italija pareiškia 
baimės, kad neatsikartotų yėl 
fašistų teroro viešpatavimas. O, 
Vatikano organas, Osservatore 
Romano, sako:

“Deja, karingos pono Farina- 
tei [fašistu partijos sekreto
riaus ir dešinės diktatoriaus 
Mussolinio rankos] kalbos su
puola su ats‘naujinusiais smur
to žygiais. B? 
vo Amendolos, 
dar apie kihis 
puolimus, kur 
k. ta ikų grupė* Aiife, Pied- 
monle. faši^m demonstrantai 
niekur nieko puolė katalikų 
kliubą “Dievas ir ,Tėvvnj’’, su
laužydami rakandus, išdaužyda
mi langus ir sudraskydami pa
veikslus. Kai dėl to buvo užpro
testuota policijos viršininkui, 
jis pareiškė nusistebėjimo, sa
kydamas, kad jis nieko apie lai 
nežinojęs. Nenuostabu, nes 
viešo saugumo komisaras, kurs 
raportavo policijos viršininkyi,- 
pats buvo to fašistų žygio 
das.

Užpuolimai kitur

užpuel’mo atsto- 
murr.s praneša

aukomis buvo 
Aiife,

va-

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Francijos valdžia iki šiol dar 
negavo jokio oficialio pranešimo 
iš Morokkos maurų vado, Abd- 
el-Krimo, kur jis sutiktų pra
dėti pertrakcijas dėl taikos. 
Pranešimai sako, kad po praei
tos savaitės nepasisekimų, 
Abd-el-Krimas ruoštasis naujam 
ofensivui prieš ispanų pozicijas, 
tikėdąmasis tuo budu sustiprirt- 

1 ti dvasią savo kareivių.- | 
( Frantijos valdžia ne per
daug nė rūpinas daryti taiką
tol, kol karo padėtis nepataps 
francuzams palankesnė. Mat,
nois ministerių kabinetas no
rėtų kiek galint greičiau pabai
gti su Morokkos dalykais —ka
dangi kiekviena kariavimo die
na pareina Francijai nuo 150 
iki 200 tūkstančių dolerių^ — 
jis vis tik norėtų geriau dik
tuoti Abd-el-Krimui taikos sąly 
gas po to, kad jis bus stipriai 
sumuštas. Gavęs stiprų smūgį.

francuzai mano., — jis prara 
stų savo prestižą tarp arabų gi
minių Morokkoj, Alžire ir Tu-, 
nise, ir po to nebegalėtų taip 
lengvai pradėti 
mų.

Premjeras Painleve ir užsienių 
ministeris Briand’as esą irgi 
tos nuomonės, ir tuo tarpu, kai 
jie pareiškia esą pilnai pasiruo 
šę tuojau pradėti derybas dei 
taikos, kaip tik Abd-el-Krimas 
to panorėsiąs, generolui Nauli- 
nui duota įsakymas skubotai 
rengtis energingam ofensivui.

Byla dėl sąmokslo prieš 
filmų aktorius

Sąmokslininkai norėję “kidna- 
pinti” krutamu jų paveikslų 
“žvaigždes” ir gauti išsipirki
mo pinigų

Bilius prieš evoliuciją 
Georgijuj sumuštas

Sumanymas užginti viešose val
stijos mokyklose evoliucijos 
dėstymą atmestas didele bal
sų dauguma

ATLANTA,1 Ga., liepos 29.— 
Georgijos legislaturos atstovų 

(butas šiandie didele balsų dau-LOS ANGELES. Cal., liepos
29. čia dabar eina sensacin- guma atmetė sumanymą užgin- 
ga byla dėl sąmokslo išvogti pa- ti viešose valstijos mokyklose 
garsėjusius krutamųjų paveiks- dėstymą evoliucijos mokslo.
lų žvaigždes — Marę Pick- Sumanymą buvo įnešęs atsto- 
tord, Jackie Cooganą, Polą Ne- va<s, Lįndaay, Kalbėdamas sa
gu etc., tikslu gauti iš jų daug vo Slimany^t» jis tikrino, kad 
išsiperkamųjų pinigų.

Kaltinami kaipo
įlinkai yra du trokų vežėjai

Ketvirtoji Liet. Žemės
lllfin ir Prom Pornrlo komunistinės partijos komite-UMU II ridllli rdlUUd tu Minskc jki šioi suimta 36

~ “ • * asmenys, kurių tarpe ir I^enkų
Trečiadienį, birž. 24 d. pa.ro- sejmo atstovas A. Szapielis.

Mauraus kliubą, kur jie, įsilau
žę vidun, viską sutriuškino. Tas 
pats atsitiko šv. Donnino kliu- 
bui kur buvo išlaužtos durys » 
ir sutriuškinti rakandai ir pa
veikslai. Prieš įsiveržimą čia 
fašistai dar šaudė revolveriais, 
idant įbauginus žmones. Antrą 
vakarą fašistų būrys Spezioj 
sunaikino katalikų kliubą Silvio 
Pellico — sudegino rakandus. 
Dievo muką, švenčiausios šir
dies paveikslą ir šventojo tėvo 
portretą. Kada gi šita liūdna 
kronika pasibaigs?”

Apie panašius atsitikimus 
pranešama iš Parmos miesto, 
kur buvo sumuštas vietos vete
ranų draugijos pirmininkas už 
tai, kam draugija savo kliubo 
kambariuose nelaiko pakabinus 
Mussolinio paveikslo. Draugijos 
spaustuvė buvo sunaikinta. 
Taipjau buvo sunaikinta įžy
maus katalikų darbuotojo, buvu 
šio atstovo Micheli, studija.

Laikraščiai įspėjami
Fašistų valdžia, kuri nieka

dos laikraščių neglostė,, dabai
dar aštriau ėmė juos nagan kos ambasadorių Romoj, kAd jie 
imti. Du įžymiausi šiaurinėj turįs apleisti Italiją, pareikala- 
Italijoj laikraščiai. Milano Co- vo formalio įsakymo išsikraus- 
rriere della Serą ir Turino 
Stampa, gavo formalį vyresny
bės įspėjimą. Toks įspėjimas tai

------  ' da iškilmingai atidaryta Mini- ___________

Fašistu riaušės Palermo) Iz 1 • • •
-----------  (prakalbomis, kuriose bu^o nu-! KU skolos miSIJR 

Juodmarškiniai puolė buvusį piešta Lietuvos ekonominio gy-j
. Orlando,' venimo etapai, pradedant sta

tytis iš didž. karo griuvėsių ir 
šiandien pasiektieji laimėįi-

ROMA, liepos 29. — 1 uo ts»’- mai, kurių tačiau dėl įvairių 
pu kai Vatikanas Romoj padu- aplinkybių centro parodoj toli 
rė įspėjimą fašistų valdžiifi, 
kad ji valdytų smurtą, Paler
mo] įvyko fašistų riaušės.

Buvęs Italijos premjeras Or
lando laikė Palermoj kalbą, ku
rioj jis smerkė fašistų režimą, 

[pareikšdamas, kad jis geriau 
norėtų turėti absoliučią monar
chiją, ne kad Mussolinio val
džią, nes, girdi, “dagi autokra
tijos yra įrašiusios šviesių lakš
tų i tautų istorijas.” Orlando 
dar pasakė, kad ateinančiais 
municipaliais rinkimais busiąs 
išstatytas ir opozicijos valdžiai 
sąrašas.

Fašistai dėl to be galo įdūko 
ir pradėjo riaušes, taip kad 
Orlandui apginti atvyko būrys 
kariuomenės. Paskui fašistai 
puolė jo automobilį, tečiaus

Italijos premjerą
• smerkusį Mussolinio valdžią

“joks švietimas, jokia švietimo 
sąmoksli- sistema negali gyvuoti, jei ji 
------ į jj*’' nesirems .šventojo i-ašto ti<'«o- 

vienas automobilių pardavinėto-, bažyjos nenorįs, kad
jas, kurie buk buvę susimokinę koks “smart aleck pasakotu 

jo vaikams, kad žmogus kilęs iš 
puntagalvio ar monkėsi. Jei ku
ris žmogus, girdi, virstąs* toks 
mandrapypkis, kad jis nebetikįs 
šventąją bibliją, tai jis tik pu
si rodąs, kad esąs durnius.

Jatn baigus kalbėti, kiti ftt- Orlandui pavyko pasprukti, 
stovai sumanymą aitriai pašie
pė, vadindami jį kvailu. Atsto
vas Barrett tiesiai pasakė, kad 
biliaus sumanytojas tik juo
kams save stato.

visų pirma išdanginti aktorę 
Marę Pickford ir už jos išpir- 

nau.ių sukili- kimą gauti 200 tūkstančių do-
lerių. »* »

Liudininkais prietš kaltina
muosius yra detektivai, kurie 
sako, kad suimtieji “sąmokslinin 
kai”, jų tardomi, patys jiems 
prisipažinę, kad jie taip norėję 
padaryti. Vakar betgi kalti
namųjų advokatai ir vienas 
“sąmokslininkas”, Claude Hol- 
comb, teisme parodė, kad de
tektivai, darydami inkviziciją 
(“third degree”), taip nežmo
niškai kankinę suimtuosius, 
mušdami juos, šonkaulius laužy
dami, versdami juos “prisipa-

^žintl”, kad kankinamieji, nebe damas bankan, pametė savo ka- 
’ pakęsdami, butų prisipažinę ne pšį, kuriame buvo $3,600 pini- 

(tik prie nebūto sąmokslo išvog
ti Marę Pickford, Jackie Coo
ganą, Polą Negri ir kitas fil
mų garsenybes, kokias tik 

Rezoliucijoj taipjau graude- ĮHollywoodo spaudos agentai 
narna visos valstybės suteikti butų galėję suskaityti, bet butų 
dentistams tarptautinės teisės ’ prisipažinę ir prie nebučiausių 
pripažinimą, taip kad vienos 'prasižengimų, prie kurių detek- 
valstybės dentistas turėtų pil-(tivai butų vertę juos1 tuo budu 
nos legalės teisės/ praktikuoti 
bet kurioj kitoj valstybėj.

Toliau,, dentistų kongresas 
nori, kad dentistikos kursai bu
tų įstatymais sureguliuoti, kad 
diplomai butų valdžios garan
tuoti ir kad ligos apdrauda bu
tų išplėsta taipjau ir dentis-

Pasaulio dentistai nori 
naujų reguliacijų

VIENNA, Austrija, liepos 29. 
—Pastarasis tarpiklis dentistų 
kongresas priėmė rezoliuciją, I 
kuria vyriausybės prašomos ofi
cialiai pripažinti profesijos var
dą “dentistas”.

tams.

dentas G. Seldes, kuriam fašis
tų valdžia pranešė per Ameri-

prisipažinti. *
Vienam kaltinamųjų buvęs 

veidas detektivų sudaužytas, an 
tram gi trys šonkauliai Įlaužti.

Kaltinamųjų gynėjai sako, 
kad ta byla dėl “sąmokslo” tai 
esąs tam tikrų 
elementų skymas 
sensacijos tikslu 
reklamuoti filmų
krutamu jų paveikslų biznį.

suinteresuotų 
sukelti didelės 
dar labiau iš- 
“žvaigždes” ir

Rado $5,200, gavo $1 
radybų•

29. 
ly-

DALLAS, Texas, liepos 29.— 
Vienas vietos bankininkas, ei-

gaiš ir $1,600 čekiais. Aštuo 
niolikos metų berniukas kapšį 
rado ir, iš poperių kapšy suži
nojęs, kam tas turtas prikjau- 
so, nunešė jį į banką ir atida
vė savininkui. Bankininkas da
vė jam $1 radybų. ,

Japonijos moterys nori 
boti advokatais

-------------------------—•

TOKIO, Japonija, liepos 
— Japonijos moterų teisių
gybės partija rūpinas, idant 
ateinanti parlamento sesija pri
imtų įstatymą, kuriuo butų 
leista moterims praktikuoti ad
vokatūrą teismuose, lygiomis su 
advokatais vyrais. Viena mo
terų teisių lygybės partijos dar
buotoja, kalbėdama dėl prcpo- 
nuojamo įstatymo, sako:

“Moterys parodė, kad jos Rali 
būt geri daktarai, o jau daly
kuose, kurie liečia nusikaltimus 
ir namų prroblemas, moterys 
iš tikrųjų geriau tinka, ne kaip 
vyrai, nes jos geriau juos su- 

kad buk

ARMIJOS AVIATORIUS PA
VOJINGAI SUŽEISTAS

PriTSBURGII, Pa., liepos 29. pranta. Argumentai
— Nukritus neto|i Universal moterys esančios perdaug sen- 

timentingos, yra visai juokin
gas.” 1

aeroplanui pavojingai susižei
dė' aviatorius, leitenantas Ca- 
gel. Antras aeroplane buvęs 
asmuo buvo lengviau sužeistas.

Švedija atlankė didelės 
kaitroj ir audros

Vakar teisme liudininku bu
vo dar filmų aktorius Douglas 
Fairbanks, Marės' Pickford vy
ras. Klausinėjamas jis tiek te
galėjo pasakyti,, kad du kalti
namųjų jis koletą kartų esąs

tyti. Girdėt, kad Washingtoho 
valstybės departamentas darąs 
žingsnių apsaugoti jį nuo fašis- 

pAprastai pirmas oficialis žing- tų smurto, juo kad p. Seldes 
snis prie visiško laikraščio už- jau pirmiau buvo fašistų sumu- 
darymo. štas vienoj svarbiausių Romos matęs vaikščiojant apie kruta-

Chicagos Tribūne korespon- gatvių. , mųjų paveikslų studiją.

MALMO, Švedija, liepos 29. 
—Praeitą savaitę Švedijoj siau
tė nepaprastai didelės kaitros. 

Chicagai ir apielinkei oficia- Del karščio keletas žmonių mi- 
lis oro biuras šiai dienai pra- rė, daugely fabrikų buvo kilę 
našauja:

• Veikiausia gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; lengvas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 69° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:13 valandą.

KQRR

vidutiniš-

5:40, lei-

gaisrų, išdegė miškų plotai ir 
keletas ūkių. Be to užėjus lie
taus ir ledų audrai su smarkio
mis perkūnijomis, nelaimių at
sitiko jūrėse su žvejų laivais, 
taipjau daug žalos padaryta ja
vų laukams. Nuostoliai siekia 
keletą milijonų kronerių.

gražu dar negalima visų maty
ti, nes dėl susisiekimo netobu
lumų, dėl pačių ūkininkų ku
klumo ir k t. .Geriausią vaizdą 
galima esą įgyti apskričių pa
rodose, kur ūkininkai laisviau 1 
ir saviškiai! jaučiasi. Bet ir 
Kauno parodos kasmet aiškiau 
pradeda L.
dą. šiemet parodoj dalyvauja Į 
96 lietuviškos firmos, 30 kai- 
mynų latvių, paskiau yra estų • 
ir suorrjiŲ. Viso 13 svetimų |

BRUSELIS, Belgija, liepos 
29. — Belgų misija į Washing- 
toną tartis1 dėl Belgijos karo 
skolų fundavimo Jungtinėms 
Valstijoms šiąpdie jau išvyko 
į šerburgą, iš kur ji rytoj gar
laiviu Olympic išplauks į New- 
Yorką. Misijai vadovauja bu
vęs Belgijos premjeras Theunis 
ir ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms baronas de Mar- 
chienne.

įgyti savo tikrąjį vei- Rado laišką su Maskvos 
in: įsakymais Francijos 

komunistams
PARYŽIUS, liepos 29. ---- Po-

valstybių dalyvauja IL, ž. U. ir |jcijaį padarius kratą Paryžiaus 
P. parodoj. , komunistų centre, be kita buvo

Atidarymo dieną dalyvavo rasta dar maskviškio komunistų 
gana skaitlingai svečių: daugy- internacionalo laiškas, kuriame 
bū atvažiavusių iš provincijos duodama Francijos komunis- 
bureliai iš Klaip. krašto ir sve- tams instrukcijų, kaip jie turį 
čiai iš Latvijos. Paviljonai ga- vesti kovą su savo valdžia.
na gyvai įrengti. Aikštė pati Sakoma taipjau, kad nuo šių 
kiek pertvarkyta, daug naujų metų balandžio 15 dienos iki 
paviljonų. (Nusitaikęs gražus šiol Francijos komunistai gavę 
oras žadk parodai gero pasise- iš Maskvos komunistinei pro- 
kimo. Žmonių plusta iš visų pabandai apie 250 tūkstančių 
Lietuvos kampų. , dolerių.

Dabar Laikas
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.

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 
21/2ir yra išmokamos j 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 musų 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



Ketvirtadienis, liep. 30, 1925

KORESPONDENCIJOS

Indiano Harbor, III,
Lietuvių piliečių vargai ir 

bėdos

Lietuvių Pasilinksm. 
giškas

Drau-
Kliubas laiko savo pus- 
susirinkimą. Mitingas i 

kaip mitingas; nieko nuosta
baus. Juk koŽna draugija arba Į

ą

vaikai ir praleidžia visą dienų. 
Žinoma, vaikams yra didelė 
naujiena, kad “krekeris” pa
daro balsą ir ugnį. Matydami, 
kad vaikai žaidžia gatvėse sau 
liuosai, o praeiviai kai kada dar 
užkalbina, perspedami būti at
sargiam, kad nesusižeidus. Iš 
daugelio praeivių buvo kele
tas ir lietuvių, kuriems pali
ko

davliįiįję naminčlę. Nekurie 
jau yra buvę areštuoti po ke
lis kartus. Lietuviai, bukit vy
rais — klausykit valdžios ir 
pildykit jų įstatymus.

Binghamton, N. Y
Binghamtono 'darbuotojas 

važiavo Lietuvon.
iš-

Pittsburgh, Pa
Svarbi konferenciją ir viešos 

prakalbos

sii inkimus, jeigu nori gyvuoti. ( 
Bet kartais atsitinka, kad pri
veda prie negyvavimo, jeigu 
įsimaišo koks šuleris. Kaip vi
so?? draugijose, taip ir musų' 
kliube yra visokių narių.

•didelių, vidutinių, 
Žiūkų, yra mokytų ir 
nii.kvtu vvru. Tokių• * * A v

ma-1 
ne- 

nu>- . I
kytų. kad gali pasakyt ilgoką ! 
“spvčiu” ir vra visai nemo- : 
kalulių tinkamai paslprašvt 
balso. Tiems, kurie nemoka pa- !

a;yt Mišo, nė nereikia ži
not tvarkos: kada tik jiems 
ateina ant plaučių noras be-

vaikų žaismės. Šumane ir 
pasilinksmint, bet kitoniš- 
budu. Jie užeina i viena 

kampinę užeigą (žinoma, lrn 
“fire crekerių.” nepardavinėja, 
bet pardavinėja kitokių “links
mybių”). Tie lietuviai links
minosi, kol gerokai įsilinksmi
no ir paskui pradėjo kilti koks 
tai. “nes 
kumščais 
Žinoma, 
toniškas, 
rio 
n į
neųaiui,

nusibosta. Jam nie

vietoj “porini”, nes tuoj išgir
si visokiu žodžiu. kokiu tik 
nori. Bet kas daryt, kad taip 
yra pripratę. Tvarkos ardyto-' 
jai yra vieni bolševikai. kiti

u s įpratimas”. Pradėjo 
vaišinti viens antrą, 

iš kumščio balsas ki- 
negu iš fire kreke-

Kumštis padaro balsą, ug- 
ir kraujo palieja. T<> dar 

reikia revolverį pavar- 
. Sumanyta ir padaryta, 
uis iš smalkesniųjų palei- 
kulipką iš revolverio, . bet 
nenaudėlė išlindus iš vamz

džio lekia kur nereikia ir jos 
jau sulaikyti nei su ranka ne
galima. Ta kulipka praspruko 
pro “priešo” galvą, palaikė į 
neteli stovėjusi 
žmogų ii"

A. Mikas Cinikas

J). Kliubo mitinge buvo’

niekada nėra buvę. Viskas ki
lo priėjus prie raportų, kuriuos' 
komitetas turėjo išduoti. Vie
nas palietė konstitucijos patai- 
svmą, o kitas pikniko komite-. * .to. Dar didesnė kilo betvarkė,1 
kai pirm. B. B. Yasulis atėmė

visai nekaltą 
pcrlindo per ranką, 
triukšmas. Subėgo 

btirys žmonių, ir 
tuoj bematant patrolka pribu
vo. Visi žino, kurie yra lipę į

Su “Naujienų” ekskursija 
išvyko Lietuvon atlankyt savo 
gimtynės gerb. A. Mikas Cini
kas, vienas iš nauj ieniečių.
Kuomet

tai jis tuomet gyve- 
buvo tarpe

vienam “oratoriui” 
kėlimą betvarkės 
Žinoma, tai įžeidė <

halsą uz 
susirinkime.' 
dešiniuosius,1

giau kalliėti, lai jo šalininkai 
sukilo visi. Kaip ten nebūtų,1 
mitingas liko uždarytas neu<-' 
baigtas. Bet jei butų ilgiau, 
piasitęsis, tai gal butų ir “fai-Į 
tas” kilęs. Mums tai niekis;' 
mes ankščiau parėjom narnoj 
1h t katalikams tai nekas. Jiej 
turėjo ant liežuvio galo “gerą! 
si>m:mvmą”. Kaip tik butų pri-| 
ėję prie naujų Kliubo naudai j 
reikalų, tai butų tuoj Įnešę pa
skirti šimtinę statomai kle-j 
bonijai. Kadangi nedaejo iki 
tol. tai ji? liko nulindo, kaip 
pečiu pabučiavę.

Parapijonų piknikas įvyko l 
nedėlioj, liepos 5 d. Daržo var-l 
do negaliu pamint. Ameriko
nai vadina “No men’s lami.”; 
Piknikas buvo nieko sau. Sako,! 
buvę viSako po biskį, bet “mu- 
Jiuko” tai. tur būt, užteko vi
siems. Keiletas pikifekiečjj 
grįžo ant rvtoįaus be skrvhe- 
lių. Nors ir pats kunigas su-1 
kinėjos po pikniką ir matė, 
kaip “prisiviešėję” parapijonai 
i medžius atsiremdami vaikš- i 

ėiojo, bet kunigėlis neperspė
jo, kad taip negerai. \Vell, 
“good business”. Kaip ’ papras
tai vra sakoma, kad Dievas

ir parapijonų piknike Dievas 
nepamiršo latro. Buvo laimė
tas Fordas. Dauguma turėjo 
net po 25 tikietus nusipirkę, 
kad tik gavus Fordą. Bet tas 

vargais negalais su- 
vieną dolerį ir gavo 

Keikia pasakyt, kad

žmogelis
taupęs
forduką.
jis tur būt negalės “draivint”
forduką, nes dažnai pėsčiam 
yni sunku paeiti tiesiai. Tas 
tai niekis. Mažos “bėdos”,

• ♦ **
Amerikos piliečiai 

džiausią šventę — tai 
Tą šventę pasitinka 
kilmingai. F 
nėra linksma 
džiulajaus”, 
Mat, ant “foi 
kai gauna “nikeų" nuo 
ar mamos, o kai kada ir 
dingierius “užfundina” 
kams “fire crackeriu”.

turi di- 
liepos 4. 
labai iš- 

Bet niekam taip 
sulaukti “fort- 
aip vaikams, 

vai- 
tevo 
bur- 
vai- 

Taip

lengvinus, negu išlipti, 
to!, kaip nesisekė 
miems lietuviams 
linksniai amerikonišką
“fortdžiulajų”. Dabar

Ir ma
tikėms links- 

praleisti

jie yra

ja gatvėmis krapštinėdami pa
kaušius ir laukia galutino tei
si" jo nuosprendžio. 'Pas teisė
jęs kai kada duoda ir pusėti
ną “vekeišina”. Tie lietuviai 

pirmos klesos tamsuoliai, 
nerupi skaityt laikraš- 

nerupi lankyti viršus su- 
nerupi prigulėti 

t /.kalbinus 
uid jie žino 
jiems nieko

.1 iems 
čnis, 
sii inkimus, 
jokioj draugijoj,
gausi atsakymą, 
ir viską

ima tai 
jų. Bet 
iš savo 
ji ievarta.
neverčia. D 
sa'liimininkai, o

no Chicagoje ir 
pirmųjų tvėrėjų. Paskiaus bu
vo ir “Naujienų” bendrovės 
direktorius ir nemažai pasi
darbavo tuose “Naujienų” sun
kiose dienose.

J LSŠ 170 kuopą 
įstojo 1911 metais,
nuo pat jos susitvėrimo. 
skintis persikėlė j 22 
Chicagoje, ir joje daug

Vėliaus drg. Cinikas 
apsigyvenęs Muskugon,
ir ten darbavosi tose organiza
cijose. Iš ten nuvyko į Bing-

šiomis dienomis atsilankė į 
Pittsburghą drg. P. Balčiko
nis, nesenai gryžęs iš Lietuvos. 
Jis yra įgaliotas Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovauti 
Socialdemokratų Partiją Ameri
koj, supažindinant Amerikos lie
tuvius darbininkus su Lietuvos 
darbininkų veikimu, nes drg. 
Balčiukonis išbuvo Lietuvoj apie 
9 mėnesius ir yra gerai susipa
žinęs su Lietuvos darbininkų 
veikimu. Jis turi įdomių prane
šimų iš Lietuvos, tad Pittsbur- 
gho draugai nutarė sušaukti 
“Naujienų” i 
tytojų ir 
pritarė j ų, 
mokratų 
L. M. 1). 
Pittsburgh, Pa 
10:30 iš ryto.

Drg. Balčikonis padarys pla
tų pranešimą iš savo kelionės 
po Lietuvą ir apie Lietuvos dar
bininkų padėtį ir bus bendrai 
aptarta kaip mes, amerikiečiai 
lietuviai geriausiai galėtumėm 
pagelbėti Lietuvos darbinin
kams sėkmingiau kovoti su Lie
tuvos juoduoju klerikalizmu. 

’Pittsburghiečiams lietuviams 
taipjau reikalinga yra atgai
vint L. S. S. kuopą. Tad Pitts- 
buvghiečiai lietuviai, kurie tik 
yri jaučiat socialistiniam judėji

mui, malonėkit atsilankyti virš- 
minėtą dieną i L. M. D. namą 
ir dalyvauti pasitarime.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

Cinikas 
j LDLD.

Pa- 
kuopą,
veikė.

buvo 
Mich.

nutarė
ir “Keleivio” skai- 

lietuvių socialistų ir 
ir Lietuvos Socialde- 
rėmėj ų konf erenci j ą 
name, 142 Orr St., 

rugpiučio 2 d.,

Ar Jūsų Oda Niežti 
Arba Dega

Daug kentėjimų nuo visokių odos 
ligų gulima prašalinti laiku varto
jant Cadurn Uintmdfit. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labui minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadurn Ointment yra gerus nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, jpučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskinnj, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t.

Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavorcd

PURilAII 
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolag 
Pranykit gro»ernlnkų

......  '"V1

Viešos prakalbos
L. M. D. svetainėje rugpiu

čio 2 d., 2:30 po pietų, bus pra
kalbos. Kalbėtojom bus drau
gas Balčikonis ir vietiniai drau
gai. Bus ir deklamacijų; Bladzė 
Paulekiutė padeklamuos gražių 
eilių.

Atsilankyki! visi, išgirsit 
daug naujo ir naudingo.

— St. Bakanas.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

“Gyvenimo Dumble"
Paraše S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.

■ šią kfiygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimų 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para
pijom! su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas,'šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

tMade by
Lamlttrt PhartMcal Co., Saint Loub, U. S. A.

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

ANT NAUDOS. t

i. L FABIONAS CH

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. ItorJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus it 
• Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn Stn Koora 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 1M
Gyvenimo vieta: 

9823 So. Halsted St. 
Tol. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, i iškąru o ketvargą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte,

K. JURGELIONIS
- ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. —r Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėJama.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
p 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

r—1-......   —....... ■ - »—

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 2001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

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

33 kuopą, kurios nariu iki šian
die buvo: taip pat priklausė 
LDILD 20 kuopai.

Laike bolševikiškų c.udrų, 
t. y. 1918 m., drg. Č. buvo 
kaip loji nepajudinamoji uola 
ir jokios bangos jo nenugąsdi
no, nes jis buvo tvirtai nusi
statęs socialistas ir iš- paskuti
niųjų gynė socialistų princi
pus. Ačiū jo ir kitų draugų pa
sidarbavimui šiandie Bingbam- 
Įone LSS 33 k p. j 
turi platų 'lietuvių 
mą kaip čia, taip ir

Baigdamas, turiu 
prof. Voldemarą dėl
pavojaus. Yra pavojai, tai' vi
sai kiti; apie ką nuolat visi pa
žangieji laikraščiai rašo. Po
piežiaus kumščio mes neturime 
bijoti.

Naujienų Pikniką J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

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

imti 
beveik visi jaš 

savaitės, tai dvie- 
neima vakaeijų 

tai gauna po 
prievarta visų

vra

ant 
kurie 
valios,

’o

arba
ere

įce
Jie,parlore laikytojai 

gauna 
nuo penkių siu 
mėnesių. Keli jau su

ki ti turės važiuoti. Ar 
u, nori ar ne, bet kad 
jas pasakė, jog užsi

mokėk “tliree or live hundred” 
69 dienų ar 6 me- 
“larmu”. € 
oras 

ypač

vikeišina

sesių

nešiu
ir 

ant

kožnnm. o 
Ii unčikui.

reikalingas 
‘buvusiam sa
vai <1/. i a juos

tėjimus, bet jie nesiliauja paė

Lietuvoje, 
nuraminti 
išsvajoto

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra ■audinjroa.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

I nusipirk typcwriteri.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

M Šie krepšiai kratitu-
ĮJ % vėse parsiduoda po 
m75 centus. Jie yra la

bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki- 

■ nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidu 5c.

NAUJIENOS
1739 Sę. Halsted SU Chicaffo, III.

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir re

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo-

nes, iš visos Chicagos ir tolimų jų ir artimųjų apielinkių.

Padėkime i šalį tą dieną visus kitus reikalus ir biznius;

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir

.Ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime

kas automobilių, kas eroplaną, kas strytkarį, traukinį

ar troką ir važiukime į Naujieną Pikniką.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Va k. 9223 S.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6290 

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8229 
Ant Bridreuorto Seredoj aeo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v.

A. A., SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiostyji 
Room 1796 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waskiington SI 

Car. Wankington * C art

JSftjsm Tel.: Hyde Park 9A9C
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje. Ketvirtadieniais

Subankrutino Komunistų 
Sąjunga

Vokietijos komunistų Žemės
ir Miško Darbininkų Sąjunga

July 30, 1925 _______
- ———————-—

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10(104 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted Si.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebeiis, 10225 Perry AYe.

— visi Chicago, III.

Eilinis No. 121 
--------------------------------------------------------- ■ ■ - -

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Maiiricas, 4333 
S. l'airfiehl Avė., Chicago, III. 

b'inansų sekr. — O. Banienė, 1729 W. 
Monroe St., Chicago, 111. 

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So. 
501 h Ct., Cicero, III. 
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

prieš keletą mėnesių kreipėsi 
į socialdemokratų kontroliuo
jamąją Vokietijos Žemės Dar
bininkų Sąjungą, prašydami 
padaryti aliejų organ'izacijų 
konferenciją tikslu sujungti 
jas. liet Žemės Darbininkų Są
junga suprato, kad tas prašy
mas yra ženklas komunistų 
organizacijos pairimo, ir dėl
to ji pareikalavo, kad žemės 
ir Miško Darbininkų Sąjungos

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

vaildyba priduotų jai skaitli
nes apie savo narių stovį, apie 
savo skyrius ir t. t.

Pasirodo, kad socialistinės

PARAMA DRAUGAMS 
LIETUVOJE

Nuo masinio protesto mitin
go, kurį rengė Chicagos Lietu
vių Auditorijoje bendras socia
listų ir sandarieČių komitetas, 
liko gryno pelno $96.70. Sulig 
sutarčių tas pelnas padalinta 
pusiau, ir priklausančioji socia
listams pusė pereitą penktadie
nį išsiųsta kabeliu Lietuvos So
cialdemokratų Partijai j Kau
na. '

Musų draugams Lietuvoje pa
rama yra reikalinga dabar la- 
biaus, negu kuomet nors, nes 
klerikalinė reakcija ypatingai 
slegia socialistinj judėjimą. Vi
si' sąjungiečiai turėtų sukrusti 
rinkti aukas Lietuvos socialde
mokratams.

$70.00 įteikta-drg. A. .Kemėžai 
parvežti Lietifvon socialdemo
kratų partijai.

Rengimo Komitetas:
F. Skamarakas 
M. Kriščiūnas 
ir M. J. Mauricas.

SOCIALISTŲ KONFERENCI
JOS DIENOTVARKĖ

Socialistą Partijoj
KONVENCIJA, PIKNIKAS 

IR BANKIETAS

Rugpiučio 29 ir 30 dienas 
Chicagos ir apielinkės socialis
tai turės dideles iškilmes: kon
venciją, pikniką ir bankietą.

Konvencija įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 29, Douglas Park Au- 
ditoriume. Ji susidės ne iš dele
gatų, bet iš visų partijos narių. 
Jai pirmininkaus Socialistų 
Partijos pirmininkas, Eugene V. 
Dobs.

Tos pat dienos vakare bus 
bankietas drg. Dėbso pagerbi
mui. Senasis Amerikos socialis
tų darbuotojas įstojo j darbi
ninkų judėjimą lygiai penkias
dešimts metų atgal. Tikietas 
tam jubilejiniam bankietui kai
nuoja $1.50. Kas nori bankiete 
dalyvaut, turi nusipirkti tikietą 
ne vėliaus kaip rugpiučio 26 d.

Rugpiučio 30 d., sekmadieny, 
bus milžiniškas piknikas River- 
view Parke, i kurį įžanga kai

tai “numaskuoti” ir “isnaikin- 
įti” socialistus.

Socialistinio Internacionalo 
I biuras todėl nutarė padėti Mas- 
' kvos laišką į archivą ir išdė- 
1 styti savo nusistatymą Kinų 
klausimu atsišaukime i Kinų 

i darbininkus.
Pravartu bus čia pastebėti, 

j kad Maskvos “draugiškumu” 
Į nepasitiki ir Kinų socialistai. 
Kinų Socialdemokratų Partija 
nesenai paskelbtame savo atsi
šaukime sako: I

“Kinu darbininkai, kurie 
pradeda organizuotis nežiū
rint persekiojimų, nėra šali
ninkai nei karų, skelbiamų 
bolševizmo vardan, nei karų, 
nešamų Europos ar kieno ki
to. Ju siekimai — įgyvendin
ti socialistinę demokratija”.

i Dar dėl rinkimu Klaipė-
i dos krašte

Lietuvos oficialu žinių agen
tūra, Elta, pranešė. kad ap-

organizacijos spėjimas buvo 
teisingas. Iš visų kraštų Vo
kietijos atėjo pranešimai, kad 
komunistų Žemės ir Miško Dar
bininkų Sąjunga jau nebegy
vuoja. Beveik visi jos skyriai 
yra likVjduoti, o skyrių verši
ninkai perkelti, kaipo apmoka
mi tarnautojai, į komunistų 
partiją; tose gi vietose, kur 
komunistų partija jau ir be 
to turėjo perdaug apmokamų 
organizatorių, sekretorių ir 1.1, 
(kaip, pa v. Insrutėje, Kytų 
Prusnose), buvusieji komunis
tinės sąjungos viršininkai tapo 
atleisti. Iš visos organizacijos 
bepaliko tiktai sąjungos orga
nas, “Freie Landpost”, kuris 
yra dykai siuntinėjamas so
džiaus gyventojams.

Taigi, suskaldę profesinę 
žemės darbininkų sąjungą, ko
munistai nesugebėjo palaikyti 
narius savo organizacijoje. Bet 
jie atliko gerą patarnavimą 
Vokietijos junkeriams. Jeigu 
sodžiaus darbininkai Vokieti
joje nebūtų suskilę, tai dva
rininkai neturėtų drąsos taip 
begėdiškai šiandie su jais ap-

nuos 35c. Tame piknike drg. 
Dehsas bus svarbiausias kalbė
tojas.

(• šituos rengimus Chicagos 
ir apielinkės draugai turi at
kreipti domę tuojaus. Yra re
tas atsitikimas, kad plačiai pu
blikai pasitaiko tokia proga ne 
tiktai išgirsti garsaus socialistų 
kalbėtojo, drg. Dėbso, kalbą 
viešame mitinge, bet ir susipa
žinti su juo ‘arčiaus bankiete. 
Ypač reikia pasirūpinti gauti iš 
anksto tikietą j bankietą, nes 
galima numatyti, kad visiems 
norintiems dalyvauti neužtiks

skričių savivaldybių rinkimuo
se Klaipėdos krašte lietuvių 
išlinkiu 19, o vokiečių 13; apr- 
tijii atžvilgiu — 33 Einheits- 
ITont aulonemistų, II social
demokratų ir 10 tautininkų lie
tuvių.

Jau los skiatlinės rodo, kad 
iš 19 lietuvių, išrinktu j ap
skričių savivaldybes, tiktai 10 
praėjo tautiškais lietuvių są-’ 
lašais. Beveik keturi penkta
daliai Klaipėdos krašto lietu
vių ėjo arba su vokiečiais tau
tininkais, arba su socialde
mokratais.

seiti. Komunizmas, pasirodo, 
visur neša naudą tiktai reakci
jai.

IŠVAŽIAVIMO ATSKAITA
Išvažiavimas Beverly Hills 

miškuose, birželio 28 d., drau
gų Kemėžų pagerbimui nusise
kė labai puikiai visais atžvil
giais. Lietuvos S.-D. Bėmejų 
kuopos pakvietimas rado dide
lio pritarimo čikagiečiuose ir pu
blikos susirinko keleto šimtų 
minia. Taigi išvažiavimo rengė
jai šiuo taria nuoširdų ačių vi
siems draugams, kurie dalyvavo 
tame atsisveikinime su musų 
brangiais darbuotojais, Kemė- 
žais; dėkoja taip pat ir kalbė
tojams, drg. P. Grigaičiui ir 
Dr. A. Montvidui, pasakiusiems 
gražias prakalbas išvažiavime, 
ir “Pirmyn” mišriam chorui.

Malonu yra pranešti visuo
menei, kad tas rengimas davė ir 
šiek-tiek materialės paramos 
Lietuvos darbininkams.

Įplaukų buvo $103.85.
Išlaidų $38.53.
Gryno pelno $65.32.
Prie to dar drg. Kasparaitis 

davė $2.00 ir drg. J. M. Vainau
skas $3.00. Tuo budu viso susi
daro $70.32.

Iš tų pinigų 32c palikta Liet. 
S.-D. Rėmėjų kuopos ižde, o

Pittsburgh’o ir apielinkės so
cialistų konferencijai, kurią 
LSS. organizatorius drg. P. B. 
Balčikonis ir drg. St. Bakanas 
šaukia rugpiučio 2 d., Pittsbur- 
gh’e (Lietuvių Mokslo Draugi
jos name), yra pagaminta seka
ma dienotvarkč:

1) Konferencijos atidarymas.
2) Atsilankiusių užregistra

vimas.
3) Tvarkos vedėjų rinkimai.
4) Pranešimas apie L. S. D. 

Partiją ir jos Veikimą.
5) Vietų darbuotojų praneši

mai. ,
6) L. S. S. reikalų aptarimas.
7) Lietuvos klerikalų dabar

tinė reakcija.
8) Amerikos progresyvis ju

dėjimas.
9) Nauji sumanymai.
10) Konferencijos uždary

mas.
Visi “Naujienų” ir “Keleivio” 

skaitytojai, socialdemokratų rė
mėjai, buvusieji L. S. S. nariai, 
kurie dar pasiliko ištikimi socia
listų principams ir šiaip vietų 
darbuotojai esate kviečiami at
silankyti.

Konferencija prasidės 11:30 
prieš pietus.

For BILIOUSNESS

NAUJIENPIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925
SALUMET GROVE, 

Blue Island, III.
Visi kviečiami dalyvauti pik

nike ir lenktynėse.
BEECHAMS 

PILLS

Phone Canal 1713-0241
Res. Midvvay 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė., 

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

Tel. Lafayette 4228

Phimbing, He&ting i
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauviai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th St.. Chiraico. Iii. 1

vietų.
Kuomet drg. Debsas po pasi- 

liuosavimo iŠ kalėjimo pirmą 
kartą atvyko Chicagon ir čia 
jam buvo ant greitųjų sureng
ta vakarienė, tai atsilankė apie 
pusę tūkstančio svečių. Šį kar
tą svečių bus dar daugiaus.

Konvencijoje galės dalyvauti 
tiktai užsimokėjusieji duokles 
partijos nariai; duoklių knyge
lė atstos mandatą. O piknike ir 
bankiete dalyvaus kas norės. 
Butų gerai, kad sąjungiečiai pa
kalbintų savo draugus ir pažį
stamus, kurie simpatizuoja so
cialistams, atsilankyti bent j 
vieną šitų parengimų.

Tarptautinis Frontas
INTERNACIONALAS ATME
TĖ MASKVOS PASIŪLYMĄ

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuras savo posė
dyje, laikytam Londone, svar
stė be kitų klausimų ir Komu
nistų Internacionalo pasiūlymą 
veikti bendrai prieš imperialis
tines valdžias Kinijos darbinin
kų apgynimui.

Tą pasiūlymą Internacionalo 
biuras be ilgų diskusijų atmetė. 
Biuras išreiškė nuomonę, kad 
komunistų pasiūlymas yra nie
kas daugiaus, kaip naujas ma- 
nievras, kurio tikslas yra prisi
plakti prie socialistinio judėji
mo ir įnešti į jį kivirčus. Patys 
Maskvos Internacionalo vadai 
viešuose pareiškimuose prisipa
žįsta, jogei jiems rupi ne ben
drai veikti su socialistais, o tik-

Tai yra tiesioginė pasekmė 
tos neteisingos politikos, ku
rią iki šiol Lietuvos valdžia 
vedė Klaipėdos krašte.

Bet Elta užtylėjo visą eilę 
įdomių faktų, iškeltų per tuos 
rinkimus. Berlino “Vorwaerts” 
rašo, kad Lietuvos valdžią re
miančios partijos Klaipėdos 
krašte mėgino sužvejoti pilie
čių balsus, išstatydamos net 

įvairių kandidatų sąrašų, ir 
vis tik joms nepavyko apdum
ti akis balsuotojams. Svarbiau
sioji apskrityje ■ — Klaipėdos 
mkiste ir apielinkėje lietuvių 
tautininkai gavo lik 3 vietas 
iš 20; Šilutėje *— tik 1 vietą 
iš 21; Pagėgiuose — tik 2 iš 
21. Sulig šitomis žiniomis iš
eina, kad tautininkai pravedė 
viso 6, o ne 10 atstovų.

Rinkimai parodė gana dide
lį stiprumą socialldemokratų. 
Klaipėdos apskrityje socialde
mokratai pirmą kartą pravedė 
savo atstovus į apskrities ta
rybą, būtent 5. Šilutės apskri
tyje so^iaildemoikratai laimėjo 
du nauju mandatu ir dabar tu
rės 5 atstovus vietoje 3. Tik
tai Pagėgių apskrityje social
demokratai prakišo vieną vie
tą, kadangi 1 ,(MH) kaimo dar
bininkų pareiškė savo norą bū
ti Vokietijos piliečiais ir todėl 
neturėjo teisės (balsuoti; bet 
vis tik ir šioje apskrityje so
cialdemokratai pravedė 5 atsto
vus.

Dalyvavimas rinkimuose bu
vęs labai silpnas, vos 45 iki 
50 nuoš.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
X t

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE I < 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė...............................................................  —-.............................—

Kaimas.......................................—....... — Valsčius .....................................................

Paštas ........................................................... Apskritis ..............-.............................. —

Pinigų prisiunčiu $...................... turi gaut Lietuvoj litais.......................... (jei nori
f 

doleriais parašyk doleriais vieton litų. 

Siuntėjo parašas.....................................................................   —
%

Adresas .............................................. -............... -...................... —

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Garsinkitės Naujienose

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuos, reikaluose adresuokite: * .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, i Chicago, Illinois

.1

.... „

Telefonais:

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yarda 1110 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijoa 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

BHd. 3188 
Woitkiewtci- 
BANIS 

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

M.

-MJR. HERZMAN

DR. SERNER, 0. D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal
311(1. Naktj 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

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

DR. HORVAT, DR. VV1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

O&L
4729 So. Ashland A>. 2 lebee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 , 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

f

1707 W. 47tk St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. rak. Nemikliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefoną* Yarda 18M 

Ofiso Tel. Bualevard 5913
DR. A. J. BERTASH

1464 So. Halsted Bk
Ofiso valandos nuo 1 iki I

pietą ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

k L. DAVIDOHIS, M. D.‘
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3 4o2

DR. P. 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 sutartį.

r DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(601 S. Ashland, Tel, Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany AveM 
Tai. Prospect 1936. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nadilioj 11 Iki 12 d.

OfiRo. tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Drerel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Cblrargas 
Specialistas Moteriiką, Vyrlkką 
Vaiką ir visą chroniiką ligą.

Ofisas: 8103 So. Halsted St., Cklcaas 
arti 81st Sti-est

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vsk. We- 
daliomis ii šventadieniais 10—11 dina

Jei abejo)! akdmls, pasiteirauk 1 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Dptometrlmt 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Asklsnd Ava. 
Kampas <7-tes ant 

2 labą

Or. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vsk. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 16 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

...

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viržaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Te), ( anai
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P. J. VILEIŠIO SUMANYMAS.
• e e e e e
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KELIONĖS IŠ LIETUVOS J AMERIKĄ IR ATGAL.
• •••••
• •••••

AMERIKIEČIU INFORMACIJOS APIE 
LIETUVOS SĄLYGAS.

Kauno burmistras, p. Jonas Vileišis, iškėlė Lietuvos 
spaudoje naują sumanymą: įsteigti nuolatinę Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių Susiartinimo Sąjunga. Jos tikslas bu
tų padėti aplankyti Lietuvą tiems Amerikos lietuviams, 
kurie neturi pinigų patys užsimokėti savo kelionės išlai
das, ir padėti didesniam skaičiui Lietuvos žmonių pama
tyti Ameriką. Ta sąjunga, be to, turėtų parūpinti vietą 
arba užsiėmimą Lietuvoje grįžtantiems Amerikos lietu
viams, kurie nori tenai apsigyventi.

Sumanymo autorius sako:
“Tokios sąjungos nariai, jau vien tik sumokėda

mi reguliariai nario mokesnį, galėtų apmokėti vieno 
ar kito vykstančio Lietuvon arba iš Lietuvos Ameri
kon būtinas išlaidas ir rastųs galimybės atvykti pas 
savuosius ir tiems, kurie patys savo lėšomis nepajėgia 
tat atlikti. Išbuvę ilgesnį laiką nuolatiniais tokios 
sąjungos nariais galėtų įgyti teisės gauti iš sąjungos 
valdybos nemokamai bilietą, nes reikia spėti, kad 
sąjungos nariai mokėtų patys parinkti savo sąjungos 
tikslams vykinti ir aukų ir sudaryti visokių pramogų, 
iš kurių pelnas eitų sąjungom”

Mintis gera, tik vargiai įvykinama tokiam platume, 
kaip siekiama p. Vileišio. Vieno tiktai asmens kelionei 
iš Amerikos į Lietuvą arba iš Lietuvos į Ameriką ir at
gal reikia keleto šimtų dolerių. Sunku tikėtis, kad šito
kias sumas pinigų sudėtų žmonės, kurie tiesioginiai nėra 
tose kelionėse suinteresuoti. Jeigu gi dėtų pinigus tiktai 
tie asmens, kurie yra pasiryžę keliauti dabar arba vėliaus, 
tai išeitų tas pat, kaip kad jie patys užsimokėtų savo 
išlaidas.

Aukomis ir pramogų rengimu mažai tegalima pasi
tikėti, nes tikslų, kuriems tenka šitais budais sukelti pi
nigų, mes ir be to turime pakankamai. O dar mažiaus 
galima pasitikėti Lietuvos valdžios parama. Per visus 
šiuos metus, kaip gyvuoja nepriklausoma Lietuva, jos 
valdžia nėra piršto pajudinusi tam, kad palengvinus Ame
rikos lietuvių susisiekimą su savo gimtuoju kraštu; ji ne
pasirūpino net tuo, kad suorganizavus Lietuvoje kokią 
nors pagalbą grįžtantiems iš Amerikos žmonėms, kurie 
tenai nori nusipirkti sklypą žemės arba įsisteigti biznį, 
arba susirasti darbą.

Visa, kas Lietuvos valdžiai iki šiol rūpėjo,, tai iško- 
lektuoti iš grįžtančių amerikiečių mokesnį už vizas. Aną
met ji buvo net sugalvojusi apkrauti Amerikos lietuvius 
nuolatiniais mokesniais už pasportus, kurių čia niekam 
nereikia! Kame pamatas manyti, kad ateityje Lietuvos 
valdžia ims elgtis kitaip?

Susisiekimą tarpe Amerikos ir Lietuvos lietuvių da
bar palaiko (nekalbant apie privačius asmenis, kurie va
žinėja aplankyt savo gimines) arba tam tikros suintere
suotos organizaciįos, arba biznio įstaigos. Iš Lietuvos į 
Ameriką siuntinėja savo atstovus politinės partijos, lab
daringosios draugijos ir kitokios visuomeninės organiza
cijos; jos visos čia ieško aukų. Biznio reikalais mažai 
kas atvažiuoja iš Lietuvos; išskiriant kun. Alšauską ir 
inž. Pauliukonį, iš tenai beveik niekas tais tikslais neva
žinėjo.

Gi iš Amerikos į Lietuvą kelionės lėšas apmoka tiems 
žmonėms, kurie važinėja ne savo asmeniniais reikalais, 
įvairus bizniai — tam tyčia susikurusios bendrovės, lai
vakorčių agentūros ir laikraščiai. Su bizniu čia kartais 
rišasi ir idėjiniai tikslai, bet idėjinės amerikiečių organi
zacijos iki šiol savo lėšomis neprisidėdavo prie tų eks
kursijų.

P. Vileišis dabar siūlo padaryti taip, kad iš Lietuvos 
galėtų kai kas atvykti Amerikon ne tikslu kolektuoti do
lerius ir kad iš Amerikos galėtų važinėti į Lietuvą ne 
vien biznio atstovai. Kadangi mes nematome tam su
manymui materialio pagrindo, tai musų nuomone butų 
geriaus pasistatyti sau šioje valandoje visai kitokį už
davinį. 7
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Tegu tuo tarpu susidarytų iš Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos žmonių sąjunga, kuri rūpintųsi daryti tą, ką se
nai turėjo pradėt daryt Lietuvos valdžia: teikt bešališkas 
ir tikras informacijas amerikiečiams apie sąlygas Lietu
voje, kad jie, dar Amerikoje būdami, lengviaus galėtų nu
manyti, ar verta važiuoti Lietuvon apsigyvent; ir kad jie, 
pagrįžę Lietuvon, sugebėtų lengViaus įsitaisyt. Šitam da
lykui irgi reikėtų pinigų, bet ne tiek daug, kaip siuntinė
jimui žmonių iš Amerikos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ame
riką. r !

Kai šitokios įstaigos naudingumą imtų suprasti ir 
remti plačioji visuomenė, tai butųv galima jos tikslus 
praplėsti.

Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS

gas?! Kodėl likimas nubaudė 
mane ir štai šioj nakty paliko 
saugoti antrojo pavasario ru
dens naktį?!

(Tęsinys) Daktarai Sako, kad Negeras 
Virškinimas ir Užkietėji-

Purvinimo 
Čempionas
Rašo Pastogių Žvirblis

Dar tur būt niekas iš plunk
sną vartojančių žmonių nėra 
taip žemai, taip biauriai nupuo
lęs doroje, kaip lietuvių komu
nistų dvasinis vadukas L. Pru- 
seika. Kuomet retkarčiais pasi
skaitai to žmogelio plunksnos 
i “kūrybą”, tai nenoromis, rim
tai pradedi abejoti, ar tik ne
bus munšaipas galutinai paga
dinęs jo smegenines funkcijas? 
Kitaip, argi galėtų sveiko pro
to Žmogus taip šlykščiai, taip 
begėdiškai visus ir viską plūsti, 
purvinti ?

Andais aš, remdamasis “Lais
ves” daromais žygiais, paprana
šavau, kad komunistai papildy
mui savo eištuštėjusių krepšių 
jau rengias t vert naują, neva 
Kaškiaučio gelbėjimo fondą. 
Dabar galiu pasigirti, kad tas 
mano pranašavimas iki smul
kiausių detalių buvo teisingas, 
ką patvirtina pats L. Pruseika, 
paskelbdamas “Laisvėje“ Kaš
kiaučio vardan surinktas aukhs. 
Berods, už toki teisingą komu
nistinių paslapčių atspėjimą 
Pruseika turėjo suteikti man 
kreditą. Bet kur tau! Pasiskai
tęs “Naujienose” apie raudonuo
sius biznierius, jis visą nedčlią 
kvapo negalėjo atgauti, o atga
vęs, kad gi išsipludo!!! — Chu
liganai, išgamos, Kainai.... ir, 
jeigu Pruseika dar tik vieną 
viršaus butų išsimėtęs, tai ne
abejoju, kad butų išsipludęs ru
siškai “po matuške”.

Na, tiek to dėl tų jojo plūdi
mų. Geriau pažiūrėkime i fak- 
tinąją dalyko pusę. Pruseika 
verkšlena, kad kas ten purvinąs 
“visų gerbiama” D-ra Kask jau- 
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čių. Bet tegul Pruseika pasižiū
ri, ką jis ir jo sėbrai daro iš 
daugiau ir plačiau visų gerbia
mo D-ro A. Montvido? Tegul 
jis atsiverčia “Laisvės” No. 169 
ir pažiūri tą vietą, kur D-ras 
A. Montvidas yra lyginamas 
prie jonvaikių. Ar tai ne purvi- 
nimas? Pagalios, jeigu Prušei- 
ka dar nėra prilygęs anai Kri- 
lovo pasakėčioj gilių priėdusiai 
degiajai, tai tegul pakelia savo 
‘šnyplę’ į viršų ir pasiskaito iš

po jo plunksnos išėjusią Lietu
vos prezidento Stulginskio “gry
nai komuųistinę kritiką”: “Taip, 
jaunas, bet durnas. Kuomet ji
sai ėjo mokyklon tai buvo vie
nas iš durniausių mokinių”. 
(“Laisvės” No. 168). Na, kaip 
sau norite, šitaip purvinti nors 
ir savo politinį priešą, tai tik 
perdaug. Ir taip be atodairos 
kitus purvindamas, Pruseika 
neturi moralės tiesos šnekėti 
apie purvinimą. Jis pats jau še
nai yra visus purvinimo rekor
dus sumušęs, purvinimo čempio
nas. Vietoj verkšlenus, kad kas 
ten purvina jo gerbiamą krimi
nalių operacijų meisterį Kaš- 

■ kiančių, Pruseika daug geriau 
'padarytų, tinkamai atremdamas 
visus tuos rimtus užmetimus, 
kurie buvo daromi Kaškiaučiui. 
O kol jis to nepadarys, tai ta
riant jo paties žodžiais, bus as
muo nevertas išvalgyto kiauši
nio. Pruseikos priekaištas, kad 
kas ten kišas į Kaškiaučio as
meninius šeimyniškus reikalus, 
neturi pamato. Jojo šeimyniš
kus reikalus iškėlė viešumon ta- 
vorščius Paukštis. Tai kam čia 
bereikalingai ant kitų pykti. Pa
galios, faktas, kad Chicagos 
Lietuvių Daktarų Draugija NE
IŠDRĮSO pasmerkti Kaškiau- 
čiaus, — pastarojo juodų dar
bų — nei trupučio nepabaltina. 
Tas bereikalingas “nedrąsumas” 
tik meta juodą dėmę ant Chi
cagos Lietuvių D-rų Draugijos, 
kas jai anaiptol garbės nedaro. 
Taigi, jei dėl “nedrąsumo” Chi
cagos lietuviai daktarai laiko tą 
kriminalį bučerį ir medicinos 
mokslo feikerį savd| narių tar
pe, tai dar tolį gražu nėra joks 
argumentas Kaškiaučio pateisi
nimui. Žmonės, kurie nemėgsta 
dangstytis tuščiais “nedrąsu
mais”, jau senai Kaškiaučių yra 
pasmerkę. Pasmerkė jį ir did
žiausia lietuvių organizacija: 
S. L. A. Pildomoji Taryba virš- 
minėtos organizacijos jau senai 
iššlavė Kaškiaučių iš savo švie
timo komisijos narių tarpo j są
šlavyną — tinkamiausia tokiems 
ponams vietą. Vieninteliai žmo
nės, kurie veidmainingai garbi
na Kaškiaučių, — tai komuni
stai iš “Laisvės” štabo su Pru
seika priešakyje, žinoma, jie 
daro tai už prakeiktą pinigą ir 
aš jiems to “džiabo” išviso ne
pavydžiu.

Šitaip apsirengę jurų narūnai, apsirūpinę tam tikromis 
lempomis, bandys pasiekti paskendusį laivą Lusitania, 252 
pėdų gilumoje, ir išimti iš jo $4,000,000 auksu. Šitokius 
“drabužius” narūnams išrado kapt. Benjamin Leavitt iš I?hi- 

ladelphijos ir jų pagelia narūnai jau įstengė nusileisti iki 
šiol negirdeton 318 pėdų gilumom

Tai reiškia, vadinasi, reikia 
nakvoti. Tuoju us sukūrėm ug
nį, pagaminom vakarienę ir 
gardžiai pavalgę, linksmai 
juokavom apie visokius vėl-, 
uitis. Prisiminę Basanavi
čiaus pasakas “Iš Gyvenimo 
vėlių bei velnių”, įgavom tru
putį baimės. O ką tu su vel
niais! Ateis, pasmaugs ir gau
si pekloj “džiabą”. Mes jau 
baimės atsivežėm nuo indijonų
ir, be to, didelį kalną nuvažia
vom siauru keliu. Galvojom
dėl rytojaus, nes čia atsibus 4 
liepos šventė, taip vadinami,
jojimai su laukiniais gyvu
liais. Posėdžiavom nelyginant 
Padaužos pas K. ir nusprendėm 
anksti rytą apleisti Velnio 
Bokštų. tDalykas labai papras
tas, pašnekučiavę ir protar
piais pasidainavę, vėl užgulėin » 
velnių naktį. Visokias svajo
nes nespėju nei užrašyti, nes, 
tuos pat kelionės įspūdžius ap
rašysiu Lietuvos laikraštin 
“Lietuva”. Kas čia praleidžia
ma, ten užrašoma.

Visgi įdomu keliauti, nes 
visados grynu oru žmogus 
kvėpuoji, o kartais sau vie
nas kur užklupęs netyčiomis 
tylią vietelę, gražiai pasvajo-
ji. Reta tokių valandų tenka 
sučiupti, bet jei pagauni, tai 
jos daiij? malonesnės už Chica- 
go«> naktis. Planuoju tankiau
siai “Birutės” koncertams pro
gramų, kartais pasiseka viskas 
kuogeriausiai ir skubiu fanta
zijoj užfiksuoti, bet prisimi
nęs scenos trukumus, turiu 
visų sugriauti. Gaila sukur
to vaizdo, į kurį įdedu tiek 
gražių svajonių ir kartais ge
rokų pusnaktį variausi “eks
preso” paluby keikiamas Za
leckio, kuris šalimais guli. Aš 
pavydžiu jam “saldaus miego”

Gana galvojus, nes rak va
žiuoti. “Kelkitės, vaikai, jau 
dziegoriaus trys”... Aštuntų 
valandą “šaujam” į kalną “nu- 
pikčinę” atminčiai paveikslų.

4 liepos, — tai šventė Ame
rikai, lygiai musų 16 vasario. 
Kelias pilnas raitų ir važiuo
tų. Mums prisiminė Lietuvos 
“atpuskai”. Užtraukę kelias 
“ubagiškas giesmes”, linksmai 
ritomės vis pakalnėn ir pa
kalnėn. Pasitaikė gero kelio, 
tai musų “ekspresas” turėjo 
bėgti nenorėdamas. Buvo ga
lutinai nutarta vežti prie “gy
dytojo” sekančiam 'miestely, 
kurį mes šį vakarų pasieksim. 
Tai buvo Buffalo. Miestelis 
su 2,0(X) gyventojų, talpinoęi 
“Uolų Kalnų” slėny. Apie po
pietį mes važiavom gražiu pa
upiu su farm.om.is, kurios iš 
irigacijos malones, žaliavo ja
vais. Mus stebino iš abiejų pu
sių dideli kalnai, pasipuošę 
“sniego lopais”. Jie liūdnai 
žvalgėsi į mus, nes pamatė sa
vo “prietelius”, kurie riedėjo 
vieškeliu su “lopytu ekspre
su”... ;

Sniegas ir kalnai padarė į 
mane gilų įspūdį, nes mano 
akys pirmų kartą išvydo “va
saros sniegą.” Fantazija tru
putį išskleidė sparnus ir norė
jo skristi į kalnų viršūnes, bet 
naujas prietikis su “spring- 
sais”, kurių trys “lapai” tru
ko, privertė mus svečiuotis 
Buffalo dvi nakti. | O tos nak
tys, nepaprastai šaltos, trupu
tį suvargino, nors šiitui mėgi- 
nom dangstytis. Be to, lietus 
su šimtąis perkūnų, gąsdino 
iki apatinių kaulų...

Buffalo mus truputį “pa
baudė” finansiniai ir mes ap
leidom su pasibjaurėjimu tą 
vietų, kuri jokio malonumo 
mums nesuteikė už porą deset- 
kų dolerių.

10,000 pėdų į kalną.*

Buffalo apleidom 6 liepos. 
Kelias lydėjo mus per kalnus, 
kurio ilgis siekė 35 mylias. 
Pakely sutikom daugybę avių,

kurios ganėsi kalnuose. Mėgi- 
nom tarti joms vienų-kitų “žo
dį”, bet negavom atsakymo. 
Turbūt, “lietuviškai” kitaip 
bliaunama...

Musų kelias viršūnėj rodė 
9,666 pėdas. Sniegas čia pat 
tirpo milijonais žiedų deko
ruotas. |Lyg ir antras pava
saris. Oras šaltokas, o kvė
puoti tai plaučiams , ir krūti
nei reikėjo truputį pasidar
buoti. Iš/lipom pasidžiaugti 
gėlių žiedais, ypatingai neuž- 
mirštuolytėmis, kurių pulkai 
žydėjo pakely. Antras pava
saris mus sveikino džiaugda
masis tolimais svečiais. Kal
nuose žaliavo jura žolės, ku
rią glamonėjo raguočių lupy
tės. Miškai pavasario žalu
mu lydėjo musų žvilgsnius.

Pasidžiaugę pavasariu, paai
škinę fceJių atminčiai, leidomės 
pakalnėn. Miestelis musų lau-

mas Vidurių Pagamina 
Daug Ligų

Tie Visi Nesmagumai Dabar yra 
Greitai Prašalinami su Nau

jomis Gyduolėmis
Jei juaų daktaru dar nėra jums jų už- 

uakęH, eikite pas aptiekorių ir gaukite bu
teli. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos yra ma
lonios vartoti ir jus galite gauti visam 
mėnesiui apie už |1.00. Jei jūsų viduriai 
neviržkina, yra užkietieję ir raugejate po 
valgio, skauda galva, kepenis neveikia ge
rai. apsivielęs liežuvis, atsiduoda kvapas, 
jaučiate* labai nuvargę,' atsikėlęs ii ry
to, bandykite Nugu-Tone. Jos atliks darbą 
gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia daug 
ambicijos ir vikrumo nuvargusiems, nusi
dirbusiems žmonėms. Jos pasekmingai padi
dina stiprumą ir spėką gyvenime. Jos su
teikia ramų, atšviežinanti miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, skilvi ir žarnas 
latrai pasekmingai. Pabandykite jas tik ke
lias dienas, jei jus nepajusite geriau ir ne_ 
iftrodysite geriau, nuneškite likusias pas 
aptiekorių, kur jas nupirkote ir gau
kite atgal savo pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai ką jos padaro to
kiose atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti garantiją ir sugrąžinti 
pinigus, jei jus nebusite užganėdintas. Re
komenduojamas ir pardavinėjamos pas vi
sus gerus aptiekorius.

PAGELBĖJO LAIKE 
PERMAINOS GYVENIME

kė už kelių desėtkų mylių.
“Ekspresas” nenoromis ri

tasi prieš kalnų, kurių karts 
nuo karto pasitaiko. Susidėjus

Vartojo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
kritiškame laike.

tokioms aplinkybėms, nutarėm 
nakvoti miške tarp kalnų. Rdr 
dę prie upelio tinkamos vietos, 
kurioj dar keli panašus mums, 
paklydėliai apsistojo, palikom 
ir mes nakvynei, gamtos prie
globsty.

Rudens naktis.
Sutemus mes ruošėmės “pie

tauti”. Šaltas vakaras globo
jo mus. Sukinėjomės prie di
delės ugnies, nes taip reikala
vo organizmas, kurio antro
ji, nuo lauko, pusė greit atšal
davo. Miegas kuždėjo man į 
ausį, kad apleisiųs mane, nes 
jaučia šaltį. Ką darysi? Nuta
riau jį aprengti gerokai, bet 
kuo? Negi vežiosies su savim 
patalus! Pasidalinę klojamais 
dalykais ir patys dienos prie- 
dangščiais pasipuošę, užgulėm 
rudens naktį. Oi naktelė tai nak
telė!...  Ir užtraukiau saviškai:
“Šią naktelę miego nemiegojau, 
lyg padauža prie kelio nakvo
jau....” ' ,

Krioklys nuo kalno “patura- 
vojo”, o mėnuo, it butbolas, 
iškišo savo snukį plokštu ir lyg 
nedrąsiai metė žvilgsnį pro e^- 
lių viršūnes. Pamatęs musų 
“palocius”, jis nusišypsojo ir 
meilia šypsena lipo į kalnų vir
šūnes. Jo žingsnius aš sekiau 
per mažą langutį ir tėmijau šyp
seną. Dievuliau mano, kiek gra
žių minčių jis dalino mano su
vargusiai fantazijai! Kiek gra
žių akučių lydėjo jo šypseną! O 
dar kiek meilės svajonių puošė 
jo duobėta ir pliką veidą! Jis 
toks malonus, simpatingas “se
nas jaunuolis”, kuris tiek šei
mynų laimingais padarė!.... O
kiek dainų jam dainuota, kiek 
meilės pasakų sekta, kiek dus
lių alsavimų alsenta, o dar kiek 
bučkių sukrauta jo akyvaizdo- 
je! Jokio vargo jis nepažinęs, vi
sados linksmas šypsos, kur jį 
nepamatysi — ar Lietuvoj, ar 
čia — tolimoj Amerikoj. Ir ko 
jam liūdėti, ko aimanuoti? Jo 
“inžinas” negenda taip kaip mu
sų, “Hat tajerių” jis nepažįsta, 
“springsai” — gerai sudėti, šal
tis — neįkanda, karštis — ne
pagauna, žiba sau visą gyveni
mą be užtekėjimo ir nusileidi
mo. <

llgąi pavydas nesumerke ma
no akių, nes tikrino, kad mano 
likimas daug vargingesnis. Ma
nim juk niekas nesidžiaugia,

Baltimore, Md. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound, kad jos pa
gelbėtų man mano 
gyvenimo permai
noje, ir nuo nusil
pusios sistemos. Aš 
jau kentėjau fiup 
senai, vartojau-ki
tas gyduoles, bet 
jos man nepagel
bėjo- nieko. Pas
kiau aš skaičiau 
laikrašty apie Ve
getable Compound 

ir po išvartojimo butelio, aš jaučiau
si geriau. Aš neužsiganėdinau .su 1 
buteliu, bet vartojau jas visą savo 
kritišką laiką ir aš dabar praktiškai 
sveika moteris. Aš turiu dvi dukte
ris kurių sveikata buvo labai menka 
kol jos neištekėjo ir man jos labai 
rūpėjo. Aš daviau joms Vegetable 
Compound ir joms pagelbėjo, o kuo
met jos apsivedė, tai joms pagelbė
jo prie gimdymo kūdikių, šios yra 
svarbios ir geros gyduoles nuo viso
kių moterų ligų ir aš rekomenduoju 
jas visoms”. — Mrs. L. Gingricli, 
1375 N. Gilmor St., Baltimore, Mary- 
land.

Vegetable Compound yra atsakan
čios gyduolės dėl moterų vidutinio 
amžiaus. Lai jos pagelbsti jums nuo 
nervingumo, jautimą nusilpimo ir 
karščiavime kuris yra paprastas šia
me laike.

Senas skonis alaus — 
Atsimenat seną Edel- 
weiss? Retas senas sko 
nis, mišinys toks pat 
kaip keli metai atgal. 
Prie šaltos mėsos ir su 
rio—Edelweiss ant vir
šauk dėl užbaigos.

SCHOENHOFEN COMPANY 
ChkMo i

niekas man dainų nedainuoja, 
nei lupų nebučiuoja,.... čia pat 
teduotas krioklys liudija mano 
vienumą. Jis mato ir girdi nak
ties tylą, kuri svajonėmis pasi
puošus migdo tuos,4 kurie jos 
miego alkani. O' man, vargo 
paukšteliui, vienui-vienam tarp 
aukštųjų kalnų, tarp žaliųjų 
miškų, šaltoj rudens nakty be
ilsint, niekas nemėgina žodžio 
tarti. Ir kodėl aš toks nelaimin-

▼ABLETS
BUILO YOU UP
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ŽINIOS i

Chicagietis lietuvis Stankus už
muštus Lyons miestely.

Jankauskiene Kotryna 
Kizleitis, Wm. 
Kukienė, Pelagija 
Kazlauskas, K. 
Krauktis, Anna 
Kungis, K.
Kershulis, Jos.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

! a+a
Wennersten’s
Bohemian Blend

Smulkios Žinios
Pavieto architektorius Hali 

jau padavė pienus naujo pa
vieto teisinnbučio ir kalėjimo, 
kurį manoma budavoli lies da
bartiniu BrideMvH kalėjimu. 
Miestas sutinka paimti senąjį 
kalėjimą ir duoti pavietui 10 
akru žemės prie Bridesvell ka
lėjimo.

Pereitą pirmadienį prapuolė 
DKvight Tracy, 7 m.. 5707 
Blackstone Avė., kuris išėjo 
žaisli Jackson parke ir dau
giau nel»egryž<>. Nežiūrint visų 
pastangų, vaiko dar nesuras
ta.

Įkrito, kad Ernest Giosa, ku
ris turi barzdaskutyklą prie 
37 N. Dcarborn St., nesutiko 
pakdti kainą už plaukų kirpi
mą ir l>arzd(>s skutinmą ir lai
kėsi senųjų kainų, prie jo 
barzdaskuty klos taj>o padėta 
bomba, kuri sprogdama pri
darė už $1,000 nuostolių barz- 
daskutyklai ir prižadino visti 
vidurmiestį.

Gaisras, namuose 4910 Mag- 
nolia Avė., išdavė 250 galionų 
munšaino va ryt u vą ir <300 ga
lionų munšaino. Du vyrai ir 
dvi moterys pabėgo iš namo. 
Policija ■ ieško Carl \Vebster, 
kuris buk tuose namuose gy
venęs.

Chicagietis Jonas Slankus, 32 
m., gyvenęs prie 4321 So. Arte- 
sian Avė., liko užmuštas nelai
mėje su automobiliu, kada auto- 
mobiliuą, kurį valdė automobi 
lio savininkas Edvardas Kova- 
list 2508 W. 45 Place, apvirto 
užsisukime Lyons miestely, prie 
State kelio ir 87 gatvės. Kovalis 
ii Juozas Lėkis, kurie važiavo 
ra. tu su Senkum, ūko suimti, 
r.es jie pripažino, l ad buvo iš- 
s i gėrę.

Nelaimių Chicagoje vakar su 
automobiliais buvo gana daug, 
bet nė vieno žmogaus pačioje 
Chicagoje neužmušta; tečiaus 
keli gal mirtinai sužeisti liko. 
Keturi žmonės liko sužeisti, jų 
tarpe viena moteris gal mirti
nai, vidurmiesty automobiliui 
susidūrus su troku. Nelaimė 
įvyko prie State ir Lake gatvių, 
automobiliui bandant aplenkti 
gatvekarį iš kairėsės pusės ir 
tuo budu susidūrus su iš kitos 
pusės ėjusiu troku.

BUŠAI PAPILDYS GATVE- 
KARIUS

Kisielius, J. 
Loucks, Thos. 
Latonas, J. 
Lukauskis, J. 
Latvinas, Z, L. 
Laureckis, S. 
Lipčius, S. 2 
Povilaitis, J. 
Petronis, A. 
Pušinskas, V. 
Paškauskas, V. 
Pilkevič, M. 
Plonis, T. 
Rachin, J.
Stadelnikas, J. 2 
Strohla, J. 2 
Shaucunas, F. 
Studentas C. 
Traškelis, M. 
Vincanta, U. 
Vamounstis, P. 
Warb, A. 
Vainauskas, J.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

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 jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą. !

Pinigus gavo:
4406—rDomicelei Skinderienei
4440—Zuzei Sitavičienei
4453—Batorai Gintarienei

22280—Jonui Gedarlui
4457—Julijonai Pukinskienei
4449—Juozapui Jagminui

Mrs. Aline Pugb, 30 m., gy
venanti Orrington hotely, pati 
turtingo nuosavybių pardavėjo 
Floridoj, išėjo maudytis ir ban
dė maudykloje nusinuodinti. 
Veikiausia ji mirs. Priežastis 
saužudystės — šeimyniniai ne
sutikimai.

Trys žmones nušauti už
puolime ant hotelio

Vakar būrys plėšikų dienos 
laiku, apie I v., užpuolė 1 Irake 
botelį, kada hotelis buvo pil
nas žmonių. .Jie nuėjo į hote
lio raštinę, privirto iškelti ran
kas, jau buvo pasiėmę $2,500 
hotelio pinigų ir rengėsi eiti, 
kaip pasipainiojo hotelio de- 
tektivas, kuris i plėšikus pa
leido kelis šu\ius, vieną plėši
ką sužeisdamas į petį. Plėšikai 
irgi atsakė šūviais, nušauda
mi. vyriausį klerką Frank 
Bodke, 10 m.

Po to plėšikai šoko gatvėn, 
kur "juos pamatė z policistas, 
kuris pašautąjį plėšiką visiškai 
nušovė.

Plėšikai išlakstė į visas pu
ses, 1x4 vienas bandė pabėgti 
pastvėręs kabą, šoferis pava
žiavęs kiek pašaukė 'policfstą, 
kuris ir antrą plėšiką nušovė. 
Pas šį plėšiką rasta ir hotelio 
pinigai.

Bus prailgintos niekurios 
gatvekarių linijos

Mayoras Dover vakar pasi
rašė po patvarkymu, kuriuo 
leidžiama prailginti niekttrias 
gatvekarių linijas. Taipjau bus 
į įdarytas pirmas bandymas 
gatvekarius papildyti bosais, 
l ai t padarys pati kompanija 
Div. rsey gatvėj, kur gatveka
rių linijai pasibaigus, tarp 
( ia\vford ir Laramie gatvių 
vaigšcios kompanijos bosai, 
.h i jie pilnai atsakys savo už
daviniai — teikti transporta- 
ciją toliau nuo gatvekarių li
nijų gyvenantiems žmonėms, 
tai paskui bos pastatyti bosai 
ir kitų gatvekarių linijų pa
baigose.

šias gi gatvekarių linijas lei
džiama prailginti: \

79 gatvės — nuo Ashland iki 
\Vestern Avė.

87 gatvės — nuo Vincennes 
iki Robey gt.

Ashland Avė. — noo 87 iki 
95 gatvių.

Lincoln Avė. — tarp Wclls 
ir (je-nler gt.

Cicero Avė. - tarp Irving 
Park Blvd. ir Montrose.

Devon Avė. — tarp Western 
ir Kedzie gt.

Darbas prie tų gatvekarių 
linijų prailginimo bus pardčtas 
loojaus, kaip tik bus gautas 
leidimas Illinois prekybos ko
misijos, kuri kontroliuoja gat- 
vekarius ir nustato važmos 
kainas.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso,; tegul 
nueina į vyriausįj į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 

(kia klausti prie langelio, kur 
i padėta iškaba “Advertised Win- 
i dow” lobėj nuo Adams gat 
I vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa- 

| žymėta. Laiškus paštas laike 
i tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

1 Abrutis Antenas
2 Balsis Piter
3 Bartekisicienei Mkl

I 4 Barnas Walerya
7 Bednuks Michael

19 Cizauckis R
20 Dagis George
31 Girkanta L
34 Gricini J
38 Jakimowičz Ludvvik
40 Juška Anna
63 Miller J S
64 Miler J S
66 Miller Chas P
69 Olesevvski J K
72 Palinaugky lyg
85 Sadarskis Klemincis
88 Shimkus Frank
89 Shimkus Olga
93 Strumsksie C
94 Stankiewicz Josef
95 Suvada Katarina

100 Valskis
107 Zekas Petras

4381 Barborai Jankauskaitei 
11492 Monikai ,/Mašinauskic- 

nci
4404—Petrui Mikučiui
4417- Karoliui Čepuliai

21161—Juozapai Jociui
4408—Povilui Jašiūnai r
4 126—Klenai Mikšaitei
4 135 IMąn*i jonai 

nei
443(1—-Podkerijai Laurinavi- 

vičienei
22194—Antaninai Žeinbienei

4305—Pranei Kudžmienei 
4316—Onai Badzevičaitei* 
4322—Paulinai Jatulevičienei 
4363—Jurgiui Kazakevičiui

22185—Uršulei Kirlienei
4378—Juozui ^Careveblaičiui 
4402—Andriui Dumčiui
4420—Konstantinui Ditkui

11516—Dominikai Paškienei
22281—Antanui Rimšui
4268—Julijonai šniukienei

11486—Izabelai Petrilienei
4304—Kaziui Valickui .
4383—Pranei Kudžmienei 
22276—Onai Tučkaitei

j20811—Monikai Jasutienei 
11508—Petronėlei Dirmontienei 
11503—Povilui Slavinskui
4438—Rožei Tamkevičienei

11515—Onai Rukienei
20817—Barborai Norgelienei 
24165—Antoninai Šimkienei 
11524—Marijai Urbanavičienei 
4451—Karoliui Neshun
4385—Domicėlei Jankauskaitei
4418— Onai Kasiulienei

20819—Cicilijai čižauskienei 
11531—Zigmui Jutis 

šermukšnie- 20785—Onai Paulokaitei 
4390—Onai Savickienei 
4399—Adomui Raštikiui
4427—Marcelei Gaigalienei
4444—Liudvikai Bobinienei , 

22199—Apolionijai Karnauckie- fe
nei

24166—Petronėlei Jocaitei
22200—Paulinai Girštautienei

880—Anastazijai Baldauskai- 
tei

11533—Eleonorai Zlobeckienei i 
22215—Katrei Leimonienei

4484—Julijonai Sklenikinei
11385—Juozapui Užniui
4031—Barborai Sutkauskienei j 

22245—Leonorai Vaškienei
4364—Kazimierui Rumšui
4407—Onai Liubartienei

22275—Kazimierui Rumšui
20801—Jonui Leškauskui
20802—Mateušui Dirdai
20806—Teklei Milinskaitei
11502—Viktorijai Valentikoniu- 

tei
4447—Marijonai Vaišaitei 

11530—Salomijai Railienei
Pinigai išmokėti per kitus 

Bankus:
55190—Kazimir Sobolevski

j

a

LAIŠKAI ATĖJĘ NAU- .
JIENŲ OF1SAN

Garsinkites Naujienose

A. G.
Astrauskienė, Eva 
Ambros i u s, A. 
Berios, Mike 
Baris, Adam 2 
Buzerskienė, U. Miss 
Beckman, May 2 
Beliackas, J. 
Brazauskas P. 
Bucianskas J.

Pirma negu pirksi pianą

Pamatykit pas Budriką Gulbransen 
Regtetrisg Pianą, gražus, tobulas
balsas; lengvai groja. Nėra ge
resnių pianų niekur. Vienatinė lie
tuvių krautuvė Chicagoje kur par
duodama Gulbransen Pianus.

Jos. F. Budrik
3343 So. Kateteri St., 

Stock Room 3327 So. Halsted St. 
k—---------- --------------------------------'

Lincoln Fordson

M

PCars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 ®
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

G

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | mdus ir nauju* aamui, taipgi dirb- 

tuvis. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I ■ c
A. BARTKUS, Piw.

Ibl9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpent Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Hiades

ANTANAS ZAJEVSKIS’

Musų mylimas pusbrolis per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 34 metų amžiaus, Antradie- 
nyj, liepos 28 d., 1925, 6 vai. 
ryte. Paėjo iŠ Kujausko kai
mo, Šiaulių ap., Vaiguvos para
pijos. Amerikoj išgyveno 16 
metų.

Paliko <Ed iiąme nubudime 
motina, tris brolius ir 2 seseris 
Lietuvoje, o Amerikoj du pus
broliu Franciškų ir Kazimierą 
Zajevskius.

Kūnas pašarvotas randasi 
1444 So. 51 Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks Penktadienyj, 
liepos 31 d|, K vai. ryte iš namų 
1444 So. 51 Avė. į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai Francifikus ir 
Kazimieras Zajevskiai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas 

eudeiKiai
Pagrabę Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094
L  • • — ■ ■ ■-

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

GERA NAUJIENA. Jaujas 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, LAPLANI), 
PITTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Chicago, III.

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio 

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
VVESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės. 

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

D^l greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegranių 

1 sistemą.

ŠUTAI PYK IT 
SAVO DARBĄ 
wennersteh’s 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų j,; 
darbo dir
btuvėje.

Bandykit 
WĖNNER- 

, STEN’S!

Henning Wennersten Inc.
2960 L4WRLNCE AVĖ., CHICAGO »

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas j

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Kodėl Nebūti

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

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

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

dančia jėga, daugumas jų yra 
portu’otų 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 ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, Šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, riemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųŠies priva- 
tiškas ir veuėriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagclbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Tanedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčio.j nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Sukatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomte ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalte Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro
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Lietuvių Rateliuose
Kas atsiliko

Negeistina viešnia.
Juozo Budriko namus, 

So. Halsted St. atlankė negeis
tina viešnia, kuri su savim pasi
ėmė kartu ir jųjų mylimą duk
raitę Myrtlę. Nors ji buvo tik 
dviejų metų, bet išrodė daug 
vyresnė. Per kurį laiką* merge
lė sirgo ir buvo net Lake Side 
ligoninėje,, kur Myrtle ir mirė. 
Budrikai nežiūrėjo kaštų, šaukė 
keletą daktarų, kad tik pagy- 
džius. Lankėsi dr. Šimkus, dr. 
Mankevičia ir dr. Burke. Ji sir
go uždegimu krutinės plėvės 
(Pleurisy). Mirė liepos 22 d.. 
3 valandą ryte. Palaidota lie
pos 24 d., Tautinėse kapinėse.

3343

Galų gale sužinojo, kad iŠ dirb
tuvės* tapo nugabentas į Šv. 
Lukošiaus ligoninę, kurioje dak 
tarai surado šmotą geležies aky 
j e ir jau dabar Kazlauskas svei- 
ktas, skuta visiems barzdas, nes 
jis yra barberys. — Reporteris

Pranešimai ĮVAIRyS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
TAUPYK IR TURĖK Tel. Lafayette 5158*6438

VYRU

Bridgeportas
Linksmas Vakaras

prieLiepos 26 d. namuose
3151 So. Union Aves, buvo su
rengtas puikus vakaras paini išė
jimui Onos Mažeikienės varda
dienio. Tą vakarą surengė p-ios 
Elzbieta Mažeikienė ir Ona 
Pakomarienė, kurios tiek svečių 
sukvietė, kad sunku juos buvo 
sutalpinti namuose: vien auto
mobilių buvo 14, taip kad jąis 
nustatyta visa gatvė.

Vakaras prasidėjo apie 8 vai. 
vak.; programas tęsėsi apie va
landą laiko, po programo gi 
suteikia gražią dovaną p-niai 
Onai Mažeikienei; priimdama 
dovaną ištarė keletą žodžių ir 
pravirko dėl netikėto ir malo
naus siurprizo.

| Po to p-ia Elzbieta Mažeikie
nė pakvietė visus svečius prie 
stalo, kur juos laukė skanus 
grynai lietuviški valgiai, o ir 
pats kambaris buvo išdabintas 
Lietuvos vėliavomis. Visi gard
žiai valgė vakarienę ir minėjo 

.Lietuvą, nes tai esąs tikrai 

.patriotiškas lietuvių vakaras, j 
Prieš užbaigiant vakarą, kuris j 

j užsitęsė iki vėlyvos nakties, p-ia j 
pakvietė visus 
ir uždainuoti

Lietuvos Himną. Tuo vakaras 
užsibaigė ir svečiai išsiskirstė,

Velionė paliko savo vyrą d i- ’ besigrožėdami vakaru ir linkę- Ifc 1 ,^ks_5ian!,12 
deliame nubudime su trimis /l»nii Onai ilgų ir laimingo gy- 
kudikiais: sūnų Vytautą 8 me
tų, dukterį Aldoną 3 metų ir 
dukterį Izabelę pusantrų metu. 
Liepos 25 d., velionės kūną iš
leido iš jos namų, 6 120 So. Ca- 
lifornia Avė., j Nekalto Prasidė
jimo Šv. Marijos bažnyčią ir 
po pamaldų į Šv. Kazimiero 
kapines.

Kas sąvaltę. kas dvi 
ar kas minu#, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Sp'ulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas melai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti hile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičlus 
Naujienų knygvvdis ir kreditų 
užveizda.- 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniajs nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų rastinėje.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke At. Haymatket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

ISRENDAV0JIMU1

♦ ♦ ♦

Mirė sporto moteris

Liepos 23 <1., 12:15 valandą 
naktį mirė Juozo Bancevičiaus, 
žinomo lietuvių čempiono, mo
teris Aleksandra Bancevičienė- 
Jokubauskaitė.

A. a. Aleksandra buvo* 30 me
tų amžiaus, paėjo iš Jonaičių 
kaimo, Papilės valsčiaus, Ame
rikoje išgyveno 13 metų. Velio
nė sirgo per keturis mėnesius; 
turėjo skaudulį (tumor) ir pa
darius dr. Ilurley operaciją li
goninėj — mirė. Bancevičius 
jautė negerą, bet daktaras pa
sak p. 
“Jei 
sveika i dvi savaites, tai ne 
daktaras.”

Bancevičiaus. pasakė: E yIažvikieI1ė 
ji (Bancevičienė) ne ims sve^j(ls sustoti

venimo metu.
—Buvusi Vienšnia.

Town of Lake
Persikėle

PAIFAKAU kriaučiaus, kuris 
gali visa darbą gerai dirbti.

Atsišaukit:
J. Olius,

329 S. Robey St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
„ n6 pirmo* klesos — parduoHime Kana 

pigiai. Biznis geroje vietoje ir yra 
, nešantis geią pelną. Pardavimo 
priežastį sužinosite vietoje.

3628 So. Union Avė.

PARDAVIMlfr arba mainymui 
staurantas. Biznis eina gerai, 
man vienai persunku. Jeigu kas 

REIKALINGAS barberys, geJ
rai pu tyręs savo darbą. Dar- 6343 So. Western Avė. 
bas dienomis. Gera mokestis.

10722 S. Micbigan Avė

REIKIA patyursių selesmenų 
su trokais pardavinėti dešras 
i liucernos ir groį*ernes.

I)ivision Packmg Go.
1711 W. DiVision St.

re-
bet
no-

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda bufernė ir grosernė ge

roj vietoj .visokių tautų apgyventa 
vieta, biznis gerui eina, viskas cash 
parsiduoda pigiai. Kas nori gero biz
nio meldžiu atsišaukti greitai. Prieža- 
stfs pardavimo partnerių nesutikimąjį.

11356 Wentworth Avė.,
Roseland, III. Tel. Pullman 2270

PARDAVIMUI lota; 110 pėdų 
nuo SVestecii Avė. i wcstus ant 
Mar<|ucKc Homl, 30 X !.»<>. Kaina 
$15,000. Esu priverstas parduoti, 
kadangi pradedu budayoti garažą, 
todėl pinigų reikia. 'Kaipgi turiu 
parduoti $10,000 antrų inorgičių 
po $125 į mėnesį mokamų. Gau
sit gera nuošimtį.

Kreipkitės pas: i 
J. WELICKA 

6559 S. Maplevvood Avė.

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.
/___________________________

Lietuvių Mėsininkų ir Groser- 
ninku Sąjungos nariai teiksitės pri
būti į susirinkimą, kuris įvyks ket
verge, liepos 30 d., 3 vai. vakaro, 
Lietuvių Auditorijoj, 3131 South 
Halsted St. Šiame susirinkime bus 
priimtas konstitucijos pataisymas 
ir svarstomi kiti svarbus reikalai.

RENDON 5 kambariai, 3 -kamba
riai apačioj, 2 kamb. viršuj. Kam
bariai pagal naujos mados ištai
syti. Yra gražus jardas. Geram 
žmogui gera rezidencija. Matyti 
galima nuo 5 vai. vakaro.

.1. Banccvičius, 
6120 S. (jalifornia Avė.

Tel. Bepublic 8581

RiEIKAJLINiGA unijistų kar- 
pen torių.

J. Miežlaiškis 
7018 S. Campbell A ve 

Tel. Bepublic 4537

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
pigiai atiduosiu gerai įrengtą krautu
vę. Tas pats savininkas per 4 me
tus. Rendos $45, su kambariais. 
Bargenas. Randasi geroje vietoje.

Atsišaukite
28G2 W. 38 St.

6 KAMBARIŲ nutrinis na
mas, moderniškas, ąžuolo tri- 
mingai visur, furnas šildomas, 
2 karų garažas. Kaina $8,500.

6037 S. Artesian Avė
Tel. Prospect 3142

PARDAVIMUI
Roseland. — Liet. Scenos Myl. 

Ratelis rengia draugišką išvažia
vimą į Palos Park nedėlioj, rug- 
piuči > 2 d. Norintieji dalyvauti

PARENDAVOJIMUI krautuvė ir 
100 kambarių arba parduotu- ant 
lengvų išmokėjimų. Randasi 443 
\V. I3rd St., Chicago. Savininkas 
gyvena 1616 S. Halsted St.

SU

rinkite 
bi Irai 
turi, 
pritarėjai

visi susi-
Automo- 

ne- 
ir

me. 10 vai.
į Str u nulos

bus paUuuinti, kurie ju 
Dalyvaukite visi nariai 

Rengėjai.

Į Žinotina
i kacijas dėl 
viii Draugiją Savitai pinės

I būtinai atsilankykite pas

tiems kurie padavėte apli- 
įstojimo j Chicagos Lietu- 

Pašelpos 
draugijos 

Dr. Montvidą, 1570 Mihvaukee Avė., 
ne vėliau k: ip iki rugpiuėio 5 d.

X. Saikus, rašt.

L. S. S. Pildomojo Komiteto posė- 
, nes kaip jau dauge

liui žinoma pereitą pirmadienį liko 
sutarta atidėti ant šios dienos. Po 
sėdis prasidės lygiai ,8 vai. vaka
re. Naujienų namuose. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Sekretorius.

BRIGHTON Parke pasiren- 
davo.ja 3 kambariai dėl mažos 
šeimynos arba pavienių. Ren-! 
da $16 į mėnesį.

4506 S. Talinan Avė

GULBRANSEN
GROJI KILUS PIANAS 

benčiumi ir 50 rolių, kaina
$140

Jei norit išmokėjimais
812’/2 W. 63 Str.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
kendžių moli haps krautuvė. 5 
kambariai pragyvenimui, arba mai
nysiu ant gero automobiliaus.

Atsišaukit:
3233 S. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalovv arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $201*0, likusius $50 j mėnesį už
baigtas July 1, arba mainysiu į lotą.

Savininkas y
6838 So. Mozart St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA I Šviesus 

kambariai ant antro aukšto. Yra 
elųklra, gazas ir (oiletai. Rendos 
$15 mėnesiui.

Atsišaukit:
732 \V. 22nd St.
arti Halsted St.

PARDAVIMUI /<Hlikatessen, 
grosernė, mokyklų reikmenys, 
ice cream, saldainiai, yra daug1 
rtako, geras biznis, rendos į 
mėnesį $35.

4838 S. Union St.

PARSIDUODA bufernė ir gro
sernė su namu arba be namo. Na
mas yra pečiais šildomas, I štorai 
ir I fintai. ' Parduosiu tik 
$45,000, įnešti 
sitis paliks ant 
5%. Savininkas 
mos.

Atsišaukil:
3008

* Parduosiu tik už 
reikia $15,000, liku- 
antro morgičlo ant 
išvažiuoja ant far-

Elston Avė

TIKRAS 
da vienas 
(jirbystės 
vartotas I 
tik už $70.

Telefonuokite po G 
l)rexel 1561

BARGENAS. 
geriausių 
C Melody 
mėnesius.

Parsiduo- 
franeuzų iš- 
Sa xaphonas, 
Kaina $130,

PARSIDUODA restaurantas.
Daro 
duoti, 
dirbti.

vakare:

gerų biznį. Turiu 
nes negaliu vienas

919 W. 20 St.

par- 
apsi-

DU KARTU bargenas. Išsimaino 
ne bizniavo didesnio ar ma

žesnio namo, garažo, geros far- 
nios ar parduos pigiai už cash ge
rą kampinį muro namą, kur yra 
2 krautuvės ir 8 fialai. Brokeriams 
mokėsiu komišiną.

I. Stankowicz 
901 W. 33 St.

Tel. Yards 4669

PARSIDUODA 2 aukštų 
namas su bučerne ir groserne. 
ki kambariai pragyvenimui, 
šildomi, elektriką, maudynė, 
tuotas skiepas, graži apielinkė, daro
mas geras biznis. Parduosiu už pir
mą teisingą pasiulimą.

5306 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1321

biznio
Pen- 

forois 
cimen-

PARDAVIMUI barbernė ant dvie-
1 jų kėdžių, randa $15.00 į mėn. ' Taip
gi Sruimai pagyvenimui. Parduo
siu pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos.

prie Banošiaus atsišaukite
1616 W. 47th St.

PARSIDUODA arba apsimaino 4 
pagyvenimų namas 2 po 5 ir 2 po 4 
kambarius. Garadžius dėl 2 karų. 
Namas randasi 3207 Lowe Avė.

Savininkas
J. G., ’ 

716 W. 31 St.
II lubos iš užpakalioJIEŠKO KAMBARIU PARSIDUODA General Dry Goods 

storas, lietuvių, lenkų ir slovakų 
apgyvento] vietoj, bizniavo] gat
vėj. Biznis išdirbtas per penkius 
metus. Krautuvė didelė — 65 pė-. 
dų ilgio, 25 pėdų pločio. Frontas 
pagal naujausio styliaus. Apyvar-į 
los galima daryti už $1'00.000 į 
melus. Pardavimo priežastis — 
noriu važiuot Lietuvon gyvent.

Jchn P. Parkauskas
1839 W. ' I7th St., Chicago

Cicero. III. Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos draugystės pusmetinis susirink'- 
mas atsibus 31 d. July 1925, 7:30 vai. 
vakaro, Ciceros Lietuvių I iuosybės 
svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. Ma
lonėkite ateiti į susirinkimą, nes tu
rime daugelį svarbiu reikalų.

K. Yurgan, sekr.

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Tikras barge
nas, — galima visai pigiai nupirkti.

5954 Ada St. 
vienas blokaš nuo Loomis Blv. 

Tel. Normai 1095

PARSIDUODA muro 2 flatų po G 
kambarius, karštu vandeniu šildomas. 
Naujos mados budavojimas, su visais 
įrengimais. Muro garadžius dviem 
karams, tik 6 mėnesiai kaip pabuda- 
votas.

7013 Washtenaw Avė.

IEŠKAU ruimo ant rendos 
dcl vieno vaikino. Atsišaukil į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St.

. » Btyį 589Chas. K. Kinder, žinomas lai- 
seno- 
46011

Daug žmonių palydėjo Alek-^rodininkas, persikėlė iš 
sios vietos į naują, po No. 
So. Ashland Avė.

Naujas restoranas.
Seserys Jučaitės atidarė 

ją restoraną prie 1608 W. 47-th 
St., čia yra gera vreta dėl biz
nio, gali turėti gerą pasis 
mą. Tai bus t! č>ar aptras 
tuvių restoranas. — G.

sandrą į kapus- ir paliko ilsėtis 
amžinai.

♦ * nau-

Humholdt Park ‘ Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks pelny
čio j, 31 d. Liepos, 7:30 vai. vakare, 
3310 Evergreen Avė., Chicago, III. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti lai
ke. A. Vaiskia, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Vilioja pinigus

APSIVEDIMAI
lie-

REIKIA nu.terų indų plovė 
jų, nereikia dįcŲti nedėlioj.

Kreipkitės: j1,
4169 S. Halsted St.

EXTRA bargenas <už pusę kainos 
parsiduoda ar išsimaino grosernė 
ir pieninė ant namo ar loto; prie! 
to parsiduoda automobilis penkių 
pasažierhj, geram stovy, bėga kai 
liaujas. Kam reikalingas, atsišaukit

1113 S. IT Ct., Cicero, UI.

PARSIDUODA karčiama (soft 
Drink Parlor) gerai apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo ,turiu dvi karčiamas. Kar
čiama randasi

549 W. 18th St.

Brighton Park
Gimtadienio vakaras

ii'zšKAt’ merginos, kuri i 
ne mylėtų.

A. Bolševikas,
201 E. University Avė.

Cbampaign, III.

ma-
REIKALINGA 

prie namų darbo 
žu vaiku.

Atsišaukite
1004 St.

Maywood, III.
Tel. Mayvvood 2239

apisenė 
ir prižiūrėti du

Charles Rd.

moteris
ma-

PARDAVIMUI 
kendžiu ir 
I kambariai

; renda.
3530 S. Parnell Avė. 
Phone Yards 3285

PARDAVIMUI grosernė gera vie
ta, lysas G metams, G kambariai dėl 
pagyvenimo, renda pigi, priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4508 So. Laflin St.

MARQUETTE MANOR. Puikus, 
naujas, 2 flatų, 5-6 dideli kambariai, 
2 karų garažas, garu šildomas, sun 
parloras ,porčiai su sieteliais, įmūry
ta vana, didelis bargenas, kaina 
$15,560, savininkas,

GI 15 So. Washtenaw Avė.
Tel. Republic 9094

pigiai grosernė, 
creamo krautuvė, 

pragyvenimui. Pigi

nesakė. Įsigavę vidun, 
sienas, supratę, kad 
yra laisvi ir bus sunku 
pinigus, ima pasakoti.

Po Bridgeportą vaikštinėja 
r tūla moteris ir jaunas, apie 19 

metų vyrukas ir vilioja iš žmo
nių pinigus. Jiedu neva kolek- 
tuoja. kaip jie sakosi,, renka au
kas dėl vaikų mokyklos Lietu
voje. Šis vyrukas persistato: 
‘aš esu iš toli, Lietuvos”, liet 

užklaustas iš kokios vietos Lie
tuvoje, 
apžiūri 
žmonės 
išvilioti
kad jų pinigai nebus katalikam, 
nė kunigam,, tik dėl biednųjų, • 
kurie neturį nė namų, nė nie-' 
ko; kurie mokinasi mokyklose. 
Atsiranda, kurie patiki šiem 
nelagiam ir duoda dolerį, kitą. 
Kaip gauna pinigus, tada pa
meta atvirutę su kokiu ten 
braižiniu — buk yra ta mo
kykla ant kurios renka pinigus. 
Ant tos pačios atvirutės yra pa
žymėta, kad pinigai bus dėl ka
talikų vaikų. Kai žmogus apsi
žiūri, tai jau aukų rinkėjai 
la išėję.

žmogus pasakoja, kad 
šiuos prigavikus buvo prie 
nos prispyręs. Vyrukas su 
teria bažyjosi (prisiega
kad jie neturį nieko bendro su 
Lietuvos klerikalais ir jie esą 
Lietuvos klerikalizmui priešing’’ 
ir t. p. Sako, kad ši moterėlė 
gyvenanti apie Union ir 33 gat
vę, ant saliuno viršaus. Kai ku
rie jau laukia, kad tik ją su
griebus ir padavus policijai už 
klerikališko šmugelio varymą.

Praeitą sekmadienį pas 
nūs Kasparaičius, prie 38 ir 
Archer Avė., įvyko gražus pa
silinksminimas P. Kasparo gi
mimo dienai paminėti.

P. Kaspar labai maloniai 
svečius priėmė, o jo broliene 
nepasigailėjo savo triūso pa
tiekti vaišių ir apsčiai nešė 
svečiams gardžių valgių į sta-1 
lą. Dalyvavo p-ni Dundulienė 

kurios 
žaisti.1 

bH’P|
veikliųjų pasitaikiau nieko ne
veikti.

Lai ponams Kasparaičiams 
ir p-iai Dundulienei būna no
ro tankinus panašios pramogė
lės surengti... į

—Juodas Varnėnas, i

ir koletas lietuvaičių, 
netingėjo dainuoti ir 
Tik aš vienas tinginy?

po- JIESKO PARTNERIŲ

bu-

jis
sie-
mo-

PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne
vedu, negaliu vienas apsidirbti, bu
ferio ir groserio biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
1(1236 So. Michigan Avė.

REIK ALINGA jauna mergi
na dirbti į grosic-rnę, kuri yra 
dirbusi tą darbą.

5752 S. Bucine Avė.

PARDAVIMUI grosernė la
bai geroj vietoj, ly§as ant 3 me- 

■ tų, 5 kambariai dėl gyvenimo.
. Į 45.00 rendos.

Atsišaukite
4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus arba imt loto, arba par
duosiu su namu arba be namo. Prie
žastį patirsit ant vietos .

Atsišaukite
4629 So. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė su namu 
ar be namo, Puiki vieta, visokių tau
tų. Parduosiu pigiai, renda pigi 
priežastis pardavimo moteris serga 
turiu tuojaus važiuoti ant ūkės.

Atsišaukite
4740 S. Marshfield Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA 5 kambarių 
cemento blokų ibungalow su 
dvejetą lotų. Graži vieta. Yra 
gazas, elektra ir luoizmentas.

12407 S. Peoria St.
Arti 124-tos gatvės

AR JUS GAUT .SUDĖTI ŠITĄ

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAl 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969

Ar jus esate aukštos rųšies 
real estate salesmenas?

PAĘDAVIMUI kampinė bu- 
černė ir standa, geroje vietoje, 

j rendos tiktai, $35, geri fikčeriai, 
-----  labai geroje lietuvių kolonijoje, 

šaukite vakarais
• Tel. Stewart 5322

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA 2 aukštų* biznia- 

vas mūrinis namas, 6 kambariai ir 
krautuvė. Yra elektra, guzas, van
deniu šildomas, kieto medžio iš
baigta, 2 karų garažas.

2517 W. 59 St.

ret>-

tei-

REIKALINGA 6 FORDAI

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus Ir U t.

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

Toks, kuris visuomet pasako 
sybę. Jei tokis esate, aš turiu pil
nai prirengtus namus Pietinėj Da
lyje 30 k min. važiavimo nuo Chi- 
cagos. Illinois Central transportu-' 
ei ja. Aš galiu jums darodyti, kad 
geri vyrai uždirba i mėnesi nema
žiau kaip $1000. Pasimątykit su 

O. C. STEEN, 
928 Burnham Bldg. Chicago

PARDAVIMUI barber shop lietu
vių apgyventoje kųlonijoje — 3-jų 
krėslų . Biznis išdirbtas per daug 
metii ir yra nešantis gerą pelną. 
Priežastį pardavimo sužinosite vieto-

• Kreipkitės į
Naujienų Skyrių

8210 So. Halsted St., 
Box 239

je.

MODERNIŠKAS 2 flatų mūrinis 
namas, 5—6 kambarių, furnace šil
domas, kieto medžio grindys, ąžuo
lo trimingai, 2 karų garažas, gera 
transportacija, kaina $12,500, i£-
mokėjimis. Savininkas.

6838 S. Laflin St.
Tel. Republic 1475

Aukščiau pažymėtos , raidės, 
kuomet gerai sudėtos, Sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin vailstijoj.

Standard Lanė Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

1 Chicago, Illinois.

♦ *

Buvo žuvęs lietuvis
Petras Kazlauskas, 3347 So. 

Union Avė., kuris dirbo Edison 
kompanijoj, susižeidė akį. Po 
kelių dienų akis pagerėjo, tada 
išėjo į darbą. Atėji o vakaras 
ir rytas,, o Kazlausko nėra — 
negryžta namo. Moteris pama
nė, kad jau jos vyrelis žuvo.

3 touring karai su “self starte
riu** ir 3 touring karai su 

“krenkeriu”.
Tai bus didelės Fordų ęlenkty- 

nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at-1 
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova^ 
noti. <

Parodykit ką gali jūsų For
du kas!

Tos didelės lenktynės jvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumet Grove,
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 We«t Division St., 

netoli Marshfield

INVESTORIAI
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.

REIKIA vyrų, automobilių me-( 
chanikų. $40 į savaitę. Karų plo-, 
vėjų, $35 į savaitę. Kabinot dir-1 
bėju, 75c. į valandą. Prie medžio 
darbo mašinų operatorių, 70c. į 
vai. Karpenterių, finišerių, /$1 į 
vai. Virėjų, $40 į savaitę. Elektri- 
šenų. 80c. į vai. Inžinierių, $45 į 
savaitę. Prie namų, $60 į mėn. 
kambarys ir valgis. Darbininkų, 
50c. į vai. Mašinistų, 80c. į vai. i 
Prie lentų, $35 į savaitę. Taipgi 
turime ir daugiau visokių darbų. į 

South Park Emplovnient Agencv
4191 S. Halsted St., 2 floor ‘

PARDAVIMUI pirmos klesos 
restaurantas dirbtuvių distri’k- 
te. Gera vieta.

2417 W. 43 St.
Phone Lafayette 7864

TURI BŪTI parduotas, nes ap
leidžiu miestą, apartamentinis na
mas, 5 flatai. 1 krautuvė, suteiksi
me pinigus, tinka dėl bučernės ar
ba grosernės. Savininkas krautu
vėje.

5258 Union Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS

GAS STATION
Pardavimui gasolino stotis, labai 

pigiai, išdirbta tarp lietuvių. Darau 
gerą biznį.

Atsišaukit greitai
3024 So. Halsted St.

PARSIDUODA 6 kambarių 
cottage su beizmentu ir \__ 
kom, Elektra, gasas, kieto me
džio išbaigimas. 1

3323 Emerald Avė. *

. I
VIS-

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738.

reikalingas
. VIRfiJAS

Kreipkitės
1549 S. Indiana Avė

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
pė lietuvių apgyventoje kolonijoje — 
turiu 2 bučerne ir groserne, vieną iš 
jų turiu parduoti — kurią norėsite, 
galėsite pirkti. : Parduosiu labai pi
giai, nes 2 vietos, sąlygos gyvenimo 
neleidžia laikyti.

2958 So. Lowe Avė.

DIDELIS bargienas. Parda
vimui namas ir lotas. Įplaukų 
$45 į mėnesį, kaina $3,500.

Kreipkitės:!
909 W. 19 PI.

MOKYKLOS

REIKIA salesmenų prie real 
estate, kurie kalba lietuviškai 
ir lenkiškai.

•L. J. Jacobson
3002 W. 59 St.

PARSIDUODA Pool Room už ga
na prieinamą kainą ir vieta gana tin
kama dėl biznio ir yra nešantį gana 
gera pelną. Taipgi 4 ruimai dėl gy
venimo ir renda pigi. Norima sku
biai parduoti

J. M., 3607 Deodor St., 
Tel. Indiana Harbor 1617 

Indiana Harbor, Ind.

sku-

4 KAMBARIŲ medinė cottage, 
cemento pamatu, yra elektra, 
stikliniai porčiai, iy2 bloko 
nuo karų linijos, 50 pėdų lo
tas. Savininkas.

7227 S. Rockvvell St.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chieago, Iii. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

-


