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Spaudos gniaužimas 
Italijoj

Riaušės reichstage
Triukšmas kilo komunistų at

stovams ėmus atakuoti kata
likų bažnyčią

290 milijonų Anglijos
laivynui stiprinti

Komunistai Vokietijos parla 
mente sukėlė riaušes

Kaip fašisty valdžia 
smaugia spauda

$290,000,000 naujiems 
karo laivams .

Dulžiulini ne fašistų organai 
gavo pašaukimą tieson; jiems 
gresia visiškas uždarymas.

Anglijos parlamentas priėmė 
valdžios sumanymą nežiūrint 
opozicijos vadų kritikos ....

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Pusiau oficialis konservatorių 
laikraštis Temps praneša:

“Italijos naujasis spaudos įs
tatymas numato, kad jeigu ku
ris laikraštis ima per stipriai ir 
per dažnai kritikuoti valdžią, o

LONDONAS, liepos 30. — 
Vakarykščiame parlamento po-1 
sėdy darbiečių vadas Ramsay 
MacDonald, ir liberalų vadas,- 
Lloyd George, abudu buvę mi-, 
nisteriais pirmininkais, aštriai 
kritikavo valdžios sumanymą iŠ 

dažni ir atkartojimai konfiska- 'leisti 290 milijonų dolerių nau- 
vimai nieko nepadeda, tai laik-.jjeins karo laivams, sakydami, 
raščio vedėjas gauna du pašau- kad Didžiajai Britanijai negre- 
kimu tieson, po kurių laikraščiolsįa joks pavojus, o lodei nėra 
leidėj is daugiau nebepripažįs- 
tama<\

iBERLINAS, liepos 30. — Vo- 
Ikietijos reichstage (parlamen
te) vakar buvo kilusios riaušės. 
Komunistų atstovas Jadaš ėmė 
atakuoti katalikų bažnyčią, ir 
katalikų atstovai, pasipiktinę, 
pradėjo protestuoti, švaistyda
mi kumščiomis. Posėdis buvo 
nutrauktas.

Prieš nutraukimą, posėdžio 
pirmininkas bandė atstovą Ja- 
dašą pašalinti iš parlamento 
visam mėnesiui laiko, tečiau vi
sas reichstagas laikėsi statuto 
dėsnių ir privertė pirmininką, 
kuriuo buvo nacionalistas Gra- 
ef, leisti nusikaltusiam komu
nistų atstovui pasilikti.

[Lietuvos seimo viešpačiams 
krlerikalam>si, pasimokinti iš 
kultūringų kraštų!]

Priežastis komunistų atakos 
prieš katalikų bažnyčią buvo ta, 
kad katalikų centro partija, sa
ko, norinti pravesti naują kai- 

’ nu javams tarifą, kas turėtų 
žymiai pabranginti kaina duo
nai.

Milijonai doL Lietuvos 
statybai finansuoti

Lietuvos valdžia padarė su Amerioks Foundation 
kompanija sutartį sumai iki 12 milijonu dolerių
NEW YORiKAS. — Liepos lankydamasis joje kaipo Foun- 

28 d. š. m., specialiai buvau ap
silankęs pas G. J. Hirshovitz, 
kurs atstovauja “Foundation 
Company.” kuri kompanija jau 
padarė šutaitis su I ietuvos val
džia finansuoti Lietuvoje in
dustriją iki 12 milijonų dole
rių, o jei reikės, tai ir daugiau. 

| ši organizacija bus artimame 
kontakte su Lietuvi s vyriausy
be ir turės kontrolę

;išmokėjimų, per visa tą laiką. 
(kol įvairus pagerinimai Lietu- 
ivoje tęsis, o tas galės tęstis 
-per dešimt ir daugiau metų. 
■Nutiesimas ir pataisymas gelž- 
kelių, pastatymas gelžkeliams 
stočių ir fabrikų išdirbimui rei
kalingų gelžkeliams reikmenų, 

i ištaisymas kelių, įvedimas ka
nalizacijos Kaune ir kituose 

• elektros 
ir padau-

dation kompanijos atstovas. Tos 
jos pastabos bus išspaudintos 
Naujienose rytoj ]

Mažina algas verpykly 
darbininkams

ant visų
PAWTUCKET, R. L, liepos 

30. — J. & P. Coats kompanijos 
medvilnės verpykla, kurioj dir
ba 4,200 darbininkų, iškabino 
skelbimus, kad nuo rugpiučio 3 
dienos visiems darbininkam* 
sumažinama algos.

Skelbimuose nepasakyta, kiek 
daug sumažinama, teeiaus iš 
kompanijos- valdininkų atsižino- 
ta, kad busią nuskelta 10 nuoš.

miestuose, Įsteigimas 
stočių, pagerinimas

“Tabu reiškia, kad laikraščio 
leidimas sustabdomas,, kaip kad 
atsitiko su laikraščiu Populo, 
kur prefektas atsisakė pripa
žinti naują leidėją, ir tasai or
ganas nebegalėjo daugiau išeiti.

“Dabar laikraščiai Corriere 
della Serra, Stampa, Giustizia, 
Avanti II Mondo — visi gavo 

9 I
pirmą pašaukimą tieson ii 
valdžia turi teisės tuojau pasių
sti jiems ir antrą pašaukimą.

“Laikraštis Democratic Ita- 
lienne praneša, kad Corriere 
della Serra padaręs jau visų 
reikalingų prisiruošimų tęsti 
leidimą už-sieny — ar Lugano 
mieste, Šveicarijoj, arba Pa
ryžiuje, — kai tik gaus iš fašis
tų vyriausybės antrą pašauki
mą.

“Aukščiau išvardyti laikraš-! 
čiai priklauso prie didžiųjų Ita
lijos organų.”

Meksika atima amerikie
čiu koncesijas

voai reikalo aikvoti tiek mili
jonų dolerių laivynui didinti.

“Nė viena valstybė, kuriai 
rupi taika ir nusiginklavimas, 
neprivalo statyti nė vieno nau
jo laivo’’, sakė MacDonald; o 
Lloyd George pareiškė, kad esą 
“visai bergždžias darbas skelb
ti tarptautinį nusiginklavimą 
su Pamokslu Kalne vienoj ran
koj, ir įsakymu išpilti 290 mili
jonu dolerių naujiems karo 
vams antroj.”

Kritikuodamas ’ valdžios 
reiškimą, kad karo laivai 
esą reikalingi vandens keliams 
apsaugoti, Lloyd George parei
škė, kad “jei Baldvvino valdžia 
pasirūpintų užbėgti už akių be
siartinančiam pramonės kri
zini, tai ji padarytų daugiau 
valstybės prekybos kelių ap
saugai, negu 50 kreiserių.

$290,000,000 laivynui 
paskirta

LONDONAS,
Baldvvino valdžios 
paskirti 290 milijonų 
naujiems karo laivams 
parlamento priimtas 267 
sais prieš 140.

Francijos banku taniau 
toju streikas

lai -

pa- 
buk

PARYŽIUS, liepos 30. — Fi
nansų minLteris Caillaux šian
die priėmė, streikuojančių ban
kų tarnautojų delegaciją iš-1 
klausyti streikininkų skundų, i

Francijos bankų tarnautojų 
streikas, prasidėjęs prieš keletą 
dienų, dabar virto beveik vi- 

iJsuotinu, o todėl stipriai trukdo 
sukelti naują Francijos val
džios paskolą. Vyriausias strei 
kininkų reikalavimas yra — 15 
nuoš. algos‘priedo.

Graiky moterims duoda 
ma balsavimo teisė

Bet tik tomfl, kur moka skai
tyt, rašyt, ir tai tik bendruo
menių rinkimuose.

Explotadora Maderas kompa
nijai buvo duotos koncesi
jos Sonoros miškams nau
doti.

MEKSIKOS MIESTAS), lie-' 
pes 30. — Meksikos valdžios 
nutarimu, koncesijos, duotos 
amerikiečių kompanijai, žino
mai vardu Compania Explota- 
dora Maderas, išnaudoti dide
lius plotus miškų Sonora vai- kar, 6-tą valandą ryto įvairiose 
stijoj, panaikinamos.

Kompanija, tuo nepatenkinta, 
užvedė bylą prieš Meksikos 
valdžią.

liepos 30. — 
sumanymas 

dolerių 
tapo 
bal-

Žemės drebėjimas Jung 
liuese Valstijose

Buvo jaučiamas Kansase, Okla- 
homoj, Texase, New Mexikoj 
ir Californijoj

Telegramų pranešimais, va-

Ku-Klux-klaniečių pa
radas Washingtone 

atšauktas

Kansaso, Oklahomos, Texaso, 
New Mexikos ir Californijos 
vietose buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. žemės supurtymai 
buvo ne visur vienodi kai kur 
jie buvo stipresni, kai kur leng
vesni. Stipriausias drebėjimas 
buvo vėl Santa Barbaroj, Cali
fornijoj, tečiau žalos nepada-

\VASHINGTONAS, liepos 30. ,e-
Plačiai skelbtas Ku-Klux-

klaniečių paradas VVasbingto- Plisė VaiklJ, pradedan- 
ne rugpiučio 8 dieną, kirrs tu- člŲ mokyklas, nesveiki 
rėjo sutraukti sostinėn t ūks- . -----------
tančius klaniečių dagi iš toli- VVASHINGTONAS, liepos 30. 
minusių vietų, nebeįvyks. Prie- — švietimo biuro apskaičiavi- 
histis — prasidėjusi fakcijų 
kova pačioj klaniečių organi
zacijoj. Vietoj triukšmingos 
nacionalės demonstracijos įvyk- 
siąs vien vietos klaniečių kuk
lus mitingėlis. nių

rar- 
įsta- 
dau-

ir

ATF/NAI, liepos 30. 
lamento priimtu vakar 
tymu Graikų moterys, 
giau kaip 30 metų amžiaus 
mokančios skaityt ir rašyt, tu
rės teisės dalyvauti savivaldy
bių rinkimuose — praslinkus 
dvejiems metams nuo šio įs- 
ntymo priėmimo.

Moterys moterį išsmala- 
vo ir plunksnomis 

išvoliojo
SHBFVEPOKT, La., liepos 

30. Eroso miestely, Jackso- 
| no parapijoj; vakar apn? pus
antro šimto ar daugiau mote
rų sugavo Miss May Simms’iu- 
tę, nudraskė nuo jos rūbus 
plikai, apipylė ją visą smala, 
išvoliojo plunksnose ir išvijo 
is miestelio, prigrumo.j tįsios, 
kad daugiau ji nebedrįstų 
miestelin grįžti.

Cnatlyvos miestelio pilietes 
didžiuojas savo smurto žygiu, 
sakydamos, kad jos nlibaudu- 
fios panelę Simmsiutę už tai, 
kad ji griešijanti su vyrais.

12 žmonių žuvo trauki
niu katastrofoj

Prie Cardiff kalnų, ties 'HannibaI, Mo., kur neva rin- romą su pagalba Foundation 
kosi Tom Savvyer, Huckleberry Finn ir jų draugai, bus pa- Company.
statytas paminklas tų garsiųjų Mark Tvvain’o apysakų gero- 
jų Tom ir Huck (apysakose “Huckktbery ir Finn”,’’ “Tom 
Savvyei“ ir k>) 1

Monumentą dilba Cbicagos skulptorius Frederick (’. Hib 
bard. Jis bus iš branzo, o ped:stalas iš Missouri raudonojo 
granito. Monumentą padovanos HannibaI miestui advokatas 
George Mahan ir jo pati. Jis bus pastatytas netoli Mark 
ivvain’o vaikystės namų, kurinis taipjau nupirko ir atidavė 
HanuibUl miestui advokatas Miban.

PR0V1DENCE, B. 1., liepos 
_ _ . 30. — šešios vietos vilny ver-

ginimas telegrafų ir telefonu n j py k los šį rytą paskelbė guma- 
šimtai kitų pagerinimų bus da- žinančios darbininkams algas

10 nuoš. Algų sumažinimas įei
na galibn tuojau. Tose verpy- 
klose dirba bendrai apie pusan
tro tūkstančio darbininkų.

Lenkai nukovė sovietu Panama žada guiti lau
sienust sargybinį kan negeidžiamus ateivius

Dabar Lietuvoje darbininkiį 
esama daugiau,,' negu rėikalin 
ga. Imigracija Amerikon užda

ri ryta, tai perviršis darbininkų 
neturi kur dėtis. O kai prasidės 
įvairus konstrukcijos darbai 
Lietuvoje, tai darbininkų padė
tis žymiai pagerės, nes iš sve
timų šalių darbininkų neįsileis, 
apart mekanikų, ,>igu Lietiny
je tokių neatsirastų.

Taigi ši paskola Lietuvai, ku
rią išgavo Dr. M. J. Vinikas, 
lemia Lietuvai ir jos gyvento
jams geresnę ateitį; tik atei-

Nepripažįsta Jungtiniu 
Valstijų muitinės 

attache

p< ■
ttr

ki-
da-

Lavoną pervilko lenkų pusėn. |taiia svetimšalių komunistus rinkimuose pažangio-
paslėpti, kad jis ne rusų pu- ' dėl kurstymo darbininkuose 
sėj buvęs užmuštas. nesitenkinimo.

MASKVA, liepos* 30. — Ofi- BALBOA, liepos 30. — Ka- 
cialė sovietų telegrafo agentūrai dangi prieš tai buvo paskleis- 
Rosta gavo pranešimą, kad ta daug komunistinių lapelių- 
Jampolio apskrity lenkų sienos atsišaukimų, 
sargybos kareiviai nukovę rusų do vakar 
sienos sargybinį. Sako, kad len-! mitingo Kolone, Panamoj, 
kų kareiviai perėję rusų pusėri t 
ir, paėtnę lavoną, parvilko sa
vo pusėn, norėdami tuo paro
dyti, kad sovietų sargybinis 
neva buvęs užmuštas kinkų pu
sėj, o ne rusų. • .

Sovietų užsienio komisariatas 
dėl to užprotestavo lenkų lega-1 
ei j ai. Dalykas bus pristatytas 
mišriajai komisijai, kuri neuž- 
ifgio išvyks Lenkijos sienon 
pastariesiems sienos ginčams 
ištirti.

ji visuomene turi būtinai susi
prasti ir išrinkti į Seimą pažan
gius žmones,, kurie gintų Lietu
vos piliečių teises.

— A. B. Strimaitis.

•T< )K1K)LMAS, Švedija,
p30. Kaip kai kurios
Europos valstybės, taip

:• ir Švedija a t mete J u n
nių Valstijų prašymą suteikti 
jų muitinės attehėms diploma
tinį pripažinimą.

Tokių attaches uždavinis bu
tu sužinoti Švedijos fabrikuose 
gaminamų naiktų prodokcijos 
lėšas.

vyriausybe nelei- 
laikyti darbininkų

Panamos valdžia notarą vy
ti laukan visus negeidžiamus 
svetimšalius, ir įsakė provin
cijų gubernatoriams padalyti 
tyrinėjimus ir pranešti vyriau
sybei apie tuos asmenis, ku- 
sii? turėtų būt deportuoti.

Valdžia sako, kad svetimša
lių komunistai esą kalti dėl to, 
kad darbininkai pradėję rei
kalauti pigesnės nuomos bu
tams ir pigesnių kainų maisto 
produktams.

[Prie savo pranešimo pridė
jęs p. Strimaitis atsiuntė mums 
ir paties p. Hirshovitzo pasta
bas ir įspūdžius apie Lietuvą, 
kurią jis turėjo progos pažinti.

11 OMĄ, Italija, liepos 30. — 
Fpš:stų valdžios rateliuose už
gina žinias, kad buk diktatoriui 
Mussolini bus tuojau daroma 
vidurių skaudulio operacija. 
Tokios žinios buvo vakar Pa
ryžiaus laikraščių paskelbtos.

Dabar Laikas

Nori užgint statyti dide- švediios 
snius kaip 12 aukštų i 

triobesius
ST. L0U1S, Mo., liepos 30 

Miesto planų 
įnešti miesto 
sumanymą, 
ginta statyti 
te aukštesni
arba dvylikos 
šiai. Aukštesni 
stalyti tik piramides planu.

komisija ruošias 
tarytai įstatymo 
kuriuo butų už- 
St. Louiso mies- 

kaip 150 pėdų, 
aukštų, triobe- 

namai galima

'0RR5

susisiekimas 
oru su Europos 

sostinėmis
MALMO, Švedija, , liepos 29. 

—Švedija įsteigė reguliarį kas
dieninį susisiekimą oru tarp 
Malmo ir Kopenhagos, Berlino, 
Ąmsterdamo, Paryžiaus fr 
Londono.

Praeitų metų kasdieninis su- 
sisiekimas oru tarp Stokholmo 
ir Suomių sostinės Elsinkių ta
po vėl atnaujintas, o kas antra 
diena skraido hidroplanai tarp 
Stokholmo ir Dancigo.

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 
2i/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja1 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 j musų 
raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČTO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

Pinigyno sekretorius 
Mellon atsistaty

dinsiąs <
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja: , Į

Dalinai apsiniaukę; vėsiau; 
Vidutinis mainąsis, didžiumoj!

30.
už-J
iš- šiaurės vėjas. '■

-j Vakar temperatūra vidutinis- traukti iš kabineto ateinantį 
o-.Kai šiene <4. r. pavasarį — po to, kai kongre-
e-l šiandie saulė teka 5:41, lei- sas priimsiąs jo projektuoja- 

džiasi 8:11 valandą. ' mą 1 mokesnių revizijos bilių.

TOURS, Francija, liepos
— Dvylika žmonių buvo 
mušta ir daugelis sužeista 
šokus šiandie iš bėgių ir susi 
kulus netoli St. Antoine sto-jkai siekė 72° F 
ties greitajam traukiniui, 1: 
gūsiam iš La Mans į Tours.

WASHINGTONAS, liepos 30. 
— Kalbos eina, kad pinigyno 
sekretorius Mellon žadąs pasi- NAUJIEHO

1739 So. Halsted St., Chicago, III

mu, iš 4 milijonų vaikų, ku
rie kas metai Jungtinėse Val
stijose pastoja j pirmą viešų- 

mokyklų klasę (grade), pa
turi šiokių ar kitokių fizi-

jų

> 4.M. \



IMIGRACIJOS KVOTOS

S. L. FABION AS CG

garėtus Visi Kūdikiai

Advokatas

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

Paštas

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Adresas

Tai. Dmrbern 9657

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
5000 litų

Kodėl aš turiu pasi 
rinkti Turkiškus ei-

1514-16 Rooeerelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

akyriuje talkM 

noo telk* plMmiat r»l- 

kalaa |4omJw btkUnHomu

Vaitu 
$62.00 

72.25 
•82.50 
92.75 

108.00 
514.00

Skaitykit Šiuos straipsnius kas sų 
itę ir pasidėkit ateičiai.

Telegramų 
...... $62.50 
.......  72.75 
....... 83.00 
....... 98.25 
...... 108.50 
...... 514.50

•» kM0U»

KMikl* įprtptnlma Ir w 

akjinuui yra dalykai, (yroe 

■vartos kaimynai ir tautai 

ir ima jaugiama, kad Ui 

yra dalykaa. kurj maa ta- 

rime r»<uHari*kaia laiko 

Urpiaia atvirai ir laisvai

DEL APRŪPINIMO 
, MOTINŲ IR JŲ ę 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Rūkytojo 
paprastų eiga retų

tarpsta ir auga stipru 
bėn, sveikaton jei gatf 
na tinkamą maistą^ 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū« 
nūs jiems.

•ąsid-od ubą z R!
*a of onu 8Į«Įuaįp|ąpojj
•MBjpSA ’A g Įjįr O!pčl ‘A 8

onu uotpsBJj s«inpi» snu
■£HS otnpunis ftSjuid

ANsnrnvN

Telegramų
.......  $6.25
____ 11.25
....... 21.50
....... 31.75
___  42.00
........  52.25

Nei mo- 
užsnusti 
pabaig-

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yru aaudingos.

Tel. Pūliniai! 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

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

tcŪpIKlv 
EROVes SKYRIUS

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS
Z TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

Atsakymas
Rūkytojo

Helmar cigaret

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

THE' BORDEN f COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kokios dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

KUPONAS
Pažymėkit katrų Literatūrų Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga
Vardan 
Adresas

Sulig 1924 metų Imigracijos 
Akto aprūpinimų, Valstybės, 
Darbo ir Susinėsimų sekretoriai 
pranešė prezidentui, kad po ati-

iiorite dykai pamoki-* 
nimų jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
JBorden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku, išpildykite 
sekanti kuponą ir pri- 
siuskit mums.

Niekas taip nėra 
tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savų sūnų Ir du! 
kterų, kada tie bir 
vo kūdikiai.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephon* Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Repubiic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3228 S. Halsted St„ CUcago 
Tel. Yards 4681

Šviesą Ir pajiegą suvedame } aenua ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba *ant išmokėjimą.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, J u c.

A. BARTKUS, Fres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

riškų arba kitų permainų, ku
rios priverstų permainyti imi
gracijos kvotas, kurias z prezi
dentas paskelbė birželio 30, 1924 
m. dėl fiskališkų metų 1924—
1925 Sekretoriai rapbrtavo pre
zidentui, kad kvotos dėl visų 
tautų dėl fjskališkų metų 1925-
1926 pasiliktų imi senovei. Ra
portas buvo prezidentui įteiktas 
birželio 3 d., šių metų, ir jo pa
tvirtintas sekančią dieną.

Sulig šiuo įstatymu lietuvių 
kvota pasilieka 344, Latvijos 
142, Estonijos 124. Į FLIS].

Kol jus to nepada
rysit, jus nustosite 
rukymę geriausio 
tabako pasaulyje 
dėl cigaretų.

turite keblumų p©* 
mint savo kūdikį, 
meeksperhnentuok 
įsu įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
xią, vienatini pavel
dėję motinos pieno.

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

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

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

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

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iŠ savo vaistininko šiandien.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET w
lai. KedzU 89fl2

Cadum Ointment prašalins niežėji
mų jūsų kūdikio tuojau. Jos y^a la
bai gydančios gyduoles nuo niežėji
mo ir uždegimo odos. Daug kentėji
mų nuo odos ligų galima išvengti 
vartojant tas puikias gyduoles. Ca
dum Ointment yra Francuziškos gy
duoles pagamintos Amerikoje ir jos 
nekenkia kad ir švelniausiai kūdikių 
oriai.z

ADVOKATAS 
77 W. Washington St. Rodm 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj amo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7' ▼. Y. 
3286 S. Halsted S L T. Boel. 6737

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn StM Kuoro 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 

Gyvenimo vieta:
1323 So. Halsted Si 
Tol. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. klek- 
vakarą išskyrus ketvergą. 

NodCHr.mlp ni;<» 9 Iki 12 ryte.

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvaluntia, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

--------------- - ~ _________

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 5 
« Parduodam Laivakortes. J

F. A D. RICHTER & CO.
Bcrry & South 5lh Ctc., D.coklyn, N. Y

H e 1 m a r a 1 
yra skirtingi nuo 
kilų, todėl, kad 
jie turi sa>y gry
ną Turkišką ta
baką. kuris turi 
skonį suteiktų 
Motinos Gamtos.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunnleatyji 
Room 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. YVaskiugton Si 

Cor. Vaabingtom A Cląrti

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. Stale St. Room 814 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pat- 
kola pinigą l Ir 2 morghMamf,

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasicriaus čekiais 
REIKIA ĖAšYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room POGl 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
- Pttnyčios.

Žindančios Motinos Turi Būti 
Atsargios.

Žindymo laikotarpiu molina' netu- 
lėtų persidirbti. Dažnai motinos, ku- 
iios iš pradžių turi užtektinai pieno, 
randa, kad jis maŽtų kuomet jos su
grįžo prie namų darbo. Kitos mo
tinos turi sunkiai dirbti žindymo lai
kotarpiu, bet darbas turėtų būti laip
sniškai sunkinamas. Didžiuma moti
nų tik po šešių savaičių tegali būti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu
sistatė.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landų, duos motinai ''T1T1TOS daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau pasilsio, gerai yra motinai panėti 
vaikų atsilošus arba pusiau gulint. 
Tas duos jai 15 ar 20 miliutų pasil
sėjimo kas keletu valandų, 
tina nei kūdikis neturėtų 
pirm negu penėjimas visai

TasibovijimaR.
Kuri nors forma pasibovijimo, pa

silinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikalinga kiekvienam. Per są
žiningų motiną, kuri hunu šluboje 
nuolatos sergėdama savo kūdikį ne
daro geriausia dėl savo kūdikio. Bu
vimas ant oro ir smagus pasibovijį- 
mas, kuris nenuvargina, bet palaiko 
motinų su kūdikiu linksmame upe, 
yra abiems labai naudingi. Reikia 
vengti rūpesčio, pykčio, ir stiprių su
sijaudinimų, kadangi jie jtakuoja pie
nų. Motina turi pramokti save su
kontroliuoti ir nureguliuoti savo gyve
nimų dėl gerovės savo kūdikio.

Saulė Yra Didelis Gydytojas.
Nesunkus mankėtinimai ore ir ant 

saulės, ypatingai ėjimas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos nervų 
ramybei. Jei motina turi daug dar
bo atlikti stuboje, ji neturės daug spė
kos pasivaikščiojimams, bet visgi ji 
turėtų huststatyti praleisti tūlą die
nos dalį ant oro . Motinos, kurioms 
patinka smagus ėjimas, ras pasivaikš
tinėjime gerų mankštymą. Tik ne
teik nuvargti. Daržų prižiūrėjimas 
labai geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi reikalingas šviežias 
oras lygiai motinai, lygiai kudykiuų 
tad miegami ir gyvenami kambariai 
turi būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystes ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos pa
dėti, jis jau gamtos yra aprūpintas 
su ginklu. Tik tada kada jo kūnų 
paėdė nedapenėjimas jis lengvai ligų 
pagriebiamas. Bet kiekvienas kūdi
kis gali pilnai atsigauti jei aprūpin
tas su tinkamomis sveikatos sąlygo
mis. Apsaugojus maistas yra ge
riausiu sargas. Pridedant Borden’s 
Eagle Pienų prie jūsų kūdikio kasdie
niu io valgio, galėsite būti tikri, kati 
jo kūnas gauna reikalaujamų kiekį 
sotumo. Jūsų kūdikis turėtų gauti 
du šaukštu Eagle Pieno kasdien 
apart kitų valgių. Atmiežk du šaukš
tu F'agle Pieno su trimis ketvirtada
liais* puodelio šalto vandens. Kiti vai
kai labiau jį mėgina su gingep ale, 
vaisių sunkomis ,aibei suplaktu kiau
šiniu ir skanskoniu..

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

ANT NAUDOS.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli.

Piknikas. — Streikas ir bedarbė.
Centristų smukimas.

Nedėlioj, liepos 19 d., buvo 
Lietuvių Piliečių Kliubo pikni
kas Ukrairiia Gardęn. žmonių 
buvo vidutiniškai, gal kliubui ir 
liks kiek pelno. Ukrainia Gar
deli yra dailiausia ir geriausia 
vieta piknikams; yra daug dide
lių žaliuojančių medžių ir krū
melių, be to yra didelė svetainė 

man žinoma,
tai yra geriausia vieta Detroite, 
kur galima ir pasilinksminti ir 
tyru oru pakvėpuoti. Kiekvie
nas lietuvis turėtų aplankyti ta
me daile rengiamus piknikus.

šokiams. Kiek

gėrėjosi, kad dar yra daug dur- 

nelių, kurie tiems biznieriams 
atiduoda pinigus ir jiems nerei
kia eiti dirbti dirbtuvėse, bet 
gali gana gražiai gyventi iš au
kų, kurias iškaulija iš darbinin
kų, bekeikdami socialistus, Bal- 
trušaitinius, aidoblistus ir visus 
kitus, kurie neklauso patentuo
tųjų revoliucionierių ir neduoda 
jiems pinigų.

Bet atėjo laikas, kad ir Det- 
doito, kaip ir kitų kolonijų lie
tuviai darbininkai įsitikino, kad 
tie žmonės, kurie slepiasi Lais
vėj ir Vilny nėra jokie revoliu
cionieriai, bet tik paprasti rau
donieji biznieriai, kurie laikosi slėpė

savo “mokslo” dar mažiau, ne
gu vietos kun. Jonaitis laikosi 
Dievo prisakymo “Nesvetimote
riauk”, kad net ir teismas pri
pažino ji šeimininio gyvenimo
laikosi ir tie patentuoti revoliu
cionieriai, kurie tais “princi
pais” maininkauja kaip čigonas 
kumelėmis, ir vien tik tam, kad 
gavus iš darbininkų daugiau pi
nigu ir kartu pasitarnavus kapi
talistams.

/
Pamatė tai žmonės ir pradėjo 

nuo jų trauktis. Štai jau du 
mėnesiu gyvenu Detroite ir iki- 
šiol dar tik vieną centralistėlį 
tesutikau — liepos 19 d. pikni
ke. Bet ir tas centristėlis pa
keikęs socialistus ir kairiuosius, 
kaip koks šikšnosparnis bijoda
mas šviesos, vėl skubiai pasi-

— Pasaulio Vergas.

Nukapojimas algų 
niekuriuose depar- 

siekia net iki 35 
Sustreikavo veik 

išskirus kelis,
pasiliko streiklaužiauti.

Liepos 15 d. sustreikavo Fi- 
sher Body kompanijos Plant No. 
18 dąrbininkai. Streiko prieža
stis — nukaposimas algų darbi
ninkams, 
yra didelis, 
tamentuose 
nuošimčių,
visi darbininkai, 
kurie 
Bet esant bedarbei, kompanijai 
nėra sunku gauti streiklaužių. 
Darbininkai gi didžiumoj yra 
neorganizuoti ir tik mažas nuo
šimtis jų .priklauso prie Auto 
VVorkers unijos, 
pradėta 
Fisher 
streiko

kurią 
organizuoti.

Body dirbtuvės 
apimtos, išėmus 

dirbtuvę.

šiemet 
Kitos 
nėra

Plant

Detroite šiuo laiku yra jau
čiama didelė bedarbė. Nors au
tomobilių pramonė dirba ne
blogiausia, bet daug žmonių yra 
privažiavusių iš kitų miestų, o 
ypač angliakasių. Kai kurios 
dirbtuvės jau sustojo ėmusios 
naujus darbininkus. Henry 
Ford dirbtuvė neima naujų dar
bininkų jau nuo gegužės 11 d. 
ir nežinia kaip greit pradės im
ti. O žmonių, j ieškančių darbo, 
yra labai daug. Šiuo laiku 
yra daug darbo lauke, prie 
mų statymo ar prie gatvių 
simo, 
blogi 
nėję.

bet atėjus žiemai gal 
laikai Henry Ford

dar
na- 
tai- 
bus

sosti-

Kaip ir kitose lietuvių kolo
nijose, taip ir Detroite yra jau
čiamas didelis patentuotųjų re- 
voliucijonierių—centristų Smu
kimas. Man gyvenant Detroite 
1922 m. būdavo kur neišeisi, 
visur užtiksi centristėlį — Lai
svės ir Vilnies davatką, kuri 
tuojaus ima kalbėti apie lapkri
čio revoliuciją, kad proletaria
tas bus išganytas per centristi
nį komunizmą, kada ADP. įvy
kins revoliuciją, tik, girdi, duok 
dolerinę ar pnkinę revoliucijos 
pradžiai. Tai Brooklyno ir Chi- 
cagos raudonieji biznieriai ir jų 
agentai, kurie nuolatos čia tran
kėsi, valė darbininkų kišenius, 
kad nieko neliktų pas darbinin
kus, o kada visi pinigai nueitų 
į tų raudonųjų biznierių kiše
nius. O kaip greit tie pinigai 
tapdavo išdeportuoti į Brookly- 
ną ir Chicago ,tai raudonieji 
biznieriukai katutes plojo ir va
žinėdami po Amerikos miestus

Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETUVYS GFABORIUS IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

MUOTOJAS
Tai revoliucinės kainos pagrabų. 
Ix*iskite man jus patikrinti nuliū
dimo valandoj, kad aš už pusę kai
nos (priso) laidoju mirusius. Už 
visus kitus mandagiau ir pigiau 
patarnauju; jog tikrai be skriau
dos žmonių; kad aš nesuiidSjęa nei 
su trustu nei su kompanija nei jo
kia korporacija su kurioms pusiau 
pelną dalinčiaus ir, kad anos palo- 
ciuose gyventų už žmonių prodą. 
Važiuoju j visas dalis miesto ir už 
miesto, už tą pačią kainą. Atida
rau ofisą

4340 So. Califomia Avė,, 
Tel. I^fayette 5083

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Įlankos.

Draugingumas
Kaip tik (eisite j musų banką, jų« pa

jusite atmosferų draugingumo ir pa
tarnavimo. Musų ambicija yra gauti 
ir palaikyti draugus su pagclba musų 
gero patarnavimo.

lietuvaite pa- 
No. 12, vislio
ji! ins apie pa-

Misa Jonikis, musų 
tarnauja prie langelio 
met maloniai pasakys
tarnavimą kokj mes suteiksime jums 
jusi; bankiniuose reikaluose.

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo
VIENYBE

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ, 
) 93 Grand St., Brooklyn, N. Y

T

“Naujienose”Garsinkities

ŠTAI KODĖL

PARDUODAMAS
VISOSE

KRAUTUVĖSE

tllllllllllllllllllllll

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets.

100%
Malt 

syrup

a;

Pirmiausiai visko stovi vardas 
Blatz 75 metų patyrime kaipo 
Pirmutiniai Salyklininkai. Per 
tuos 75 metus Blatz išmoko kaip 
išdirbti 100% skonį — gerumą ir 
grynumą. Tik pabandykit Blatz. 
Jus irgi pasakysite, tai 100%.

Vai Blatz Brewing Co
CHICAGOS SKYRIUS 
1500 Holt Street 
Phone Brunswick 3600 

forį^t.ns^ts ZMADE IN MILVYAUKEE

gat.

*.

Telefonais:

Mis. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE !
AKUŠEKKA

8101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1116 
Baigusi ak u ša- 
ri jou 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuoas. I 
nlngai p 
nauja, vis

koleKiją; praktilca- 
Fcnnsyl- 

ligon- 
SąŠi- 

jatar- 
sokto- 

se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel Blvd. 8138 
M. VVoitkieatcz- 

BAN1S 
AKUSERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterimi 
ir morginomn. 

3113 South 
Halsted St.

MR,- BERZMAN-®

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudšjimą, 

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

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

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

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

DR. HORVAT, DR. WILL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nu8 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170 
DR. J: A. ROTI! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Mihvaukee Avė., 

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

Tel. Lafayette 4228 . J

Plumbftig, Heating
Kah>o lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuška,
322a W. 38th St„ Ckira/o, |U. I

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefoną* Yanl» 1666 

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

3464 So. Halsted St 
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 yn 

pietį ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:36 iki 9:30 vakare

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

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labas 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik< 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 va), po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994 .

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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 lirų 

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

'Pele fonas Ganai 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nūs
6 iki 8 vai. rak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9161

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir ChirargM 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: SI03 So. Halsted 8L, CUcaga 
arti Slst Stivet

diliomis ii šventadieniai* 15—11 dimt

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

Dptometrlsš 
Tai. Boulevard 6487 
<646 S. Ashland Ava.
Kampan 47-tes ant

2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. „Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 SL Phone 
Prospect 0610. Valandos' iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwa«kee Ave„ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaukling 8688

Francuziškas Daktaras

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su

katos vakare pagal sutartį.

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Alhany Ave„ 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valaa- 
dor 2-4, 6-8. Nedalioj 16 iki 12 d.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas -kas reikalinga prie pa
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. I/eiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valau 
doje. Cel. Canal 3161
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Subscription Ratui 
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17.90 per year outaide o f Chicago. 
Įb.tO per year iu Chicago.
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halatad St, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 85W.
j—-.............  -u-u

UžsimokSjimo kainai 
Jhicagoje — paltui

Pusei metų_______ _______  4.00
Trims mėnesiams------- 2.00
Dviem minėdama------ —----- „ 1.50
Vienam minėsiu!________.75

Chicagoje per neliotojusi 
Viena kopija ------- -—.......— 8c
Savaitei ___---------------- ------18c
Minėsi ui--------- -------- ------ , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams —------------------------- „ 87.00
Pusei metų ------ —---------8.50
1’rims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiam  -----------------1.25
Vienam mėnesiui ....... ........—.... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ——-.... ................ - 18.00
Pusei metų-------------------------- 4.00
Trims mėnesiams--------- ,--------2.90
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

mdariu kartu su užsakymu.

JUOKAS UŽMUŠA FANATIZMĄ 
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“TIKROJI VALDŽIA IR LAISVĖ” ITALIJOJE
e e e e e ee e e e e e

$290,000,000 ANGLIJOS KARO LAIVYNUI

Mokslo priešai bandė ir Georgijos valstijoje praves- 
ti tokį pat įstatymą, draudžiantį evoliucijos dėstymą mo
kyklose, kaip Tennessee valstijoje. Bet Daytono byla pra
ėjo ne veltui. Užvakar to įstatymo sumanymas buvo ap
svarstytas Georgijos legislaturoje ir didele dauguma bal
sų atmestas.

Argumentas, kuriuo evoliucijos priešai buvo sumuš
ti, yra labai įdomus. Jisai skambėjo taip: “Ar jus norite 
pastatyti musų valstiją ant juoko?“ Prieš šitą argumen
tą “mukariai“ Georgijos legislaturoje nutilo.

Iš tiesų, didžiausia bėda tamsybės apaštalams šian
die yra tame, kad svietas iš jų juokiasi. Prieš juoką fana
tizmas yra benginklis.

Juokiasi tas, kas jaučiasi stiprus ir sveikas. Pasak 
musų didžiojo poeto, Kristijono Duonelaičio, net ir gam
ta juokiasi, kuomet joje gyvybė ima viršų ant mirties. 
Atsimenate tas jo eiles:

“Ant saulelė vėl atkopdama budino svietą
“Ir, žiemos šaltos triūsūs pargriaudama, juokės“.
Juokiasi pavasario saulė iš šaltos žiemos, juokiasi 

mokslas iš tamsybės prietarų, juokiasi evoliucijos šalinin
kai iš Biblijos pasakų — ir ką tu prieš juoką padarysi!

Skaudžiausius smūgius supuvusiai Francijos katali
kų dvasiški jai kitąsyk davė Voltaire, kuris buvo vienas 
didžiausiųjų pasaulio istorijoje juokdarių. Nuo jo smū
gių papos armija dar ir šiandie čiaudi.

Voltaire’as kovojo Ironija ir satyra, ir tie jo ginklai 
buvo aštresni, negu plieninio kardo ašmens.

Kuomet mūsiškiai klerikalai džiaugiasi, kad Italijoje 
dabar esanti “tikra valdžia ir laisvė“, tai Italijos katali
kai pasakoja visai ką kita. Ginkluotos fašistų gaujos 
nesenai užpuolė Piedmonte katalikų kliubą “Dievas ir 
Tėvyne“, sulaužė rakandus, išdaužė langus ir sudraskė 
paveikslus. Paskui f ašis?; gaujos užpuolė Šv. Mauraus 
kliubą ir, įsilaužusios vidun, viską sutriuškino. Toks pat 
likimas‘ištiko ir šv. Donnino kliubą, ir katalikų^ kliubą 
Silvio Pellico. Pastaramjam fašistai sudegino, be kitų 
daiktų, Dievo muką ir švenčiausios širdies paveikslą.

Tai faktai, kuriuos praneša ne kas kitas, kaip paties 
Vatikano organas, “Osservatore Romano“. Kas žin, ar 
da ir po to Chicagos kunigų šlamštas mulkins žmones, 
girdamas fašistus?

Savo laiku Maskva ir jos klapčiukai Anglijoje darė, 
ką tik galėdami, idant nuvertus socialistinę valdžią. Mas
kvos pastangos daug prisidėjo prie to, kad vietoje Mac- 
Donaldo kabineto Anglijoje susidarė Baldwino kabinetas. 
Bet kas dabar iš to turi naudą?

Konservatorių valdžia šiomis dienomis pravedė par
lamente bilių (įstatymą), kuriuo paskiriama $290,000,000 
naujų karo laivų statymui. Milionas suviršum Anglijos 
darbininkų neturi darbo, o tuo tarpu valdžia skiria mil
žiniškas sumas pinigų karo reikalams!

Nedarbą Anglijoje, kaip ir kituose Europos kraštuo
se, gali pašalinti tiktai pramonės ir tarptautinės prekybos 
atgijimas. Bet pramonės ir. prekybos atgijimui reikia 
užtikrintos taikos ir normalių santykių tarpe valstybių.

Kai valdžioje buvo MacDonaldas ,tai jisai to ir siekė. 
Jisai pripažino sovietų Rusiją ir stengėsi padaryti su ja 
prekybos sutartį. Jisai sutaikė Franci ją su Vokietija ir 
prirengė dirvą Ruhro srities evakuacijai. Jisai, kartu su 
premjeru Herriot’u, pravedė tautų sąjungos kongrese 
arbitracijos sutartį. Bet nuo to laiko, kai į Anglijos val
džią įėjo konservatoriai, tai Londono diplomatija pasuko 
priešingon pusėn. Ažuot stiprinus taiką pasaulyje, An
glija dabar jau stiprina savo ginkluotas jėgas. Taip 
einant- toliaus, už keleto metų gali vėl iškilti karas . Ar 
tai bus patarnavimas pasaulio darbininkų klasei?

Kovodama prieš Anglijos socialistus, bolševikiškoji 
Maskva padėjo tiktai imperializmui. “

KOMUNISTŲ “DEMO
KRATIJA”

Prieš dvi dienas “Naujienose” 
buvo išaiškinta “rinkimų me
chanika” sovietų Rusijoje. Skai
tytojai atsimena, kad svarbiau
sia tos “mechanikos” ypatybe 
yra netiesioginiai balsavimai. 
Rusijos piliečiai nerenka atsto
vų tiesiog į krašto parlamentų 
(sovietų kongresą); jie renka 
tiktai atstovus i žemiausias so
vietinio aparato įstaigas. Val
stiečiai renka kaimo sovietą. 
Kaimo sovietai kiekviename 
valsčiuje renka valsčiaus sovie
tą. Valsčiaus sovietas renka pil
domąjį komitetą. Pildomieji ko
mitetai visoje gubernijoje ren
ka gubernijos sovietą. Pagaliau, 
gubernijos sovietas renka atsto
vus | kongresą.

Ačiū šitai penkių laipsnių 
rinkimų sistemai, Rusijos bolše
vikai pasiekia to, kad vyriau
sioje sovietų įstaigoje, sovietų 
kongrese, susidaro 75 nuošim
čių komunistų dauguma, nežiū
rint to, kad tiesioginiuose rinki
muose (į kaimo sovietus) už ko
munistus balsuoja vos 5,5 nuo
šimčiai valstiečių.

Pasirodo, kad lygiai tokią 
pat rinkimų valios falsifikavi
mo sistemą vartoja ir Ameri
kos komunistai savo organiza
cijoje.

Maskvos davatkų spaudoje 
tik-ką ,tapo paskelbta “šauki
mas nacionalės konvencijos 
Amerikos Dari). (Komunistų) 
partijos”. Konvencija įvyksian
ti Chicagoje rugpiučio 21 <1. Kas 
rinks delegatus į ją?

Gal manote,.kad rinks parti
jos nariai? Anaiptol! Delegatus 
į komunistų konvenciją rinks 
disitriktų konvencijos.

O kaip susidaro tos konven
cijos? “šaukime” Fosteris ir 
Ruthenbergas išdėsto šitokią 
procedūrą: pirmiausia turės
įvykti kuopų susirinkimai (tar
pe liepos 26 d. ir rugpiučio 10 
d.), kuriuose bus išrinkti dele
gatai į miestų konvencijas.

J miestų konvencijas taip pat, 
kaip ir kuopos, rinks delegatus 
“dirbtuvių branduoliai” (komu
nistinės “guštos” dirbtuvėse).

Paskui, tarpe rugpiučio 10 ir 
15 dd., susirinks miestų konven
cijos. Jos rinks delegatus i dis- 
triktų konvencijas.

Distriktų gi konvencijos susi
rinks rugpiučio 16 d., ir jos iš
rinks delegatus į visos partijos 
konvenciją. Partijos konvencija, 
pagaliau, rinks pildomąjį komi
tetą.

Pas Amerikos komunistus, 
vadinasi, partijos konvencijos 
delegatai yra renkami trijų laip
snių balsavimais. Jie yra ne 
tiesioginiai partijos narių atsto
vai, bet atstovų atstovų atsto
vai. Aiškus dalykas, kad . šito
kiu budu sudaryta konvencija 
yra ne partijos narių valios at- 
spindis, bet “dešimtas vanduo 
nuo kisieliaus”.

Netiesioginę rinkimų sistemą 
visur stengiasi įvesti despotiš
kos valdžios, idant joms butų 
lengviaus kontroliuoti valstybes 
mašineriją. Amerikos komunis
tų vadai vartoja tokią rinkimų 
sistemą savo partijoje, kad ga
lėjus kontroliuoti organizaciją. 
Fosteris ir Ruthenbergas neleid
žia eiliniems partijos nariams 
rinkti delegatus į konvenciją 
dėlto, kad jie tais nariais nepa
sitiki. Jie bijosi, kad, jeigu į 
konvenciją susirinktų žmonės, 
išreiškiantys tikrą partijos na
rių nusistatymą, tai konvenci
joje galėtų kartais iškilti viso
kių nesmagių klausimų — apie 
pinigus, kuriuos Maskva dalina 
savo agentams Amerikoje,' apie 
įvairius komunistų fondus ir jų 
atskaitas, apie komunistų par
sidavimų republikonams North 
Dakotos valstijoje, apie judošiš- 
ką komunistų “pasidarbavimą” 
Naujosios Anglijos audėjų tar
pe, ir t. t. Jeigu Fosteriui ir Ru- 
thenbergui reikėtų dėl tų klau-

simų aiškintis konvencijoje, tai! 
visas jų “komunizmas” susprog
tų, kaip muilo burbulas.

Dabar gi, kuomet į konvenci
ją pateks tiktai asmens, per-
ėjusieji per tris koštuvus, tai 
susirinks šilta “saviškių” kom-
panija, kuri užgirs viską, ką 
jiems papasakos partijos “na- 
čalstva”, ir begėdiškas darbinin
kų mulkinimo bei išnaudojimo 
darbas galės vėl sklandžiai tęs
tis toliaus.

Daugelis tų žmonių, kurie 
šiandie aklai vergauja Fosterio- 
Ruthenbergo mašinai, buvo ke
letas metų atgal socialistai. Jei
gu jiems kas nors butą*tuomet 
pasiūlęs tokį organizacijos 
“tvarkymo” būdą, kokį dabar 
vartoja komunistai, tai jie butų 
baisiai pasipiktinę. Jie tuomet 
reikalaudavo, kad butų renkami 
tiesioginiu balsavimu (referen
dumu) ne tiktai suvažiavimo 
delegatai, bet ir pildomojo ko
miteto nariai. Tuomet jie gerbe 
savo teises, buvo laisvi žmonės;
o dabar jie yra pavirtę ver
gais!

Popiežiaus auka Lietuvos 
klerikalams

Dėka Lietuvos liaudies nesu
sipratimui, musų naujai įsikū
rusios valstybės šių dienų pil
nais krašto šeimyninkais yra 
klerikalai, kunigai ir jų šalinin
kai, kurių rankose randasi vi
sos valstybės aparatas. Dabar
tiniu metu visas Lietuvos kra
što ūkis yra išimtinai kunigų 
rankose, būtent, kunigas žemes 
ūkio ministeris ir taippat kuni
gas valstybės iždo valdytojas. 
(Lietuvos Banko valdytojas kun. 
J. L. d.).

Būdami valstybės turtų val
dytojais, kunigai, kaip parodo 
pati tikrinybė, rūpinasi .ne tiek 
pakėlimu krašto gerovės, kiek 
savojo liuomo reikalais ir stfsti- 
prinimu klero-jezuitines įtakos. 
Pasiekimui savo tikslo, jie stei
gia įvairios rūšies savotiškas 
mokyklas bei vienuolynus, nesi
gailėdami tam nei darbo nei lė
šų. Pas kuli niiioj u laiku Kaune 
jie statosi sau tvirtovę — jezuL 
tų gimnaziją, iš kurios Lietu
vos klerikalų šulai tikisi sau ge
ru rezultatų.

Tą Lietuvos klerikalų pasiry
žimą karštai parėmė ir Rymo 
popiežius. Štai krikščionių-demo
kratų oficioze “Ryte” 145 Nr. 
ant pirmojo puslapio pradžioje 
teksto gana stambiomis raidė
mis randame sekantį praneši
mą: “Nuoširdi šventojo tėvo 
auka Lietuvai. Pranešama, kad 
šv. tėvas norėdamas išrėdyti sa
vo tėvišką meilę Lietuvos jau
nimui suteikė gausią auką tėvų 
jėzuitų statomai gimnazijai 
Kaune. Auka siekia 500,000 li
rų” (nieko sau auka. Liet, 
dar.).

Kaip matome iš virš pažymė
tosios iš “Ryto” ištraukos mu
sų kunigėliai už suteiktą popie
žiaus jėzuitų reikalams auką, 
džiaugdamies pabrėžia buk tą 
auką jis suteikęs iš savo tėviš
kos meilės Lietuvos ir jos jau
nimo.

Argi dar bereikia didesnės 
nesąmones ir aiškesnio žmo
nėms akių dūmimo, kalbėti apie 
popiežiaus tėvišką meilę Lietu
vai, po tę, kai jisai grobikams 
lenkams priskyrė išplėštąją Lie
tuvos sostinę Vilnių! 500,000 li
rų popiežius paaukavo ne iš sa
vo užuojautos Lietuvai ir ne 
jaunimo apšvietai, bet tik pa
laikymui jėzuitų ir kunigų vieš
patavimo Lietuvoje.

— Lietuvos darbininkas.

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

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS

DR. VAITUSH, O. D.

(Tęsinys)

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 West 47th Street • 
_ Phone Boulevard 7589

ligai kankino mintys ir klau
simas “kodėl?” nemigdė išvar
gusios sielos. Ji blaškėsi — kaip 
sugautas narvely paukštukas, 
verkė — kaip-motinos nuplak-
tas kūdikis, ilgėjosi — įsimylė
jęs savo mylimosios, ji nerimo 
apimta, nerado sau vietos ir ty
liai kedeno raudą... Aš pajutau
žemčiūgus riedant per mano 
skruostus, kurie pavirto džiaug
smo brangenybėmis. Tie džiaug
smo deimantai man suteikė pa
laimą, kurios taip širdis troško. 
Nors kūnas jautė šaltį, liet sie
la dabar džiaugsmu gyveno k Ji 
iškilo aukščiau mėnulio, aukš
čiau žvaigždžių, aukščiau tų be
ribių erdvių, kurios tik paslap
timis sutvertos! Ji skrajojo

Radom gyvačių taip pat. Tie 
“gyvuliai” nėra draugiški, to
dėl su jais nereik nieko bendra 
turėti. Mes ištroškę Yellovvsto- 
ne Parko “stebuklų”, skubinom 
“gyvatės” keliu į Cody. Cody, 
—tai paskutinis miestelis prie 
Yellowstono. Zaleckis norėjb
taisyti “karą”, bet šiaip taip 
sutarėm važiuoti. Truputį blo
go ūpo įgavę, lipom į kalną. 
Neužilgo daliponi milžinišką iri- 
gacijos tvenkinį 330 pėdų gel
mės. Tai didelis prurdas, už
pjudytas tarpe kalnų. Jo van
duo gali “maitinti” virš milijo
no akrų žemės. Gražus kūri
nys. Gavom paveikslėlių nusi
pirkti.

Užlipus kalną, pasibarę kiek
laisvai po platųjį pasaulį ir mei
lės dainą jam dainavo.

Užviešpatavo tylioji tyla. Šal
tis visu įtūžimu gnaibė pašones. 
Teko vartytis keliasdešimts kar
tų, bet tas negelbėjo. Tik aušrai 
tekant susiglaudė blakstienai iš 
nuovargio. Palipėjus saule, jau 
kaitino “ekspreso” pašones, nuo 
kurių šiluma suvilgino antklodę, 
o pastaroji, išvargusį kūną.

Atbudom vėlokai ir 10 vai. iš
sirengėm kelionėn į Greybull, 
kurį davažiuosim vakare.

Tarp kalnų pakalnėn.
Krioklio vagą lydėjo gražus 

vieškelis vis pakalnėn maždaug 
20 su viršum mylių. Gražus, 
įvairiaspalviai akmenys, aistra- 
vo mums, kurių aukštis siekė 
virš 10,000 pėdų. Mes “be ge
so” važiavom apie 2 vai., jči 
neskaityti padaryto minutei-ki- 
tai “step” ant geso”... Nuriedė
ję pakalnėn, radom mųsų krio
klį išžargytą. Upelių upeliukui 
suskaldė jo vagą ir nusinešė j 
tolimas pakrantes tą šaltą, ty
rą sniego vandenėlį, kad jis 
ugdytų maistingus augalus, at
simokėdamas sumaniai žmo
gaus rankai:

Davažiavom gražių farmų ir 
mažutį miestelį, nelyginant Lie
tuvoj kaimą su 500 gyv... Paė
mę “geso”, ritomės vis pakal
nėn. Davažiavom kaimų ir mies
telių, bet nenakvojom, nors 
jau buvo arti vakaras. Užsukom 
į Greybull. Tai bUvq 7 liepos 
3000 gyv. miestelis nepadarė i- 
spudžio, nes turėjom nakvynę 
dulkėse, šėtravietė gana pato
gi, bet gulavietė “plika“. Pa
vėjui uostėme “gesolino” šuli-. 
nių kvapą, kuris tik vėlai vaka
rą pasikeitė tyru oru. Pernak
voję ir truputį apmazgoję 
“griešną kūną”, ant rytojaus 
pasistumėjom Yellowstowne’o 
linkui. Mums beliko virš 100 
mylių, todėl rytoj anksti kel
sim. Sako, kalnai laukia, o 
be to yra įdomių vietų apžiū
rėti. Zaleckis neužganėdintas 
“ekspreso” bėgimu, todėl neno
riai rengėsi, žadam Cody mie
stely taisyti.

Yellowstone Parkę. \
Vargais negalais išsirengėm 

iš Greybull 8 liepos. Yellowsto- 
n'e busim vakare. Važiuojam 
pasispjaudydami delnus per 
tyrus. Olinės voveraitės mums 
saliutuoja. Kiškių rasdavom 
daug suvažinėtų, bet čia dar 
daugiau. Mėginom pirmiau 
kiškį sugauti, bet nepasisekda
vo, dabar sustoję mėginom gau 
dyt voveraites. Jos labai jdo- 
iniOs, nes nėra baikščios ir 
gražiai “sveikina” — ant pas
kutinių kojų atsitūpę prie olos 
ir laukia priešo. Neturėdami 
prityrimo, bėgiojom paskui jas, 
bet kur mums pavyti! Ypatin
gai aš, su savo 12 mylių į va
landą, “inžinu”... Įpykę, pradė
jom akmenimis svaidyti, bet. 
kur tau pataikyti! Vienai mes
damas iš automobilio, pats pa
tekau ant kelio. Lengvai susi-

del “ekspreso”, slinkome tai 
aukštyn, tai žmyn arčiau Par
ko. Gražių reginių teko matyti. 
Dainavom vėl senovišką sutar
tinę “šią naktelę”, kuri mus 
suartina visados. Apie 7 vak 
vakaro 8 liepos, pasiekėm Yel- 
lowstone Parko vartus, per ku
riuos įžengėm 7 dol. 50 centų 
apsimokėję. Už poros mailių iš- 
skleidėm šėtras ir rengėmės 
vakarieniauti.. Kelios šeimynos 
jau ilsėjos. Bet štai iš krūmų 
meška su juodais kailiniais. 
“Vyrai už plaktukų”! — sušu
ko Zaleckis.

Meška buvo laba: mandagi 
ir kulturizuota, ji suprato sve
čių psichologiją ir ramiais 
žingsniais nudūlino atgal į 
mišką. Musų baimė truputį ap
sivylė. Nieko. Tuoj stvėrėmės 
deginti Yellowslone Parko me
džius ir išsivirėm gardžią va
karienę.

Tai reiškia, vadinasi, mes 
taip sakant, Yellowstone Park 
nakvydinom savo prieglobsty. 
Dalykas labai paprastas. Jau
čiame savo vaidentuvėj lyg ir 
kokią tai permainą, bet tikre
nybėj visai kitaip. Vienas įva
žiavimas su $7.50 mus stebi
no, nes tikėjomės pamatyti ką 
tai nepaprasto, bet kada mes 
atvažiavom į pirmutinę nakvy
nę, tai mus pasitiko tie patys 
uodai, tos pačios dulkės, tokios 
pat duobės “spirngsams” lau
žyti, tie patys miškai ir kriok
lys. Jokios grožybės nesuti
kom. Truputį lyg ir nusimi- 
nėm, bet turėjom vilties išvysti 
įdomumus laikui bėgant. Yel- 
lowstone mes nutarėm viešėti 
apie 10 (Genų.

šalta naktis mus priglaudė 
ir užmigdė šaltu miegu išvar
gusius kimus.

9 liepos skubinomės miškų 
miškais į Mamots kempę, kur 
tikėjomės rasią laiškų su ži
niomis nuo savo draugų. Pa
kely karts nuo karto pasitaikė 
įdomių vietų apžiūrėti, bet mes 
nedaug domės tekreipėm, nes 
rūpėjo korespondencija. Ir n įl
apsi vylėm. Apie 5 vai. vakare 
godžiai skaitom laiškus. Visi 
gavom po keletą laiškų nuo 
gerų draugų. Lyg truputį links
miau pasidarė, 'bet vėl nusimi- 
nėm. Gi nuo daugelio “priete- 
lių” neteko sakityti nei vienos 
eilutes. Šitie draugai nuspren
dė tylėti. Gerai. Aš nuspren
džiau tuo pačiu atsiteisti, nes 
skolingu nebuvau ir nenoriu 
buiti. Galiu dar kartą tarti 
“ačiū” už suteiktas žinias 
tiems, nuo kurių patyriau 
draugiškumą. ..

Tas viskas nėra svarbu. Pra
šau priimti mano širdingą ačių 
už laiškus ir laikraščius. Jusų 
žodžiai sustiprino mane ir at
gaivino sielą. Aš per kelias 
savaites neskaičiau nei spau
dos, nei rašto žodžių. Jus tel
kėt man didį malonumą. Dar 
kartą tariu jums ačių.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jusų sveikatai.

1545 West 47th Street
• Netoli Ashland Avė.

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis,

KE1.L0GGS
TASTElESS castor oil

(Bus daugiau)

žeidžiau sunkiai puldamas. 
Tuo ir užsibaigė “gaudymas”. 
Mano prieteliai gardžiai kvato
jo, man “dūsaujant”...

Nėra kito kaltinio, 
ik kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienoj

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

DAUG MUNŠAINO 
DOLTONE

ir Kundrotavičius, ku- 
didelę bučernę 10611

Kaip roselandiečiai rengiasi prie 
Naujienų pikniko

Juos li
ra m \ bes

i visus gimines ir 
dalyvauti laidotu-

Sąraše aukojusių liepos 17 
protesto mitinge 
vardas Kazio Betingio, kuris au-; 
kojo $2.

piknike.
* H«

♦

O tie 
panašus 
kės iM’gfl

Cars-Trucks-Tractors 
FRANK BRESKA

jį 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
8 1 Pasinaudok $5 planu

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

Tėvai, broliai ir seserys.
Laidotuvėms patarnaus gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Streikieriai 
reiką laimėti, 
nija mato, 

nėra,

parodoje. Amerik 
Korporacija įrengs

butų dirbti, 
streiklaužiai 
žiurkėms. K 
ir slepiasi •<

mačiusios, taip ir str< 
kaip žiurkės, sugula 
susiriečia

NUšAl TOSIOS LIETUVĖS

kad atsilieptų velionės gimi
ni is su nes ir draugai ir apsirūpintų su 

siūlo jos laidotuvėmis.
nusilei-Į

dimų. Bet taika lik tada įvyks,!
kada kompanijos galutinai 
sikis unijai ir padarys su imi-Į 
ja sutartj. kokią yra padariu-Į

•s kitos rūbų kompa- puolimą 

Strcikierb

ir nieko negali 
(luistams prisiiKi

iš(‘ities 
streikieriais. 
streikieriams

Ar jus žinote, kad
Žemės 1 k><‘ paroda šįmet Lie

t?

'C $

APSIAU-.

Iš rubsiuviii streiko

Penktadienis, Liep. 31, 192

negu kad 
sako Fui* 
kuri laiko

Co. i

i

*x >

užsidėti,

Jie

kas 
kuri 
gan

mėtas, 
tu v ėse 
jų nėr

negalima

prie 
<Iaida ei-

darni rti eiklaužiauli 
malę, kad kompanijos 
darbininkus tik apgauti, 
prižada unijos sąlygas ir 
jos rrtokestį, bet tai tik
streiko, o po streiko, jei kom
paniją jį laimėtų, Įvestų to-

CHICAGOS 
ŽINIOS

nas, ir kompanijai nė nemano 
nusileisti. Kompanija gi išpta- 
džių buvo susirinkusi apie 31) 
streiklaužių, bet dabar beturi 

nes ir streiklaužiai iš- 
> darbininkų vienybės, 
ie streiklaužių 
i streikas ir b 
tai jie vistiek tose dirb- 
nedirbs, nes nė vienas 

t kriaučius; kilt 
nemoka 

nekalbant apie 
mą. Kompanija 
kelis, kurie bis 
t i. bet tie metė darbų, 
matė, kad mokestis y

nori cago teatre. Dalyvauja 75 mo- 
įdėliai ir rodoma $1,00(^000 ver- 

uni-įtčs apsiaustų. Vėliau paroda 
persikels Į Rivierą, Tivoli ir 
Senate teatrus.

šiame paveiksle dešinėj pusėj 
pagarsėjusi šokikė Du Jonge 

Įtini užsivilkusi šarmens kailiu
kai nuo j a

sąžinė graužia, o ir! 
jie neturi. Ir delko?! 

keleto grašių, kuriuos' 
kompanija primeta, ku-! 

Ii neapmoka tos baimės, 
jiems tenka kęsti ir tokuria 

bjauraus streiklaužio 
tos dėmės, k 
tengs nuplauti 
amžių. Ar ver 
žiauti?

•sekmadienį prie savo namų 710 
|\\31 St., liko nušauta dar jau
na lietuvė moteris Ona Cesna 
(?), buvusi Bublienė (pasak 
angliškų laikraščių 
nūs). Ji buvo alsiskirusl r 
savo vyro ir gyveno su tulu A- 
domu Grikšium, kuris ją ir nu
šovė.

los jie neiis- 
per visą savo 
tad streiklau- j Dabar jos kūnas liko nuga- 

' 'Lentas J. E. Eudeikio koplyčion, 
tikisi greitai 4G05 So. llermitage Avė. (tel. 

nes pati kom-.Yąrds 1711). P-as Eudeikis pra-
kad jai kitokio

Prohibicijos agentai ] 
priemiesty J

Doltone ir suėmė penkis žmo- 
nes ir šešis munšaino varytu- 

|vus, kiekvienas 150 galionų di- 
'durno. Taipjau paimta 1,000 ga
lionų munšaino ir 750 raugo.

..... Munšainas bus atgabentas Chi- vra įskųstas . 1JV.cagon į valdžios sandelį o rau- 
:gas bus sunaikintas, 
žmonės taipjau bus

—....-= Chicagon ir uždaryti

uolas. Vien tik 
50 įvairių fil

is P l e
tenai 

l’uikiš- 
r bran- 

giausis tabakas dėl cigarctų. Ilel- 
m:4 eigaretai yra padaryti iš 

tabako.

$50,000 VERTfiS 
STAS

Visokie kailiukų 
šiemet yra pigesni, 
būdavo, pirma. Taip 
Pealers Association,
parodą Balaban ir Katz teatruo
se. Šią savditę paroda yra Chi-

J. Lukas išvažiuoja 
atostogų

- Anna Ja- vįs nenusisekdavo: 
n^°.čin subėgdavo tiek darbų, jog 

nieku būdu negalėdavo Chica- 
gos apleisti. Bet šį kartą truks- 
plyš jis nusprendė po Wiscon- 
siną pasivažinėti, — atlankyti 
pagarsėjusį Delles„ indijonus ir 
kitas įdomias vietas.

“Vekeišiną” p. Lukas prade
da nuo ryt dienos, taigi 1 rug
piučio. Visų savo draugų ir 
pažįstamų, kurie turi su juo ko
kių nors bizniškų reikalų, p. Lu
kas prašo per porą savaičių 
neieškoti jo. Kaip tik jis sugrįš 
į Chicagą (o sugrįš jis už kokių 

i ai- trijų savaičių) bus 
tuoj apie tai pranešta, ir jis vėl 
dar su didesne energija bus 
pasirengęs patarnauti savo 
draugams bei pažįstamiems. N.

Vakar savo dukters Mrs. Pi- 
tcher namuose, 220 Walton PI., 
pasimirė AVilliam F. Burrovvs, 
prezidentas Libby, McNeil and 
Libby skerdyklų. Prezidento 
vietą jis laikė per 10 metų; tai 
kompanijai gi dirbo 43 metus.

platus ir apima daugelį dalykų, ten bus, kaip ten bus? Ar pa- 
kurie dėsis piknike. Didžiuma tropysiu, ar sugebėsiu, ar, 
žmonių, žinoma, taisosi sau ru-Į.
bus, čeverykus, 
abelnai rengiasi 
mo ir žaidimų, 
ir tokių, kurie
labai svarbiau pereigas rengia
si atlikti

ar?
ir aš jums sakysiu yra ko 

susirūpinti: juk ten susirinks 
gal kokia dešimtis tūkstančių 
žmonių, pačių geriausių, pačių 
prakilniausių lietuvių, ir tokiai 
miniai reikės suteikti tinkamas 
patarnavimas 
kai.

*
šiaip Roselande, jei ne Nau

jieną piknikas, viskas, galima 
sakyt ramu ir tyku: kunigėlis 
gyvena sątaikoj su savo para- 
pijonais, kominterno burdingie- 

apslobę, vyčių nė dūko ne- 
socialistai vakacijas 

i laiko; tik vienos kūmutes laika 
nuo laiko su kits kita piktai iš- 
sikolioja, vienas kitas kliubas 
ar draugystė i miškus išvažiuo-

rie turi
Edbrooke Avė., sako, jau užor- 
deriojo daugybę maisto ir ken- 
džių dėl valgymo ir lošimo ly- 
gu-nelygu. Yuršis, sako, baisiai
rūpinasi kad kuogardžiausių de- j riai 
šrų padarius ir, kad užtektinai j begirdėt, 
padarius, idant Naujienų su- ' 
kviesti svečiai galėtų gardžiai 
ir sočiai pavalgyt. O Kundrota
vičius pats nebežino: ar ant sa
vo vestuvių daugiau svarbos dė-Jja — tai ir viskas, 
ti ar ant Naujienų pikniko. 

♦ *

Bronius Bruzgulis, 
North Roseland 
randasi ant 105 
Avė. vėl turi dideli galvo- 
kaip čia skanesnę duonelę 

iškepti; ar daug raugo duoti ar 
mažai; ar kviečių ar rugių dau
giau dėti, žodžiu, kaip įtikti to
kiai dideliai, tokiai garbingai 
naujieniečių miniai.

* *
*

Lietuvių tautinė šventos Ma- 
!rijos bažnyčia, prie Union ir 
35 gatvių pergyveno daug aud-' 

\ rų ir visokių nelaimių. Jau no 
įkartą išrodė, kad grius, bet vis 
'šiaip taip išsilaikydavo. Kuni- 
Igai mainėsi gana tankiai, bet 
i vis ėjo silpnyn.
I Dabar ši bažnyčia yra Lietu
vių Tautos vyskupo Gritėno di
ecezijoje. Jis paskyrė klebonu 

tvarka 
'yra skirtinga. Kun. Tautas yra 
inteligentiškas žmogus. Jis ir 
,____ • vis mokinasi ir lanko

Parapij onams j is 
patinka ir jie įvedė pavyzdingą 
tvarką. Liepos 12 d. Beverly 

^lills miške parapija turėjo pik- 
:niką su pietumis. Nuo pietų 
pelno parapijai paliko virs $50. 

, Rugpiučio 2 d. vėl Beverly Hills 
turės savo išvažiavimą su pietu
mis ir programų bei žaidimais. 

I Kun. Tautas yra pirmoji ran
ka vyskupo Gritėno. Dabar 

ir 'tie kun. Tautas valdo dvi parapijas 
kurie yra Chicagoje. Einant pareigas 

dviejų bažnyčių ir lankant uni- 
(iąsa ant b-to pusi.)

Pocius, West Pullman’e,jkun Tauta, kurjo visa 
mankština savo triubą ir ragi- j 

'na laitus muzikantus daryt tą į 
pati, kad Naujienų piknike, kai |dabar 

| jie gros naujieniečiams, butų 'unįvvrsiteta 
kuo ^-didžiausias sutarimas ir • 

"puikiausias skambėjimas. Po- 
Icius abelnai susirūpinęs, kad 
j tik oras butų puikus, nes jis, 
; beveik kasmet grodamas Nau
jienų piknikuose, pastebėjęs 
kad oro galybes lyg 
Naujienoms, lyg kaž-ką 

* * 
*

Susirūpinę pikniku 
draugai ir draugės, 
apsiėmę šiokią tokią tarnystę 
ten atlikti. Visi kalba: “Kaip

Roselande dabartiniu laiku ei
na nepaprastas bruzdėjimas, 
kad kuogeriausia prisirengus 
prie Naujienų pikniko: darbuo
jasi kas kiek išgali, kad tik kuo
geriausia pasirodžius piknike. 
Prisirengimo darbas- yra labai

POVILAS YOOE1KAAGOTA LATVIS'
Iskyrė su šiuo pasauliu

Liepos 30 <1L, 1925 metuose, 2
vai .iš ryto. Paliko didžiam nu
liūdimą vyrą Viktorą Latvis ir 
du sūnų Albina 17 metų ir 
Franėišku ! •> : e'ij. ’i'u ,ejo 
arnž'ci' • ,<) ie metu.':. Pragy
venę /'i:1 i’-ja 23 metus. Bu
vo ve ! už antro vyro. Pir
mutinis miros vyras buvo An
tanas Yuknis. Paėjo iš Lietu
vos. Kauno ičdybos, Tauragės 
apskričio ir miestelio. Laidotu^ 
vės jvyks Rugpiučio 3 d. apie 8 
valandą iš namų 3036 South 
Union Avė., j šv. Jurgio ^Baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Užkviečit 
pažįstamus

im visus gimines ii’ 
dalyvauti laidotu-

vėse.
Nubudę,

Vyras ir sunai.
Laidotuvėms patarnaus gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Užmokėsit po išgydymo
Labai dauj sergančią žmonių ken

čia daug ilgiau r jgu reikia, delei toe 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti ii 

i laidų.
1 Mes tode) pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną serganti kurie pai
nius atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šias įlietos iki pat užganėdiriam 
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mū
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be speiiojimų su pagarba 
naujausių ir geriausių Europinių ii 
Amerikoniškų metodų kuriuos me? 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra viena? 
geriausių mieste, per kuri galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ii 
spaudinio kraujo niekuomto neapvilia 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi 
būna jums dar ten būnant.

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

Pagrįžo į savo buvusį dentisto ofisą 
4712 So. Ashland Avė.

Lincoln

ir dabar praktikuoja dentisterija 
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47tos gatvės 
Telefonas Boulevard 7042

OB
$
B

0 $ 1

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumr 
turime visuomet prirengtas — gyduo 
les profesoriaus Ehrlicho, G06 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos. r-alit* 
40 N. Well8 St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir auha 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedalioj i; 
ėventadieniaiu nuo 10 iki 1 po pietli. 
nedčly, ketverge Ir pėtnyiioj nuo ryti 
f> vai vakare.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti j darbą arba į biznį netrukdau1 
visai laiko.

\ Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uts) 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musij 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniukais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmų, nervingumų 
užkietėjimų vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimų, galvosūkio, nubėgimų kraujo pud- 
kus, slinkimų plaukų, prakaitavimų, nema 
lonų kvapų ir kitos ligos yri musų specia 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisų ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdų tonsilų, kurie .greita! 
atima spėkų ir energijų. Pagelbėjom tuks 
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikai; 
ir laimų, todėl yra ir dėl jūsų viltis. N» 
atidėliokite, atidėliojimą* yra nelaimingas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
I Liepos 28 <1., 1925 m., netikėta 
J mirčių, įkrito į ežerą. Turėjo 
g amžiaus apie 8 metus . Paliko 
I didžiam nubudime tėvelius Pet

rą ii' Stanislavą Yodeikius, taip- 
pat juiliko du brolius ir 3 sese
ris. Laidotuvės jvyks Rugpiu- 
čio 1 dieną, 1925 m. iš namų, 

rald Avė. apie 8 
Jurgio Bažnyčią, 
Kazimiero kapi-

PutarimuH ir Egzaminavimas

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

Į<xaujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray - ir labora
torijos egzami- 

--.s, pagel
bės sura
sti tikrą 
priežastį 

jūsų ligos. 
Ateikite pas 
Dą, Įšpss, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, ,Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauju užnuodįjimą, 
Pūsles Uždegimą, šlapumo ligas, 
‘Jociai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokius ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas. \ ,
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslų ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkaj, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

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

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialus serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas <iel Silpnų vyi ų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dcl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paikiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

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

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

BY HITT

4V

P/MR. Cv,
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI | ĮVAIRUS SKELBIMAI | REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5 pusi.)

versitetą, jam nėra laiko nė 
tinkamai pasilsėti.

Vyskupas Gritėnas, Scranton, 
Pa., turi didelę parapiją su virs 
600 parapijonų. Jis būdamas 
kunigu išvažiavo su misijom į 
Lenkiją ir būdamas lietuviu lai
kė pirmąsias mišias lenkų kal
boje. Jis buvo lenkų valdžios 
areštuotas. Dabar jau'Lenkijoj 
randasi 12 tautiškų parapijų. 
Jau ir Lietuvoj netik inteligen
tai. bet ir kai kurie kunigai su
sidomėjo tautine bažnyčia.

Tautinė bažnyčia skiriasi 
nuo Rymo šiais dalykais: Vys
kupas yra valdytojas kunigų, o 
parapijonys yra valdytojai baž
nyčios ir viso parapijos turto: 
vyskupas duoda parapijom ku
nigus, o parapijonai turi jį už
laikyti; kunigas yra bosas baž
nyčioje prie altoriaus, o parapi
jonys bosas ant viso parapijos 
turto. Išpažintis yra dvejopa: 
ausinė ir viešoji. Mišios yra lai
komos lietuvių kalboje. —Rep

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia juk galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium : V. M išeik a

Naujienų knygvedia ir kreditų 
užveiida.
Gali prisirašyti kasdieni} 
nuo 10 ryto iRi 8 vakaro. 
N'edėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietą. Naujienų raštinėje.

Liet. Kriaučių Localas, 269, rengia 
išvažiavimą, nedėlioj rugpiučio 2 d., 
Jefferson Girioj . Visus kriaučius ir 
publiką kviečiame skaitlingai atsi
lankyti . Komitetas.

Lietuviu Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sides jvyks mėnesi
nis susirinkimas 3 d. rugpiuėio, 1925 
m., S vai. vak. 1614 Wabansia Avė. 
Gerbiamieji Kliul>o nariai malonėkite 
būti laiku . Valdyba.

Liet. Mot. Dr-jog Apšvieta, mėne
sinis susirinkimas įvyks, sekmadieny, 
ingpiučio 2 dieną, 2 vai. po pietą, 
Mark \Vhite Stjuare parko knygyne, 
prie Halsted ir 30-tos gatv. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų.

Sekretorė.

Brighton Park Liet. Keistučio Kliu
bas turės susirinkimą rugpiučio 2 d.,| 
McKinley Park svet., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite, taipgi at
neškite susirinkiman pinigus už iš
siuntinėtus išvažiavimo tikietus.

Seki. J. Gasiunas.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą subatoj, rugpiučio 
1 dieną, 1925 m., 8 vai. vakare, Lietu
vių Auditorium svetainėje, 8131 So. 
Halsted St. Gerbiami kliubiečiai, 
malonėkite visi laiku pribūti, nes tu
rime dabgel svarbių reikalų dėl ap
tarimo. ‘ Rašt. K. J. Demereckis.

191 kp. SI.A. Cicero, III., laikys mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, 2 d. rug
piučio, 1:30 po pietų A. Tamaliunines 
svetainėje, 1447 So. 49 Avė. Visi na
riai malonės atsilankyti, nes daug 
svarbių dalykų yra de| svarstymo.

H. Labanauskas, nut. rašt.

Aušros Spaudos Bendrovės Direk
cijos posėdis atsibus pėtnyčioj; liepos 
31 diena. 8 vai. vakare, Aušros rašti
nėj. Visi direktoriai yra kviečiami 
būti laiku.

Laikinis sekretorius P. Galskis.

Liet. Scenos Myl. 
draugišką išvažia-

Roseland. — 
Ratelis rengia _ 
vimą į Palos Park nedėliok rug
piučio 2 d. 

"nie. 
i St 

bilrui bus | 
turi. Dalyvaukite 
pritarėjai. —Rengėjai.

Norintieji dalyvauti 
10 vai. ryto visi susi- 
runulos svet. Autoino- 

partupinti, kurie jų ne- 
visi nariai ir

Cicero, III. Vyrų ir Moterų Apšvie
tus draugystės pusmetinis susirinki
mas atsibus 31 d. July, 1925, 7:30 vai. 
vakare, Ciceros Lietuvių LiuosybSs 
svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. Ma
lonėkite ateiti j susirinkimą, nes tu
rime daugel} svarbių reikalų.

K. Yurgan, sek r.

Kliubo 
pėtny-

Humholdt Park Lietuvių P. 
mėnesinis susirinkimas jvyks 
čioj, 31 d. Liepos, 7:30 vai. vakare, 
3310 Evergreen Avė., Chicago, III. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti lai
ke. A. Vaiskia, rašt.

Chicugos Lietuvių Draugijos Sa-*Z
• 11X1______ ____vitarpinės Pnšelpos nariams žino

tina. Kontcsto laikus baigiasi rug
piučio (August) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos nariai per 
šias kelias dienus stropiai imtis 
už darbo paraginime savo draugų, 
savo pažįstamų likti nariais šios 
skaitlingos organizacijos, turtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidu
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly
viui šiame konteste, nes tai pa
skutinė diena pridavimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugp'kičio 9 d. 
draugijos susirinkime 
landai po 
nesirokuos 
vių.
visuomet 
mcn’s

iki 3 va- 
meridiem, 

kaipo konteslo daly- 
Susirinkimas prasidės kaip ir 

2 vai. p. |>., Polish \Vo- 
Allianee svetainėj, 1309 N. 

Ashland Avė.
Kontcsto Vedimo Komisija: 

Julius Mičkevičius, pirm.,
# Xavieras šaikus, 

Antanas

Simano Daukanto Draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą rugpiučio 
2 <1., nedėlioj, Chicagos Liet. Audito
rium Svetainėje, tai draugai Simano 
Daukanto Draugijos malonėkite pri
būti ant minėto susirinkimo, nes jūsų 
pribuvimas yra reikalingas.

Nut. rašt. P. Kenutis.

lininis Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks, šešta
dieny, rugpiučio 1 d. 8 valandą vaka
re Lietuvių Auditorijoj, 3135 South 
Halsted St. 
kitę

Visi kliubiečiai maloni 
dalyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

L. A. Apskričio išvažiavi- 
atidėtas — perkeltas iš 2 d. Au-mas

gusto i 9 diena Augusto 1925.
Beverly Hill Miške

Rengimo Kom.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
miero Ašmego

irmiau

Kazi- 
vadinasi 
g\veno 

Chicago,
vra. Jisai

Indiana llaroor, Imt.
III. Dabar nežinau kur 
paeina iš MeldaikiŠkio vienkiemio 
I i i ii n <• I i <» jos. 'Turiu
l>t> reikalų ir prašau jo pativ 
ba' kas apie jį žino atsiliepti

Juozas J. Rimbo
119 St., \V. Pullman

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, 
šen, 
vių. 
mas 
keptuvės, pigiai, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

' w, bučernių, delikate- 
restauracijų. saldainių krautu- 
kepluvių. Specialia prirengi - 

labai tvirta dėl 
Pinigais arba i§-

pagelb

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą nedėlioj 2 d. rugpiučio, I vai. po 
pietų Lietuviu Auditorium, 3131 So. 
Halsted St. Visi naiiai malonėkite 
laiku pribūti, nes randasi daug svar
bių dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 5 kambariai 

riai apačioj, 2 kamb. viršuj, 
bariai pagal naujos mados 
šyli. Yra gražus jardas, 

rezidencija, 
vai. vakaro. 
Bancevičius,

žmogui gera 
galima nuo 5

3 kamba-
Kam- 
ištai-

Gerani
Matyti

8581

PARENDAVOJIMUI krautuvė 
10 kambarių arba parduosiu 
lengvo išmokėjimų. Randasi 
\V. I3rd Si., Chicago. Savinin 
gyvena 1616 S. Halsted St.

PIGIAI pasircndavoja

Savininkas gyvena:
716 \\\ 31 St.

2 lubos iš užpakalio

635 III

VYRŲ
REIKIA patyursių selesmenų 

su trokais pardavinėti dešras 
j bučernes ir groscrnes.

Division Packing Co.
1741 W. Division St.

Į PARSIDUODA grosernė ir bu-! 
Čornė. Biznis Išdirbtas per 10 mc- 

Į tų. Parduosiu pigiai ir greitai. Ren
da pigi. Pardavimo priežastį pa
tirsit ant vietos. •

" 671 W. 14th Place
Cor. So. Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
2 flatų, arba loto nauja 5 ruimų bun- 
galow. Randasi gražioj vietoj Mųr- 
ųuette Purk apielinkėje.

Atsišaukite prie savininko.
K. SAUKLIS, 

1712 S. Union Avė., Chicago, Ilk 
(2 fl. front)

ir 
ant

Ha ra-

SIŪLYMAI KAMBARIU I
PASIRENDAVO.IA gana 

ritinius dėl vieno arini dvie 
kinų. Kam reiknlinua geru 
mas Bridgeporto apielinkcj, malo
nėkit atsišaiikt, Ihiiiniis su Vtilgill 
arbn be valgio sulig h<iro.

Telefonuokit Boulevard 4 135

genis

Rusecko; paeina 
Veiverių vaisė., 
Pirmiau gyveno 
svarbų reikalą ii 
ti, ar jį pažįstančių 
nešti man.

pusbrolio Antano 
Mariampolės aps., 

Pakekliu kaimo. 
Chicagoj. 'Puriu

pra-

810 \V.
Brunoga

kambarin 
šiem. Su 
dėl našlio 
k.u. Vieta 
paranku.

AVO.IU vieną ar du 
pavieniem arba vedu- 
valgiu ar be. Paranku 
ar našlės kad ir su vai- 
arti Roselando; karai 

Vandeniu šildoma, mau- 
ir valgyti galima išsivirti. 

9630 Forest Avė.
Tel. Pullman 9544

ne

APSIVEDIMAI JIESKO darbo

REIKALINGAS siuvėjas, 
kautis prosyti ir taisyti.

Kreipkitės:
John Martinkus

2248 S. Hoyne Avė

REIKALINGAS — 
Bučeris. 
Atsišaukite 
greit

12300 Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI

mo-

PARSIDUODA pirmos 
restauracija ir luncn ruimis.’ 
ta išdirbta per daugelį metų, 
ta švari ir publikos mėgiama, 
riu parduoti greit, nes einu į 
biznį.

1715 S. Halsted St.

klesos 
Vie- 
Vie- 
Tu- 
k itą

GERIAUSIAS BARGENAS
• Pardavimui naujas muro namas, 2 
po 5 kambarius ir dviejų karų muro 
gaiadžius. Teisingas pasiūlymas 
bus priimtas.

Savininkas
6719 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI lotas 110 pėdų 
nuo VVestern Avė. į westus ant 
Marųucttc Road, 30y 150. Kaina 
$15,000. Esu priverstas parduoti, 
kadangi pradedu budavoti garažą, 
todėl pinigų reikia. Taipgi turiu 
parduoti 810,000 antrų inorgičių 
po $125 į mėnesį mokamų. Gau
sit gerą nuošimtį.

Kreipkitės pas:
J. ,WELICKA

6559 S. Maplcvvood Avė.

PACKARD trokas parsiduoda su 
bizniu — išvažinė jimo soft drinks 
(minkštų gėrimų), su kuriuo galima 
padaryti gerą uždarbį.

J. BALSVEČIUS
4446 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI

SU

GULBRANSEN
GROJI KILIS PIANAS 

benčiumi ir 50 rolių, kaina
$140

Jei norit išmokėjimais
812’4 W. 63 Str.

PARDAVIMUI <k|likatessen, 
grosernė, mokyklų reikmenys, 
ice cream, saldainiai, 
stako, geras biznis, 
mėnesį $35.

4838 S. Union

yra daug 
rendos į

st.

PARSIDUODA General DryGoods 
storas, lietuvių, lenkų ir slovakų 
apgyvento] vietoj, bizniavoj gat
vėj, 
metus.
dų ilgio, 25 pėdų pločio 
pagal naujausio styliaus. 
to; galima daCvti už $1'00,009 
motus. l>:u<l«vim<> priežastis 
noriu važiuot Lietuvon gyvent.

John P. Barkauskas
1839 VV. 47t|i St., Chicago

Biznis išdirbtas per pcnkius 
Krautuvė1 didelė — 65 pė- 

Frontns 
Apyvar- 

i

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

1413 S. 49'>Ct., Cicero, UI.

■PARDAVIMUI 
kendžių ir 
4 kambariai 
remia.

pigiai grosernė, 
ice creamo krautuvė, 

pragyvenimui.

3530
Phone Yards 3285

S. Parnell Avė.
Pigi

PARDAVIMUI saldainių, ice 
creamo, notions, mokyklų reikme
nų, žaislų, hardware krautuvė, 
skersai kelio nuo mokyklos, daro
mas geras biznis. Pardavimo prie
žastis —- liga.

5616 S. Halsted SI.

PARSIDUODA ice cream parlor, 
kendžių ir visokių dėl mokyklos vai
kų dalykų, visai arti prie teatro, tik 
vienos durys. Taipgi, visai bus arti 
prie ^didelio teatro, kuris bus stato
mas, Kaip matyt iš laikraščių, 
duosiu už pirmą pasiūlymą, nes einu 
į kitą biznį.

3528 So. Halsted St.

Ati-

PARDAVIMUI pirmi morgi- 
čiai $5,000 ant 6 nuoš. Priežas
tis pardavįmo išvažiuoju į Lie
tuvą.

Phone Normai 4237 •

PARSIDUODA minkštų gėrimų, 
cigarų ir cigeretų biznis. Vieta iš
dirbta per daug metų. Norintieji 
lokį biznį pirkti kreipkitės, 
duosiu su namu ar be namo.

1337 S. 49th Avė., Cicero, III.

ar-

PARSIDUODA saldainių sankro
va; parduosiu už gana prieinamų 
kainą — tik už $1000. Pragyveni
mui 5 kambariai, lysas da ant 
dviejų ir pusės metų. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu.

724 VV. 31 St.
- --------------------------- -——t------------- 1--------------------------

PARSIDUODA grosernė ir ice 
creamo krautuvė, taipgi visokių 
smulkmenų. Renda gana pigi,. 5 
ruimai , pagyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsit vietoje.’

3512 S. Lowc Avė.
Tel. Yards 5881

PARDAVIMUI 
restmirantas. 
ilgas. Renda lik $30. 
priežastis — savininkas

KroipkiU<s : 
3717 S. Halsted

pigiai 
Lysas

už cash
Biznis geras.

Pardavimo 
serga.

BARBERNfc ant pardavimo, 
biznis išdirbtas per 20 metų. 
Priežastį patirsit ant vietos. 
Atsišaukit į Benošiaus aptieką 

1616 W. 47 St.

NAMAI-ŽEME
1

I’IRKITE BARGENUS
PARDUOSIU arba 

fintų muro namą 
namo arba fanuos.

4 FLATU* muro 
siu arba mainysiu 
lotų.

i mainysiu 6 
sint mažesnio

namą parduo- 
ant biznio n r

A. GRIGAS, 
3M4 S. Halsted St. 
Tel. Boulcvard 4899

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai G—6 kam
bariai, vėliausios mados, gražioje 
vietoje. Vertas $16,900 už $15,000. 
Randasi 69 Talman Avė. Savinin
kas — 6936 S. Talman Avė.

GERAS pirkinys south sidėj, ’/2 
bloko nuo Ogden Park, 3 flatų 
muro namas su visais įtaisymais: 
skrinai ir žiemai antri langai yra. 
1—5 jr 2 po 6 kambarius, 1 fia
las furnace heat, 1 karo garažas; 
renda $165 i mėnesį; parduosiu už 
$15.690. įneŠt reikia $5,000. Kerip- 
kitės iš rvto ligi 11 vai.

1920 S. Halsted St. 
3 fl. front

DIDŽ1 AUSIS BARGENAS. 6—6 
kambarių naujas muro namas. Van
deniu šildomas, South Side. Labai 
puikiai ištaisytas, bungalow sto
gas. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant mažo namo ar loto.

Savininkas .1. Vilimas 
4405 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA muro namas, dvie
jų aukštu. 4 pagyvenimų po 4 kam
barius, 
žas ir 
$8,300.

Yra elektra, gasas 
kiti pagerinimai; prekė

3041 Lowe Avė. 
Savininkas Ist fl.

gara-
tik

10 AKRŲ farma pardavimui, 
Wisconsin valstijoj. Geri budinkai, 
sodnas, netoli nuo miesto ir ežero.

iv medžiojimui ir žuvuvi- 
m $1,800 i>nr<ln-

John Klook
1532 w. 17 st.

viinui

’.SKAU merginos, kuri ma
ni y lėtų.

A. Bolševikas,
261 E. Universily Avė.

Cbainpaign, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969

Tel. Yards 7282
BR1DGEPORT PAIMTINO 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So Halsted Si.
J. S. RAMANCiONiS Prez..

<*ea.

Ui-

PIRKIT PLLMBINGĄ PAS MU$ 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supplv Co.
1637 Wcst Dįvision St., 

netoli Marshfield

X—

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

PEOPLFS PLUMRING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 MBwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PARSIDUODA 2 aukštų biznio-1 
vas mūrinis namas, 6 kambariai ii4 
krautuvė. Yra elektra, gožas, van-j 
deniu šildomas, kieto medžio iš
baigta, 2 karų garažas.

2517, W. 59 St.

NAUJAS mūrinis bungalow, 5 
dideli kambariai, su girndimis 
augštas, furnace šildomas, netoli 
nuo 71 St. ir \Vestcm Avė. Bus 
ištaisytas kaip norėsite, kaina 
$6750, cash $1000. Atdara nedėlio- 
mis ir vakarais. Raktai randasi pas 

A; N. Masulis Co.
6641 So. Westcrn Avė. 

Tel. Republic 5550

PA IEŠKAU darbo garažu  j e 
Mechanic Helper, turiu pa 

tylimą 3 mėnesius mokyklos
L. WEBER

815 W. 34 Place'

GAS STATION
Pardavimui gasolino stotis, labai 

pigiai, išdirbta tarp lietuvių. Darau 
j gerą biznį.

Atsišaukit greitai
3024 So. Halsted St.

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

5258 Union Avė

WESTERN Avė. lotai, 50><125, 
netoli 55 St., kaina $3750, pusė 
cash. 25 y 142 pėdų, apie 150 pė
dų nuo 59 St. transferipio kampo, 
kaina #3300. Atdara nedėliomsi irkaina $3300. Atdara nedėliomsi 
vakartis.

A. N. Masulis Co.
6641 So. Wcstern Avė.

Tel. Republic 5550

?llll VU Al k AUD ADUI • PARSIDUODA duonos min- 
ulULTMAI KAMoAniy ikymo mašina. Didelė No. 0.

pai.(]uosill pigiai už pirmą tin
kamų pasiūlymą.

1246 S. Ashland Avė
MOTERŲ

REIKIA motery indų plovė
jų, nereikia dirbti nedėlioj.

PARSIDUODA 6 kambarių 
cottage su beizmentu ir 
kom, Elektra, gasas, kieto 
džio išbaigimas.

3323 Emerald Avė.

vis-
me-

TIKRAS BARGENAS
NAUJAS, 6 didelių kambarių, 

bungalove. Karštas vanduo ir ga
ru šildomas ir kiši visi įrengimai. 
Parduosiu už tiek, kiek man kai
navo pastatyti, nes išvažiuoju į 
Lietuvą. Bungalovv randasi 6747 S. 
Maplewood Avė. Savininkas — 
6223 S. Franoisco Avc.

Tel. Republic 1109

1169 S. Halsted St.

REIKALINGA apisenė moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti du ma
žu vaiku.

.Atsišaukite
1001 St. Charles Rd. 

Mayvvood, UI.
Tel. Maywood 2239

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda bučemė ir grosernė ge

roj vietoj .visokių tautų apgyventa 
vieta, biznis gerai eina, viskas cash 
parsiduoda pigiai. Kas nori gero biz
nio meldžiu atsišaukti greitai. Prieža
stis pardavimo partnerių nesutikimas.

11856 Wentworth Avė.,
Roseland, III. Tel. Pullman 2270

PARDUOSIU savo geroje vie 
Calumet. 

jmokėjimais. 
Del smulkmenų rašykite: Nau
jienos, 1739 S. Halsted Str. 

Box 590

4 KAMBARIŲ medinė cottage, 
cemento pamatu, yra elektra, toje lotą, viduryje 
stikliniai porčiai, 1^2 bloko Paimsiu mažais 
nuo karų linijos, 50 pėdų lo
tas. Savininkas.

7227 S. Rockwell St.

SIŪLYMAI KAMBARIU i
VYRŲ

Ar jus esate aukštos rųšies 
real estate salesmenas?

Toks, kuris visuomet pasako 
sjbę. Jei tokis esate, aš turiu 
nei prirengtus namus Pietinėj 
lyje 30 
crgos. 
cija 

rt __ ___
žiuu kaip '.$1()(><>.

6 KAMBARIŲ mūrinis na- 
moderniškas, ąžuolo tri- 

ingai visur, furnas šildomas, 
karų garažas. Kaina $8,500.

6037 S. Artesian Avė
Tel. Prospect 3442

mas, 
111 
2

DU KARTU bargenas. Išsimaino 
ant ne bizniavo didesnio ar ma
žesnio namo, garažo, geros far- 
mos ar parduos pigiai už cash ge
rą kampinį muro namą, kur yra 
2 krautuvės ir 8 flatai. Brokeriams 
mokėsiu komišiną.

I. Stankowicz
901 W. 33 St.

Tel. Yards 4669

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

. 5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

PARSIDUODA arba apsimaino 4 
pagyvenimų namas 2 po 5 ir 2 po 4 
kambarius.
Namas randasi

Savininkas

Garadžius dėl 2 karų.
3207 Lowe Avė.

J. G., 
W. 31 St.716

IT lubos iš užpakalio

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 
$15,500, savininkas,

6115 So. Washtenaw Avė.
Tel. Republic 9094

PARSIDUODA 3 pagyvenimų po 
5 kambarius medinis namas visi 
paskutinės mados įtaisymai.

Atsišaukite:
3829 So. Rockwell Str.
Tel. Republic 8594

PARDAVIMUI farma. 145 
akrų, 1 Vi mylios nuo Oeneva, 

I1I,| F()X River Valley, netoli 
Rooseveft kelio. Pilnai prireng
ta. 10 akrų girios, kita žemė 
dirbama. Našlė turi parduoti 
labai pigia kaina. Už tinkamą 
kainą, galite tuojau gyventi. 
Rašykit ar telefonuokit.

» P. W. Adrick Realty,
7 E. State St., Geneva, III.

Tel. Geneva 673.

NEGIRDĖTAS MAINAS. Parsi
duoda 2-jų flatų naujas mūrinis 
namas po 6y6 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas. Parduotu pi
giai arba mainysiu į medinį namą 
arba bungalovv — neatsižvelgiant 
kokioj vietoj. Kreipkitės:

Telefonas Lafayette 5107

AR JUS GALIT SUDftTI ŠITĄ

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
\sernė su namu arba be namo. Na- 
mas yra pečiais šildomas, 4 štorai 

! ir 4 flatai. Parduosiu tik už 
j $45,000, įnešti reikia $15,000, liku- 

sitis paliks ant antro morgičio ant 
5%. Savininkas Jšvažiuoia ant far-

I mos.
Atsišaukit:

3008 EIston Avė

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

Darniu. važiavimo nuo Chi- 
Hlinois Central transportą- ’ 

Aš galiu jums darodyti, kad 
vyrai uždirbu i mėnesį neimi- 1. Pnxiinatyk.it su

O. C. STEEN,
928 Burnham Bldg. Chicago

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

5954 Ada St. 
vienas blokas nuo Loomis Blv. 

Tel. Normai 1095

PARDAVIMUI ant S. W. kampo 
S. Koiin Avė. ir 52 St., prie'119 
ir 126 Archer Avė. karų linijos. 2 
flatų medinis namas, 6—5 kamba
rių, rendos $70 i ųiėnesj, tinka dėl 
mažų piknikų daržas arba resort.

5204 S. Kol i n Avė.
Netoli. Archer Avė.

PAiRDAVTMUI namas ir lo
tas, rendos virš $100 į mėn. Yra 
skiepas, krautuvė ir flatai, 
$7500 arba mainysiu

4410 So. Wood Str.
BRIGHTON Parke turi būt 

parduotas greitu laiku medi
nis namas, 5 ir 5 kambariai; 
yra elektra, maudynė ir tuš
čias lotas šalę..

4424 S. Talman Avė

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

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA karčiama (soft 
Drlnk Parlor) sferai apgryventoj vie- | 
toj. Biznis išdirbtas. . Priežastis 
pardavimo ,turiu.dvi karčiamas. Kar- 
čiama randasi (

549 W. 18th St.

REIKALINGAS
VIRĖJAS

Kreipkitės
1549 S. Indiana Avė

PARDAVIMUI grosernė gera vie
ta, lysas 6 metams, 6 kambariai dėl 
pagyvenimo, renda pigi, priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4508 So. Laflin St.

PARDUOSIU muro namą • ant 
kumpo, 4 i><> 5 kambarius. guru 
dildomas, pasiniai pečiui. Yra. 1c- 
daunės prie namo, arb# mainysiu1 
imt bungalow ar 2 flatų namo ar
ba ant grosernės su namu.

2435 W. 65th St.
Ist floor front \

SAVININKAS, apleidžia mie
stą, turi parduoti didelį moder
nišką, 6 kamb. bungalowt prieš 
Marquette Parką. Aržuolo ftri- 
ndys, trimingai, furnas šildo
mas, kaina $8500. 8422 W. Mar- 
<iuette Road.

ANTRI MORGJČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU 

PIGINIMAS

REIKIA salesmenų prie real 
et tate, kurie kalba lietuviškai 
ir lenkiškai.

L. J. Jacobson 
3002 W. 59 St.

SAVININKAS važiuoja j Flo 
ridą. Parduoda naują 2 flatų 

 namų, bus užbaigtas šią savai- 
PARSIDUODA grosernė su namu tę. Viskas moderniška, įmūrytos 

ar be namo, Puiki vieta, visokių tau- |VanOSj kaina, $16500, tiktai 
tų. Parduosiu pigiai, renda pigi . co,r!MjMLn„ „-4. 1priežastis pardavimo moteris serga $4o00 cash. Savininkas ant pa- 

‘ x reikalavimo.
6228 So, Wood Str.

turiu tuojaus važiuoti ant ūkės.
Atsišaukite

4740 S. Marshfield Avė.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 4899

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Pnxiinatyk.it

