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Fašistų smurto
viešpatavimas

Terorų tikis fašistų dikta 
turą išlaikyti

Italijos juodmarškiniai vis dėlto gailis nepadarę 
taip kaip kad bolševikai Rusijoj.

Matteotti nužudylno, žmonės 
butų išviję fašistus, bet dikta
torius Mussolinį, mobilizavęs 
juodmarškinių miliciją, sukili
mą nugniaužė. Tada, pamatę, 
kad fašistų diktatūrą galima iš 
laikyti tik jėga, fašistai skyrė 
vadais asmenis, pripratusius 
veikti smurtu. Ir kad tuos as
menis galėtų laikyti savo ran
koj, vyriausieji fašistų vadai 
rinko tokius, kuriuos jie galėtų 
laikyti klausoj bauginimais, 
taigi asmenis, papildžiusius įvai 
vių kriminalių darbų.

Bet šantažo lazda 
trą galą. Stambieji 
įėjo laikyti rankoj 
vadus bauginimais,

žinojo darbelius 
kuriuos jie, jei

turi ir an- 
vadai ga- 
mažuosius 
bet pasta-

PARYŽIUS, rugp. 3. [Tribū
ne koresp. George Seldes}. — 
Italija šiandie yra politines 
kamorros rankose. Visas fašis
tų judėjimas, kurs pirmiau dė
josi kovojąs bolševizmą, dabar 
susirūpinęs vien tuo, kad tik iš
laikius fašistų diktatūrą.

Toki fašistų vadai, Mussoli
nio draugai, kurie laikė užėmę 
aukščiausias diktatoriaus val
džioj vietas, kaip Rossi, Fi lipei- 
Ii, Dūmini ir Marinelli, dabar 
randasi kalėjime, kaltinami dėl 
žmogžudybių, bet jie nešaukia
mi tieson, jų bylos netardoma, 
dėlto, kad jų piktadarybių daly
vis yra patsai diktatorius Mus-

šistų stambiausieji vadai iš tų 
koncesijų pasišlave sau milijo
nus lirų. Matteotti viešai kal
tino dėl suktybių fašistų lyde
rius Filippellį, Rossį ir Marinel-

Rosji tuomet buvo dešinioji 
Mussolinio ranka ir užsienio 
ministerijos spaudos biuro vir
šininkas. Filippelli buvo Mus
solinio laikraščio redaktorius. 
Marinelli buvo fašistų partijos 
iždininkas.

vedusis fašistus 
dabar negarbėj.

Nužudymas Matteotti
Tie trys asmens, kartu su 

fašistų “čekos” galva Dūmini 
ir dar dviem paprastais žudei- 

|komis, pasalomis sugavo atsto
vą Matteotti ir žvėriškiausiu 
budu jį paskerdė. Areštuoti po '

• • • • V* UI“

rieji taipjau 
savo viršilų, 
butų pašalinti iš vietos, galėtų 
aikštėn išvilkti. Gerinusį to 
pavyzdį duoda Filippelli ir 
Rossi, kurie, visuomenei suju
dus, buvo suimti ir padėti kalė
jime, ir kurie, prisipažindami 
prie piktadarybių, išdavė ir sa
vo vyresniuosius ponus.

Pavydi Rusijos bolševikams

Fašistų vadai šiandie labiau
siai gailisi, kad jie nepadarė vi
siškos revoliucijos, tokios, kaip, 
pav., bolševikų Rusijoj. Vienas 
fašistų lyderis pasakė:

“Mums reikėjo metai atgal 
išžudyti visi opozicijos vadai. 
Mums reikėjo nukapoti visas i 
senojo režimo galvas, ir šian- žiūrint, kad jie buvo įspėti to- 

i nebebūtume turėję 'kio susirinkimo šioj npielinkėj

Marmurinė stovyla “Serenity”, (Rimtis), kurią chicagietis 
Charles Deering pastatys Meridan parke, Washington, D. C., at
minčiai savo mokyklos draugo laivyno Įeit. William Henry 
Schuetz.

12 sužeista kautynėse su 
ku-klux-klaniečiais

WESTWOOD, Mass., rugp. 3. 
— Lauke, netoli nuo Westwoo- 
do, vakar ku-klux-klaniėČiai 
bandė laikyti savo mitingą, ne-

Francija, Ispanija siūlo 
Abb-el-Krimui taiką

Sutinka pripažinti jį emiru ne
priklausomos Riffo valstybės, 
po sultano suverenybe

Riaušėse Italijoj keturi 
žmonės užmušti

Minia Fiorėj puolė rotušę, rei
kalaudama panaikinti mokes
nius; 15 sužeistų.

Angliakasiu streikas 
Saare baigtas

70 tūkstančių darbininkų, strei
kavusių dėl algos, grįžo at
gal į kasyklas

ROMA, Italija, rugp. 3.
Fiorėj, Kalabrijos provincijoj, Septyniasdešimt tūkstančių an 
šiandie įvyko riaušės, kuriose 
keturi asmens buvo užmušti ir 
penkiolika sužeisti. Minia puo
lė miesto rotušę, reikalaudama, 
kad butų panaikinti bendruo
menes mokesniai ir kad butų 
pašalinti iš vietų visi medicinos 
biuro tarnautojai, kurie nėra 
čiagimiai.

Policijai nevaliojant 
suvaldyti, jai padėti 
kito miesto atsiųstas 
menes būrys.

Palermoj laimėjo fašistai
PALERMO, Sicilija, rugp. 3. 

1— Vakar čia įvyko miesto rin
kimai. Rinkimų daviniai rodo,

riaušių 
buvo iš 
kariuo-

SAARBRUCKEN, rugp. 3.—

gliakasių Saaro baseino kasyk
lose, kurie praeitą savaitę buvo 
metę darbą, reikalaudami ge
resnės algos, šiandie grįžo at
gal dirbti. Geležinkeliai, kurie 
streiko irgi buvo kliudyti, pra
dėjo vėl reguliariai veikti.

Sūnūs su motinos preik
šu nužudė grįžusį iš 

Amerikos tėvą
PANEVĖŽYS [PBJ. — Bir

želio 16 Mikas Senionis iš Jotai- 
nių kaimo, Ramygalos valse, iš
važiavo j mišką ir daugiau ne
begrįžo. Ant rytojaus Senionis

kad fašistai laimėjo penkiasde- ^uvo ras1as miške be sąmones 
ir, nugabentas į Panevėžio ligo- 

Hjn\ninę, birželio 18 pasimirė.
OpO_ | Kriminalei policijai pasisekė 

i išaiškinti štai kas: ligi 1924 
m. Senionis gyveno Amerikoj 
ir tankiai siųsdavo pinigus savo 
žmonai Veronikai ir sunui An
tanui, bet žmona gyveno su An
tanu Belevičiu, ir atsiųstus pi
nigus išaikvodavo. 1924 m. lie
pos mėnesy Senionis sugrįžo

šimt vietų miesto seimo, 
priešininkai —*■ trisdešimt, 
kimų dieną fašistai puolė 
zicijos būklę.

o 'jų

Sudege dideli medžių 
sandeliai

ST. LOUIS, Mo., rugp.

solini.
Italo ba’.Lo, 

Romai paimti, 
Generolas De Bono, fašistų mi
licijos vyriausia^ vadas, žmo
nių akyse visai diskredituotas, 
nors “dėl įrodymų stokos” jis 
buvo išteisintas nuo žmogžudy- 
bės Daug didelių ir mažų fašis
tų vadų, kurie veikė Mussolinio \ 

‘inspiruojami, išnyko po to, kai 
pradėta kelti aikštėn jų žmog-. 
žudybės, terorizmas, suktybės 
ir vagystės. j

. I

Fašizmo vadai

to Rossi ir Filippelli prisipilei- save visy ty bii)Urybių ir nelaikyti, kadangi žmonės aSt- 
no. abudu kaltindami diktato- ■ j§{javikų.” . riai Prieš klaiiiečius nusistatę,
rių Mussolinį, kad tai buvę pa-i i 'Kai automobiliais suvažiavo
dnrvta sn io žinia ir nritarimu. • O fašistu organas Imnero sa- įsuksimi n rloiinrion

fašistų partijos sekreto- 
pirmoji Mussolinio ran 
yra tas, kurį Vatikanas 
dėl atnaujinimo fašistų 
Italijoj. Kitas galingas 
darąs įtakos Mussoli-

daryta su jo žinia ir pritarimu.
Fašistų vadas Italo Balbo su

sitepė krauju katalikų Don Min- 
zoni, kurs buvo paskerstas 
gentoj.

Gen. De Bono byla
Generolo De Bono byla 

priežastis dabartinių neramumų 
Italijoj. Jis buvo kaltinamas 
kaipo dalyvis sąmokslų nužudy
ti atstovą Matteottį, buvusį 
premjerą Nitti, dabartinį opo
zicijos vadą Amendola ir dau
gelį kitų. Fašistų sendtoriai 
patys sudarė iš savęs aukščiau- 
sį tribunolą gen. De Bono by
lai tardyti, ir jį išteisino “dėl 
įrodymų stokos”.

Iš tiesų, įrodymų buvo: faŠis-

Ar-

yra

šalę diktatoriaus Mussolinio, 
antras galingiausias Italijoj as
muo yra atstovas Farinacci, ge- 
neralis 
rius ir 
ka. Jis 
kaltina 
teroro 
asmuo 

9

niui, yra valstybės viceministe- 
ris Grandi, kurio žinioj yra 1 
taipjau cenzūra, persekiojimas tų priešai buvo pristatę tribu- 
spaudos ir laikraštininkų.

O štai kaip Grandi iškilo ga- 
lion. Pirma jis buvo fašistų 
“čekos” galva Bolonijoj, kur 
fašistams, priešingiems smur
tui, vadovavo bankininkas Ba
roncini.

nolui gausybę dokumentų, bet 
senatorių tribunolas 
imti juos domėn.

Italijos įstatymai 
kad 
kos 
kios 
lini 
De Bono gubernatorium Tripo
liui ir bando bauginimais pri
versti karalių paskyrimą pa
tvirtinti, nebodamas aštrių opo
zicijos protestų.

Geresnieji metė fašistus *
Žinoma, ne kiekvienas valdi

ninkas turi artimų ryšių su; 
Mussoliniu, ne kiekvienas vado-| 
vaujančių fašistų yra susitepęs 
krauju ar pritaria smurtui. Pa
vyzdžiui, vidaus reikalų minis- 

turejo nuodijimo darbą padary- teris Federzoni, laikomas kaipo 
ti, galiaus pats pabūgo ir daly- trečias stambiausias valdžioj as 
ką išdavė. Grandi pašaukė Ba- muo, atstovauja ramiajam fa- 
roncinį dvikovon, bet pastarasis šistų sparnui. Jis yra senas na- 
atsakė:

“Fizinė jėga pigi, bet mora
lė drąsa šiandie Italijoj labai 
reta”.

Jis atsisakė kautis. Vienas 
Grandi’o sėbras, Naldi vardu, 
buvo įkištas kalėjiman.

Suktybės ryšy su koncesijomis

Suvogė 300 milijonų lirų
Baroncini redagavo laikraštį 

Assalto, ir tame laikrašty buvo 
išvilktos aikštėn vagystės su
moj 300 milijonų lirų 
jonų dolerių] statant 
jos-Bolonijos tunelį, 
valdžiai 700 milijonus 
roncini kaltino Grandį
brus, kad jie pinigus pasidalinę 
tarp savęs. Grandi su savo sėb
rais už tai nutarė Baroncinį nu
nuodyti, bet daktaras, kurs

[10 mili- 
Florenci- 
kainojusį 
lirų. Ba- 
ir jo sė-

atsisakė

asmens, 
įrodymų, 
valdžios 
vis- tiek

numato, 
dėl sto-išteisinti 

negali užimti jo- 
vietos, bet Musso-
paskyrė generolą

čionai i stų vadas. zBe to, daug 
stambiųjų fašistų vadų — ge
nerolų, admirolų, rašytojų ir 
poetų, kurie iki nužudymo Mat
teotti rėme fašizmą, vėliau ap 
leido fašistų partiją.

Valdymas smurtu
i Geriausį išaiškinimą, kodėl

Sprendžiamas veiksnys są- kamorristų grupė pasigavo kon- 
moksle nužudyt parlamento at- trolę fašizmo į savo rankas, pa
stovą socialistą Matteottį buvo teikia airių rašytojas James 
fašistų suktybės ryšy su alie- Murphy, buvęs Italų propagan- 
jaus koncesijomis amerikiečių dos biuro Londone viršininkas. 
Sinclairo kompanijai. Matteot- Murphy sako, kad laike kilusių 
ti mat turėjo įrodymų, kad fa- Italijoj neramumų po atstovo

■ ... m i ■

O fašistų organas Impero sa
ko: “Jei mes butume ] 
prie sienos [suprask, sušaudy- buvo apie penki šimtai — puolė 
ti] bent keturis ar pąnkis tuzi- juos. Kilo didelės muštynės. 
nus> 
kaip

apie šešiasdešimt ar daugiau 
pastatę iraniečių. minia žmonių — jų

tokių ponų j{uj kurie klaniečiai suskubo pa- 
partijos vadas bėgti automobiliais, kiti gi su- 

Don Sturzo, senatorius Alberti- bėgo pasislėpti vietos farmerio

tokių niekšų,.
katalikų

laikraščio Corriere dellani, 
Serą 
penkių opozicijos partijų va-J 
das, tai šiandie niekas nedrįstų 
prasižioti prieš fašistus ir nie
kas nedrįstų paabejoti dėl mu
sų teisės.”

Pagaliau palies Mussolinio 
laikraštis kartą rašė: “Tegul 
ponas Matteotti, tasai visiems 
žinomas nenaudėlis, pasisaugo- 
ja, kad jis kartais nepabustų su 
suskaldyta galva, ir gerai su
skaldyta.”

Smurtas — fašistų ginklas

Tai yra kamorros viešpatavi- 
šiandie valdo 
1,000 fašistų 
opozicijos va- 
prieš dvejetą

namuose. Minia puolė juos čia, 
farmerio na-redaktorius, ir Amendola, ‘ bombarduodama

mus akmenimis.
Pagaliau atvyko valstijos mi

licija ir minią .išsklaidė. Dvy
lika ar daugiau asmenų buvo 
sužeista. Trys klaniečiai buvo 
areštuoti už slaptą nešiojimą 
šaujamo ginklo. Nuo bombarda
vimo akmenimis stipriai nuken
tėjo farmerio namai.

200 asmeny pasmerkta 
mirti Bulgarijoj

PARYŽIUS, rugp. 3. — Ispa
nijos diktatorius Primo de Ri- Kilęs praeitą naktį gaisras 
vera užvakar pasiūlė riffiečių’naikino Boeckeler Lumber kom- į Lietuvą ir čia tuojau prasidė- 
vadui, Abd-el-Krimui, daryti Į panijos didelius medžių sande- jo nesutikimai 
taiką.

Pakviestas Primo de Riveros, 
kurs veikia Ispanijos ir Franci- 
jos valdžių vardu, Abd-el-Kri- 
mas atsiuntė iš Tanžiro į įspa- 
nų štabą Tetuane savo du pa
siuntinius priimti taikos sąly
gas, ir tos sąlygos buvo tuojau 
bevieliu telegrafu pasiųstos iš 
Tanžiro į Abd-el-Krimo sostinę 
Adžira.

Francuzų-Ispanų taikos sąly
gos laikomos slapty. Yra betgi 
žinoma, kad abidvi valdžios siū
lo pripažinti Krimą emiru ne
priklausomos Riffo valstybės po 
nominale sultano Mulai Jusefo 
suverenybe ir nominaliu Ispani
jos protektoratu. Francijos gi 
valdžia sutinka duoti Riffo gi
minėms laisvą prieigą prie Uer- 
gos upės Francuzų protektora
te. j

tarp vyro ir 
liūs*. Nuostoliai siekia apie žmonos, i Mikui Senioniui išva- 
100,000 dolerių. Jie bus apdrau-Įžiavus į mišką, Antanas Belevi- 
dos kompanijos padengti. čius ir Senionio sunūs Antanas 

nusekė Miką į mišką ir čia laz- 
CHATTANOOGA, Tenn., /lomis apsvaiginę Senionį paliko 

rugp. 3. — Vakar po pietų čia miške. Sugrįžę namo išvertė vi- 
sudegė Willingham Lumber'sus Senionio daiktus, ieškoda- 
kompanijos miško sandėliai, di- (mi ^dolerių, bet pinigų nesura- 
džiausi visoj apygardoj. do — mat, Mikas Senionis slėp-do — mat, Mikas Senionis slėp

davo nuo žmonos ir sunaus 
pinigus. Areštuoti Antanas Be- 

Harriman sumoka. SO- Ulevičius, Antanas Senionis ir 
vietams pirmą milijoną Veronika Senionienė kaltėje pn

—--------------- sipažino.
TIFLIS, Gruzija, rugp. 2.— 

New Yorko bankininkas W. A. 
Harriman, atstovaująs sindika— 
tui, gavusiam nesenai iš sovietų'upės vanduo užliejo 
valdžios didelių koncesijų alie- vens apielinkę. Apie penkiasde- 
jaus šaltiniams naudoti, vakar ,šimt šeimynų neteko pastogės, 
sumokėjo valstybės bankui Potvinio padaryti i__
avanso vieną milijoną dolerių, siekia apie 90,000 dolerių.

EL PASSO, Texas, rugp. 3. 
Šarkiai pakilęs Rio Grande 

visą Fa-

nuostoliai

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 3. 
— Bulgarijos karo teismai dar 
vienuoliką komunistų pasmerkė

Italija ieško paskolos 
Amerikoj Dabar LaiKas

Sicilijoj, 
tai esanti 
išreikinti

mas. Kamorra 
Italiją. Andais 
bandė nudaigoti 
dą Amendolą;
savaičių fašistų sekretorius Fa- mirties bausmei, 
rinacci, kalbėdamas 
skelbė, kad smurtas 
vienintelė priemonė 
Italijoj “išdavikus.”

Fašistų protavimas lygiai 
toks pat, kaip ir bolševikų: tik 
musų partija yra gera ir šven
ta. Visokia opozicija tai — iš
davimas, o todėl turi būt su- 

i naikinta, kad ir žiauriausiomis 
smurto priemonėmis.

Ragina boikotuot Ame
rikos laivyną

VELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, rugp. 3. — Velling- 
tono darbininkai socialistai ra
gina visuomenę boikotuoti Jun
gtinių Valstijų laivyną—kaipo 
laivyną, ir darbininkų delegatų 
komitetas priėmė rezoliuciją, 
kuria pataria visiems darbinin
kams nedalyvauti iškilmėse, ku
rios dabar ruošiamos laukia
mam Amerikos laivyno vizitui.

MADISON, Wis., rugp. 3. — 
Mendota ežere vakar prigėrė 
Wisconsino universiteto studen
tas H. Tuck, iš Plymouth, III. 
Jis lankė universiteto vasaros 
kursus.

ROMA, Italija, rugp.
Fašistų laikraštis Impero 
kad apie šio mėnesio 15 

Nuo laiko, kai po išsprogdini- j New Yorką atvyksiąs 
mo Sveti Kral katedros prasi
dėjo masiniai įtariamų asmenų 
areštai ir karo teismai Bulgari
joj, iki šiol mirties bausmei 
pasmerkta jau daugiau kaip 
200 asmenų.

2. — 
sako, 
dieną 
D-iras 
misi-Pereirelli su “ekonomine 

ja,” — turbut užvesti pertrak- 
tacijas su Amerikos bankinin
kais dėl paskolos Italijai.

Trys asmens užmušti j 
gelžkely

3,000 imonių mirė neži
noma liga Indijoj

MOORIIEAD, Miss., rugp. 3. 
—Netoli nuo čia vakar trauki
nys sudaužė gelžlfėlio 'kryžke
lėj automobilį. Juo važiavusieji 
trys asmens, tėvas su dviem 
paaugusiais sūnumis, »buvo už
mušti.

ALLAHABADAS, Indija, 
rugp. 2. — Kol kas nežinoma li
ga, pradėjusia siausti Indij.oj, 
išmirė apie 3 tūkstančiai žmo
nių. Britų daktarų komisija iš
vyko į Bakharzo provinciją da
ryti tyrinėjimų.

Sovietai užgina emigra
vimą į Sao Paulo

W RR MASKVA, rugp. 2. — Sovie
tų darbo ir apsaugos taryba, iš
tyrus dalykų padėtį Brazilijos

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ąteitų 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 
24/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

Chicagai ir apielinkėi oficia- valstijoj Sao Paulo, nutarė u£- 
lis oro biuras šiai dienai prana- ginti įsovietijos piliečiams emi- 
šauja: pinoti į Sao Paulo.

Giedra ir gražu; truputį šil- --------- --------
čiau; lengvas mainąsis vėjas. į KAITROS IR SNIEGAS 
». Vakar temperatūra vidutiniš- EL PASSO, Texas, rugp. 2. 
kai siekė 73° F. — Nors savaitės pradžioj kar^-

Šiandie saulė teka 5:46, lei- tis čia siekė 100 laipsnių, vakar 
džiasi 8:06 valandą. per šešias valandas snigo.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

*> Pelėd nugis.

Kur, pavojus?
Prof. A. Voldemaras “Lietu

vio” 23 Nr. šaukia, kad jau tau
tai ir valstybei ateinąs galas, 
dėl nutraukto su Vatikanu ry
šio. Jis sako, kad popiežius 
priveikiąs Lietuvą jojo klausyti 
ir sykį nuo jo atsisakius, — len
kais užpiudysiąs... Dar ir da
bar vis prof. Voldemaras tvirti
na, kad popiežius dvejose “asa- 
bose” ir nei per mikroskopą ne
įžiūri, kad popiežius yra toks 
pat žmogus kaip ir visi, ir nors 
popiežius, bet nežino, kad žmo
gus kaipo gyvas sutvėrimas 
dvejose* “asabose” negali būti. 
Nors sunku buvo Lietuvai pro
testuoti prieš popiežiaus Vilnių 
Lenkijon inkorporavimą, bet 
vargais — negalais tauta į smū
gį atsakė smugiu ir gerai pa
darė.

Prof. Voldemaras bijo tauti
nės bažnyčios, esą, valstybė su
grius jei Lietuvoj atsirastų tau
tinė bažnyčia. Kasžin ar su
griūtų? Meksikoje revoliucijos 
ištvėrė keliolika metų; ant galo 
pasirodė, kad revoliucijos buvo 
inspiruojamos Komos . Dabar 
ten įsikūrė tautinė bažnyčia; 
Komos agitatoriai vėl kurstė 
prie revoliucijos, bet buvo su
čiupti ir už valstybės sienų iš
vyti. Ir štai nurimo šalis, nau
jų kunigų autoritetas pakilo, 
nes bažnyčia pasidarė tikrai de- 
mokratinga, o neautokratinga. 
Guatemalėj taipgi keliolika me
tų tvarkos nebuvo, ir pasirodė, 
kad prie netvarkos kurstė Ro
mos arcivyskųpai. Nesenai pa
starieji tapo išvyti ir šalis nu-

rimo ir pradėjo iš naujo tvar
kytis.

Argentinoj taip kaip ir pas 
mus katalikų tikyba yra valsty
biniu “kazionu” tikėjimu, bet 
kaip šiemet ten popiežius norė
jo siųsti arcivyskupų misiją 
“sustiprinimui” su Vatikanu 
ryšio, tai kilo trukšmas ir štai 
ką aš skaičiau šiemet vienam 
anglų laikrašty bebūdamas Ita
lijoj: “Konservatų partija Ar
gentinoj sukėlė prieš popiežių 
protestą dėl noro siųsti čion sa
vo misiją. Turbut popiežiaus 
pralotai mano, kad Argentiną 
valdo indijonai, negrai ir chinie- 
čiai, kuriuos popiežiaus pralotai 
mano imti šviesti”.... Tai buvo 
ištrauka iš Argentinos laikraš
čių. Protestai ir dabar nesiliau
ja prieš popiežiaus pastangas 
stiprinti savo politiką Pietų 
Amerikoj.

Taigi mes ne vieni esame po
piežiaus nemalonėje. Yra jau 
ne šiandie žinoma , kad šalyse 
kur, popiežius turi savo ranką 
uždėjęs, visur viešpatauja biau-

riausia reakcija ir žmonių bal- vojaus nėra. Kas iš kunigų ims 
so nepaisymas. To jau susilau
kėm Lietuvoj užtektinai ir jei 
atgimtų caras, tai savo tvarkos 
kopija — Nikalojaus 1 gadynės, 
galėtų tik pasidžiaugti. Taigi 
ar reikalinga mums sprandus 
lenkti prieš popiežių? Ne, ir 
dar kartą ne! Kas duoda mums 
per snukį, mes neturime ver
giškai sprandą lenkti, bet drožti 
atgal. Kas bijo kovos, tas yra 
vergas.

Kad Lietuvoj einama prie 
tautines bažnyčios, tai tik svei
kinti reikia. Kunigai ilgainiui 
metę asketizmą apsives, sukurs 
savo šeimynas ir tada tikrai ga
lės žmonės mokinti, bet ne da
bar, kai žmogus gyvena asketu, 
tai nėra ko stebėtis, kad musų 
kunigai yra linkę prie reakci
jos, sauvalės ir despotizmo.

Kad šaly gali skilti tikyba, tai 
tautai ir valstybei iš to jokio pa-

bruzdėti prieš valstybę (o gal 
kas ir iš piliečių), tokius visada 
galima suimti ir popiežiui nu
siųsti. Tam turime policiją ir 
kitą jėgą intrigantus suvaldyti.

Krūpčiojimas bel’eikalo, nie-' 
kam garbės nedaro, tai ir prof. 
Voldemaras turėtų objektingiau 
j reikalą žiūrėti ir pas popiežių 
neturėtų visuomenę raginti .

Iš visų pusių esame apsupti 
(apart lenkų) protestoniškomis 
šalimis. Musų gi Klaipėdos 
kraštas yra imtinai protesto- 
niškas, tai tokis varu pas popie
žių lindimas žemina mus kaimy
nų akyse ir griauna mus iš vi
daus. Gerai, kad jau karta 
griežtai butų popiežiui pasakyta 
“areviderči” (sudiev) ir dau
giau su Vatikano politikieriais 
reikalų neturėti.

Gerai, kad ir maldininkų eks
kursija sustabdyta. Pasimelsti

galima gerai ir Lietuvoj tebė 
sant ,bažnyčių užtenka.

r
poaocKsooaoooaocoiMiooaoam

' Užkietėjimo
Nemaža.’: ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo*

SEVERA’S 
BALZOL

yra labai naudingas gydyme ( 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnejusiems*

Kainos: 60 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptloką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RApiDS, IOWA

RUPTURA
IŠGYDOMA

Ku,JS3B Be 
Skausmo

RuptUros yra gydomos kasdien ma
no saugiu, be skausmo metodu. Iš
sigydyti savo rupturą ten kur kiti 
yra išsigydė, yra labai natūralūs da
lykas. Gydymas yra paprastas, 
lengvas ir išgydymas yra ant visa
dos.

Skaitykite* ką M r. I’eletz sako:
“Aš turėjau rupturą per 12 metų 

ir ji visuomet darydavo man didelių 
kliūčių dėl darbo. Paskiau aš nuėjau 
pas Dr. Flint dėl išsigydymo. Malo
nu pranešti, kad aš likau visai išgy
dytas ir aš jaučiuosi gerai . Gydy-- 
mas buvo visai be skausnio ir aš ne- 
pražbdžiau laiko nuo darbo . Aš lin
kiu, kad kiekvienas su ruptura nuei
tų pas Dr. Flint ir išsigydytų taip 
kaip aš i$sigydžiau. Tai yra tikrai 
geras išgydymas“.

Steven Peletz, 1902 W. 49 Court.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI
Dr. E. N. Flint

322 S. State St. 5 augfitas, Chicago 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., ncdčliomis, uždaryta.
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NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS 7 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. r<

FABIONAS Cik
4
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UUU VIa ŪMUI UIIJ UIIIUMfcU 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.

K. JURGELIONIS '
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Brldgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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

specialis komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Daugaus 
sekamą Radiogramą:

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

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tan* ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiaine, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy- j 
venimu, kuriame sapnuotuose I 
tiktai geri sapnai; o išaiškini-1 
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

N A U J I E N,O S
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E re m i no

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainą mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho

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

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

“šv. Petras.”
Paaiškinimų prie šios Ridio- 

gramos, manome, nereikia.

Siųskit Naujiena*}
Lietuvon — tau bns 
brangi dovana.
50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.
Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujieną skelbimus.

rams ii- vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

VIENYBE J
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 truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Naujienų Piknikas

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE

BLUE ISLAND, ILLINOIS.

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo

nes, iš visos Chicagos ir tolintųjų ir artimųjų apielinkių.
4
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MAUJIENĮJJIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

SALUMET GROVE,
Blue Island, III.

Padėkime i šalį tų dienų visus kitus reikalus’ ir biznius; 
atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir 
.ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas, 
atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime 

kas automobilių, kas eroplanų, kas strytkarj, traukini 

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

Štai yra naujas progra
mas, kokio dar niekas 

nėra surengęs.
1. Makaronų kontestas.
2. Ceverykų kontestas.
3. Žvejojimas Dolerio.
4. Rengimąsi kontestas.
5. Pinacų lenktynės.
6. Meistrų lenktynės.

8.
Sparnuočių kontestas.
Vėjo malūnas.
Juokų kontestas.
Gaidžių kontestas.10.

11. Kvartetas.
12. Puodžiaus vikrumas.
13. Točkių kontestas.
14. Ice Cream kontestas.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

/ domos vartojant 
naujausį Euro- 

---------- pi n j gydymą ir
įčirškiant gyduo- 

A Ta AA es tiesiog į
V j&\ kraują, sykiu su 

0/ ĮR kitomis gyduo-
'/ /<'/ lemis dėl viduri-

nių gydymų. Jos 
visos yra ne- 
kenksmingos ir 

7»flP<"įqturi stiprią gy
dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Muši) 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, nemalonų kvapsni, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies prlva- 
tiškas ir veneriškas ' ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo klek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

/
Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Serč- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. 'Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWE8, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

j 8 So. Clark St
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

John Minskas
LA,WYER 9 * 

Lietuvis Advokatas
’ 2221 W.x22 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.

A. A. OLIS I

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room E0U1 

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 Į
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0U62 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir

Petnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
z Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHNB.BORBEN

Tai tik dalis programo, 

tik pačiam pikniko darže, tam tikrais, spausdintais la

peliais. Kontestuose ir lenktynėse galės dalyvauti mo

terys ir vyrai. Visiem teks dovana pinigais, kurie tiktai 
>• A A ? . r ii I ‘

bus to verti. Reikalaukit programo prie vartų.

o kita dalis bus paskelbta

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS. '

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siųsIi 
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. PAKSYS
' 220 Mibvaukec Avė., 

Kenosha, Wis.

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telepkone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
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MUSŲ MOTERIMS
v 1 Veda Dora Vilkienė ■ ■   *

sudek vieną pakeli citrinių' pjaustyk į šmotukus), 
jello. Supilk į formas, atau
šink, paduok į stalą ant salotų 
lapų su prancūzišku dažalu.

Gali už
dėti viršui ant obuolio truputį 
sukapotų riešutų ir plaktos, sal
džios Smetonos.

Piečių prieskonis. Crcola Tapioka.

eilę tapiokos į išsviestuotą puo
dą ir eilę viršiaus paduotojo mi
šinio. Viršų apibarstyk dunos 
truiniais. Kepk nekarštame pe
čiuje 15 miliutų. Valgyk kar
štą.

MIS. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kumpai 31 gat.

ų IR KAIP VIRTI
Kapotos mėsos kepalas.

1 svaras šviežios kiaulienos.
1 svaras šviežios veršienos
2 svarai jautienos
1 puoduką duonos trupinių
1 puoduką pieno
1 šaukštą druskos
1Ą šaukštuko pipirų
3 kiaušiniai, lengvai suplakti.
Sukapok mėsą, sudėk visus 

pridėčkus, padaryk kepalą, su
dėk i blėtą, ant viršaus uždėk 
5-6 riekutes riebių lašiniukų ir 
truputį sviesto, arba gerų tau
kų. Kepk karštam pečiuje l1/^ 
valandos. Paskui užpilk 1 stiklą 
verdančio vandens ir vėl kepk. 
Uždėk ant torielio, padabink 
keptom bulvėm, pomidorais ir 
petruškom.

dūko sukapotų valakiškų riešu
tų. Sudėk šį mišinį į formeles, 
kur jau yra jello ir užpilk li
kusi jello. Kaip atšals, išimk iš 
formų, padėk ant salotų ir api
pilk su prancūzišku dažalu iš 
acto, alyvos, druskos, paprikos.

Ištarpyk 1 puoduką orandžių 
jello y2 kvortos vandens. Pusę 
supilk į indą. Sudėk piečes 
apačioje indo. Kuomet atšals 
supilk likusį jello ir vėl uždek 
piečės. Paduok į stalą suplakta 
saldžia smetona.

Grandžių sniegas.
Ištarpyk 1 pakelį orandžių 

jello *4 kvortos verdančio van
dens, pridėk sunką nuo vieno 
didelio orandžio, paskui dapilk 
tiek šalto vandens prie sunkos, 
kad butų 1/į kvortos. Sumai
šyk abudu kartu. Kuomet at
auš, nors nebus dar tiršta, iš
plak 1 puoduką saldžios Smeto
nos ir sumaišyk su sunkom. Su
pilk į formas ir duok ataušti. 
Paduok į stalą su saldžia Sme
tona.

x Kavos jello.

Ištarpyk uakelį citrinių jello 
y2 kvortoje stiprioje, juodoje 
kavoje, pridėk du šaukštu cuk-i 
kraus. Kuomet atšals ir sukie
tės, paduok į stalą su plakta, 
saldžia smetona.

Mėtos Jelly.

:j/. puoduoko vandens
14 puoduko acto
2 šaukštu cukraus 

užvirik kartu
Pridėk *4 puoduko sukapotų 

žalių mėtos lapų ir duok pa
virti 1 minutą. Perkošk per la
bai ploną materijolą, pridėk 1 
pakelį citrinos jello ,kuomet 
viskas dar karšta, ataušink ir 
paduok į stalą, gali padėti ant 
kiekvienos torielkaites po lapelį 
mėtos.

Gražios salotos.
Ištarpyk pakelį aviečių jello, 

i/Gkvortoje verdančio vandens; 
supilk į formas tik iki 14. Te
gul atšala ir sukietėja.' Suka
pok 3 bananas, apipilk jas su 
citrinos sunka ir pridek 1/2 puo-

Salotos iš višnių.

Ištarpyk aviečių jello Vi kvor
toje karšto vandens. Kuomet 
bus atšalęs ir pradės tirštėti 
pridėk du šaukštuku smulkiai 
supiaustyto cukruoto imbiero, 
vieną puoduką baltų arba rau
donų višnių ir vieną puoduką 
smulkiai supjaustyto ir išvirto 
pineapple. Viską sumaišyk, 
Įpilk į formas ir ataušint. Pa
duok į stalą ant salontų lapų su 
mayonnaise dažalu.

Toma tų — Jello Salotos.
Virk vieną puskvortę tomatų 

su vienu svogūnu ir trupučiu 
salerų 10 rninutų. Perkošk ir 
pridėk vieną šaukštuką acto 
truputį raudonųjų pipirų ir ga-* 
na vandens, kad padarytų vieną 
kvortą. Supilk j puodą, tegul 
Kerai įkaista. Supilk į puod$ ir

MADOS.

suknelė. Tinka seniems ir jauniems.

Brenton gėrymas.
3 citrinių sunka
Truputį luobos nuo citrinos
1 puoduką cukraus
1 apelsino sunka
y2 puoduko sumaišytų aviečių 
3 puskvortes vandens.
Ledo.
Paimk citrinos luobą, sudėk į 

puoduką kartu su cukrum ir 1 
puoduką vandens. Tegul per- 
verda 5 minutes — paskui per
košk. Kuomet atšals, supilk 
vaisių sunkas, dapilk vandenį ir 
idėk ledą. Supilk j stiklus. Ga
li įdėti po vieną uogą j kiekvieną 
stiklą dėl padabinimo.

Obuoliai su Jelly.
6 vidutiniški obuoliai
1 puodukas cukraus
1 šaukštukas sutarkuotų cit

rinos luobų i
1 puodukas vandens
Sunka nuo 1 citrinos
1 pakelį bile kokios raudbnos 

Jelly
2 puoduko verdančio van

dens.
Nulupk ir išvalyk obuolius. 

Sudėk į blėtą vieną obuolį prie 
kito. Pripilk išvalyta obuolio 
vietą su cukrum sumaišytu su 
citrinos luoba.

Supilk citrinos sunką į vande
nį ir užpilk vandenį ant obuolių. 
Dėk į pečių, tegul kepa pakol 
obuoliai bus minkšti, laikas nuo 
laiko aplaistyk obuolius sunka, 
kaip tik obuoliai iškeps, išimk iš 
pečiaus i rduok ataušti. Dėk po 
vieną obuolį kiekvienai ypatai i 
bliudelj ,apdėk, jello (jello su-

J/j kvortos verdančio vandens 
2/3 puoduko greitai išverdan- 

dančios tapiokos.
/ 2 šaukštu taukų iš lašiniukų.

1 puoduką virtų tomatų (švie
žių arba konservuotų).

1 smulkiai supiaustytą žalią 
pipirą.

2 šaukštuku smulkiai supjau
stytų svogūnų.

1 šaukštuką druskos.
Vį. šaukštuko paprikos.
2 šaukštu sviestuotų baltos 

duonos trupinių.
Duok vandeniui gerai užvirti 

puode, sudėk į verdantį vandenį 
tapioka —/tegul verda 2 minu
tes, maišyk, paskui puodą per
kelk į (dvigubą puodą) ir virk 
15 rninutų. Ištarpyk taukus, 
kepk tuose taukuose svogūnus 
ir žaliąjį pipirą, pridėk tomates, 
tegul verda 10 rninutų. Sudek

F. AD. RICHTER ft CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

LIETUV0 N

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

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymus pavelija atlankyti Tėvynę 
(r būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į 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. St.te St. Chicago. III.

NORTH&tfJMAN 
^■LLOYD”1 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai_________

j Svetimšaliai grįždami i 12 
| mėnesių neturi jokių kliūčių 

_______________________/
100 N. LaSalle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

110 S. Dearborn St.,

S S
AMERICA

išplaukia
rugp j. 19

Papiginta ten ir atgal kelione į \

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg
šituo puikiu laivu, lygiai ant kcįrto kitų pasaulio puikiausių 
laivų, nuosavybių S. V. Valdžios, jus galite padaryti sma
giausia ir linksmiausia kelionę Tėvynėn. Erdvūs, trečios 
klesos kambariai, skanus maistas ir plati vieta, patogus ir 
greiti susinėsimai su keliones galais.
Pasirink laivų, kuris geriausia jūsų tikslams tinka: S. S. 
America išplaukia rugpj. 19; S. S.. Pres. Roosevelt, rugpj.

S. S. Leviathan, rugsėjo 5. Visas informacijas gaukite 
nuo savo laivakorčių agento, arba

United States Line
45 Broadway New York City

Chicago, III.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ ,
I

Iškirpk. šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk 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

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

Be jos neturėtų apseiti nei viena mo
teris nei panelė.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 4 yardų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No................
Mieros ---------------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Paštu Telegramų Paštu
i 

Telegramų 
...............   $62.5050 

100 
200 
890 
400 
500

litų ....................
litų ....................
Htų ....................
litų . ..................
litų ........-..........
Htų ....................

.... $5.75
10.75

$6.25 600 litų........ ................ $62.00
................  11.25 700 litų ...... .................. ' 72.25 ...................  72.75

... 21.00

... 81.25
41.50

21.50 800 Htų ...... ________  82.59 ........................ 83.00
81.75 900 litų ...... ................. 92.75 ........................  98.25

.................. «... 42.00 1000 litų ....................... 108.00 ........................  108.50
.... 51.75 ....... 52.25 5000 litų ........ ................ 514.09 ........................  51,4.50

-----------------------

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožsos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite: '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, . Chicago, Illinois

Tel. Yards UIS 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi rennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pats 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterimi 
ir . merginoms 
kreipkitės o ra 
nite pagalbą.

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

DR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžius 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 chrdniškų li
gų vyrų, motenj ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

f Y
Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170 

DR. J. A. ROTH 
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 13 iki 12 

>--- -------------- —- ---------J

LIETUVIAI DAKTARAI

mę , ■■■ ■ ■ ■■■■■■—■ ■■■■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

v —

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

z DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Mi)waukee Ave^ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Z—.............................. 11,1,1
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- 

batos vakare pagal sutartį.
V —

Tel Blvd. 3138 
M. VVoitkieeicz- 

BANLS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

«®*DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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.

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

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

( Dienomis: Canal
„ , , . J 3110. Naktį 
Telefonais: . < Drexel 0950

V Boulevard 4136

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

.................. .......> 1 " 111 ----- —
/— ----------- -------- ' --------------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lebee

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ikt 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t 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 moterą lira 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfax 6353

' 11 ■' ————— ’
Tel. Boulevąrd 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

! 1707 st.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nue 

8 ,iki 2 vai. po pietą.
X........... . in. 1 /

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 8108 So. Halsted St, Chicago 
arti Slst Stieot

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Mo
daliomis iš šventadieniais lt—11 dieta

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 SL Phono 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany At«m 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nudilto j 19 iki 12 d.

Dr, A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafsyuttu 4146

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETU VYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street

CHICAGO
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Trims mėnesiams — , ____ _ 2.00
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Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas Štame skyriuje 

' nuomones Redakcija neatsako]

AR REIKALINGAS AMERI
KOS PAŽANGIEMS LIETU

VIAMS BENDRAS 
FRONTAS

pažangiųjų lietuvių nebūtų var
žytinių, nebūtų trukdymo, o to 
išvengimui reikalingas bendras 
veikimas.

Pažangiųjų pakrikimų naudo
josi, naudojasi ir naudosis kle
rikalai ir komunistai. Tatai tu
rėtų matyti kiekvienas protau
jantis lietuvis, ir tam klerikalų 
— komunistų naudojimuisi tu? 
rėtif būt padarytas galas.

šiuomi tik tiek,
daugiau nuomonių tarp “Nau
jienų” skaitytojų, pakalbėsime 
daugiau.

Jei atsiras

Sveikatos Dalykai

Neurosifilis
I ' I I I 

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

jirovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8StO.

TRYS KANDIDATEI J LIETUVOS KARALIUS.

KAS AUKAVO 500,000 LIRŲ — LEDOCHOVSKIS 
AR PAPA?

SPAUDOS LAISVE” LIETUVOJE.

Gabrio-Paršaičio byloje prieš prof. Voldemarą, Kau
no teisme, išėjo aikštėn labai įdomių dalykų apie tuos me
tus, kai dar Lietuva tebekovojo dėl nepriklausomybės. 
Teisme liudijo p. M. Yčas, kuris tarp ko kita papasakojo 
štai ką:

su Voldemaru buvome užėję (Šveicarijoj) pas 
Mykolą Tiškevičių, kurs mums prikišo, kam mes taip 

greit šokinėję nuo vieno kandidato ant kito. Man ne
smagu, pasakė grafas Tiškevičius, dėl Uracho išrin
kimo, ir štai dėl ko: pas mane buvo Gabrys su Olšaus
ku (prelatu); juodu pakėlė tostą už mane, kaip Lie
tuvos regentą, o paskui net karalių. Tik garbingo 
siūlymo aš nepriėmiau ir pasiūliau į Lietuvos kara
lius Alfonsą, Ispanų infantą, kurs tuomet studentavo 
Ziuriche. Gabrys ir Olšauskas nuo mano kandidatū
ros greit atsisakė, priimdami Alfonso kandidatūrą į 
Lietuvos karalius. Juodu prašė mane, kad juodu su
pažindinčiau su nauju kandidatu. Supažindinau. 
Juodu nuvažiavo pas Alfonsą, jį įtikinėdami, kad jis 
vienintelis kandidatas į Lietuvos karalius. Paskui 
Taryba išrinko Urachą. Tuo budu Alfonsas buvo ap
viltas, o aš užgautas.” (L. 2. No. 154).

Iš to Yčo liudymo matome, kaip Lietuvos atžagarei
viai savo laiku veikė už Lietuvos liaudies nugaros, ieško
dami jai karalių. Jie surado net ne vieną kandidatą į ka
ralius, bet ištisus tris.

Jeigu Vokietijoje nebūtų kilusi revoliucija, kuri nu
šlavė visus karalių sostus, tai šiandie Lietuva turėtų savo 
karalium vokišką princą Urachą. Tuomet Lietuvos val
džios galva butų laikomas “Dievo pateptu valdovu”, o tam 
valdovui, žinoma, diriguotų kunigai. Ir visos tos šuny
bės, kurias dabar klerikalai daro Lietuvoje, butų daromos 
“Dievo” vardu.

Nesenai musų laikraščiu apėjo žinia, kad Romos pa
pa padovanojęs jėzuitų gimnazijai, kuri yra statoma Kau
ne, 500,000 lirų. Bet Lietuvos spaudoje girdėt abejonių 
deliai tos dovanos.

Už pusantro mėnesio prieš tai, kai buvo pranešta 
apie menamą popiežiaus “auką”, Lietuvos sostinėje buvo 
žinoma, kad statomajai jėzuitų gimnazijai Kaune 500,000 
lirų atsiuntė jėzuitų ordeno viršininkas Ledochovskis.

Tas jėzuitų viršininkas (“juodasis papa”) yra lenkas.
Taigi Kauno spaudoje ir reiškiama nuomonė, kad mi

nėtieji 500,000 lirų bus padovanoti veikiausia ne Romos 
popiežiaus, bet jėzuito Ledochovskio; tik klerikalams yra 
gėda prisipažinti, kad jie priima dovanas iš lenko, tai jie 
ir paskelbė, buk tą auką davęs papa.

Bet jeigu tą dovaną butų davęs ir pats Romos papa, 
tai visgi yra keista, kad Lietuvos klerikalai ją priima.

Papos politika sulig Lietuvos yra žinoma. Kuomet 
jisai pasirašė konkordatą su lenkais, pripažindamas jiems 
Vilnių, tai jisai aiškiai pasirodė Lietuvos priešu. Visa 
Lietuvos liaudis pasipiktno tokių popiežiaus žygiu. Po
piežiaus atstovą, arkivyskupą Zecchini, žmonės net bom
bardavo žaliais kiaušiniais.

O dabar iš to paties popiežiaus Lietuvos klerikalai 
gauna piniginę pašalpą!

Naujasis Spaudos įstatymas Lietuvoje jau veikia visu 
smarkumu. Nesenai buvo sukonfiskuotas socialdemo
kratinio jaunimo organas, “žiežirba”; paskui tapo suim
tas vienas “Liet. Žinių” numeris. Šiomis dienomis atėjo 
žinia apie suareštavimą “Šiaulių Naujienų” redaktoriaus, 
p. Vitkausko; dabar gi vėl pranešama, kad Kauno ko
mendantas uždėjo 200 litų pabaudą “Socialdemokratui”. 
Pabauda tapo uždėta dėl straipsnio apie geležinkelių dar
bininkų sąjungos laimėjimą teisme (apie tai buvo minėta 
“Naujienose”).

Lietuvon, kaip išrodo, grįžta tikri carizmo laikai. Ar 
gi tam liaudis kovojo per 40 metų už spaudos laisvę, kad 
susilaukus šitokios priespaudos?

Naujienos” ir “Tėvynė” ir 
vėl pakėlė klausimą apie bend
rą frontą tarp Amerikos pažan
gių lietuvių. Taip “Naujienos”, 
taip “Tėvynė” pritaria tokiam 
bendram frontui ir “Naujienos” 
kviečia savo skaitytojus išreik
šti savo nuomones apie tą “ben
drą frontą”. Tai yra labai iš
mintingas sumanymas, kad pa
tyrus skaitytojų nuomonę, ba 
juo bus daugiau išsireiškimų, 
daugiau nuomonių, tai ir kalba
masis dalykas bus geresnis, tu
rės visuomenėje geresnį pasise
kimą.

Tai aš, kaipo “Naujienų” skai
tytojas, ir noriu išreikšti savo 

(nuomonę apie Amerikos pažan
giųjų lietuvių bendią veikimą 
ir aš tikiu, kad ir kiti “Naujie
nų” skaitytojai išreikš savo 
nuomones tume svarbiame klau 
sime. Mano supratimu, reikalin-
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gos “Naujienų” skaitytojų nuo
monės ne tik už, bet ir prieš. 
Nepraleiskim tylėjimu ir neat- 
sidėkim ant kitų; imkim daly- 
vumą ir svarstykim.

Mano nuomone, Amerikos pa- 
žangiemsiems lietuviams būti
nai reikalinga suderinti savo 
veikimą, sudarant tam tikrą or
ganizaciją iš Amerikos lietuvių 
pažangiųjų organizacijų, ar 
tarpsrovinį komitetą, kas butų 
geriau sudaryti,* ir tokia orga
nizacija ar komitetas butų pa
matas Amerikos pažangiųjų lie
tuvių kultūriniam veikimui, pa
liekant politines partijas veikti, 
kaip kad veikė ligi šiolei, tik, 
žinoma, su ta išimčia, kad po
litinės partijos neužsiimtų be- 
principiais užsipuldinėjimais, 
kaip kad dabar dažnai pasitai
ko. Mano supratimu, Jei bend
ras veikimas bus sudarytas tarp 
Amerikos pažangių lietuvių, tai 
politinių partijų tas beprincipis 
užsipuldinėjimas pats per save 
išnyks.

O kad Amerikos pažangiem- 
siems lietuviams toks bendras 
veikimas yra reikalingas, tai 
dviejų nuomonių negali būti, 
ba “Naujienų” ir “Tėvynės” iš
reikštos mintys, tai yra mintys 
daugumos Amerikos pažangių 
lietuvių, kurie tik linki švieses
nės ateities Lietuvai 
Amerikos lietuviams 
susitvarkymo.

Dabartinis Lietuvos 
įsigalėjimas vis tai dėl Ameri
kos pažangių lietuvių nesusi- 
tvarkymo. Klerikalai rinko au
kas tarp Amerikos lietuvių ir 
Lietuvoj steigė mokyklas ir tvir- 
tinosi savo pozicijos, o musų 
pažangieji lietuviai Amerikoje 
mažai ką veikė, kad pagelbėjus 
savo draugams Lietuvoj; o kai 
klerikalams užaugo ragai, kai 
jau jie pasimojo visą Lietuvos 
gyvenimą pakišti po kunigo su- 
tono 
eina 
dąja 
mes 
veikimą, dar darbų nesimato.

Taip neturėtų būti. Nors da
bar Amerikos pažangieji lietu
viai turėtų sukrusti, pribūti į 
pagalbą Lietuvos žmonėms pa
dėti nulaužti klerikalų ragus ir 
padėti nusikratyt juodosios ku
nigų diktatūros. Jei mes, Ame
rikos pažangieji lietuviai nesu- 
bendrinsim savo veikimo, tai 
mažai mes pagelbėsim savo 
vienminčiams Lietuvoj, nes te
nai reikalinga pagelba ne tik 
žodžiais, bet ir darbais, o sėk
mingas darbas tik galimas ben
drame veikime. /!

Reikia, kad mes, amerikie
čiai, sudėtume daugiau dolerių, 
kad musų visos draugijos pri
sidėtų prie tos kovos už šviese
snę Lietuvos žmonių ateitį. Tat 
reikalinga, kad tarp Amerikos

S. Bakanas.
Mayview, Pa.

Prof. H. H, Newman, 
profesorius zoologijos Chicagos 
universitet, kuris buvo pašauk
tas liudyti Scopes byloje, Dayt- 
on, Tenn., bet vos pradėjus liu
dyti, ji sustabdė,t nes mokslinin
kų liudijimai pasirodė negeistini 
biblininkams. Neleista liudyti 
ir kitiems mokslininkams

ir čionai 
geresnio

klerikalų

skvernu, ir kai Lietuvoje 
ant žūt būt kova su juo- 
kunigų diktatūra, tai dar 
tik kalbame apie bendrų

Kaip pažinti tabes 
džiūsną

Lei)t, A. P. Snody, kuris bai
giamu budavoti dėl laivyno di
deliu aeroplanu PN-9 skris iš 
San Diego, Cal. į Hawaii salas.

ženklų ir simptomų 
j imas pirmesniifbse straipsniuo
se. duoda šiokį-tokį supratimą, 
kaip pažinti tabes. Svarbesnieji 
jų buvo: 1) permainos akies lė
lutėj, 2) giliųjų refleksų suma
žėjimas arba dingimas, 3) in- 
koordinacija ir 4) įvairus pairi- 
mai: skrandžio krizis, vietų ap
mirimai užtilsimai, skaudėjimai 
ir t. t. Kuomet šitie ženklai ir 
simptomai yra aiškus ir keletas 
jų, ir kuomet nerandama kitos 
ligos, kuri darytų juos, tuomet 
gana drąsiai galima sakyti, kad 
tai tabes. Kuomet nors vienas 
ženklas aiškiai pasireiškia ir su
žinoma, kad ligonis yra turėjęs 
sifilį, abejonįų būti gali irgi ne
daug. Bet sifilis gali būti įgim- 
tas arba gautas tokioj vietoj, 
kur ligonis nepastebejo, tuomet 
nesant aiškių ženklų ir simpto
mų, vienam kokiam jų negali
ma pilnai įsitikėti ir prisieina 
daryti nuodugnų egzaminavimą, 
neišskiriant kraujo ir stuburo 
skysčio tyrinėjimą VVasserman- 
no ir kitom metodom. čia jau 
gydytojo, o ne ligonio darbas.

Iki pat šiol dar yra kalbama, 
kad sifilis neišgydoma liga. Ko
dėl? Todėl kad daugelis tų, ku
rie gydėsi ir tapo paskelbti es
ant sveikais, po kiek metų gau
na tabes arba generalį parezą 
(smegenų suminkštėjimą),. Te- 
čiaus didelė didžiuma sifilitikų, 
kurie tinkamai gydėsi, tampa 
sveiki, veda ir susilaukia sveikų 
vaikų, gyvena ilgai ir ne džiūs
nos, ne generalio parezo negau
na, gali išnaujo tipsikrėsti sifi
liu ir laboratorijos egzaminavi
mai nerodo, kad. jie ligą turėtų. 
Džiūsnos
tankiau tie, kas pradžioj serga 
lengvai, nesigydo arba gydosi 
mažai, kuriuos gydytojas pasi
skubina paliuosuoti nuo gydy
mo peranksti. Po trumpo gydy
mo tankiai kraujo Wasserman- 
nas yra negatyvia, stuburo sky
stis retai ir egzaminuojamas. 
Kraujo negatyvumas mat ne vi
suomet reiškia, kad ligos jau 
nėra. Kas sifilį gavo sykį,* jis 
turėtų pasilikti gydytojo prie
žiūroj per visą amžių, kad laiks 
nuo laiko pakartojus egzamina
vimus ir sužinojus, ar ištikrųjų 
liga yra dingusi, ar ji nepersi- 
metė į nervus.

Džiūsnos gydymas
Kiekvienos apkrečiamos ligos 

gydymas susideda iš dviejų da
lių: pasisaugojimo, kad ligos 
negavus, ir gydymo būdų ir 
įmonių ja gavus. Pasisaugo j i- 
inas atsieina pigiau ii’ sveikata 
nenukenčia. Kiekviena gauta li
ga pakenkia sveikatai, ypač si
filis, kainuoja nuo jos nusikra- 
timas ir darosi nemaža keblu
mų gyvenime. Yra sakoma, kad 
sifilis turtingųjų liga, šitas po
sakis turi dvi reikšmi: viena,
turtingieji tankiau apsikrečia 
juo, antra, gydymas atsieina ne
pigiai, todėl tik turtingesnieji 
išgali be sunkumo tinkamai gy
dytis. “Negauk sifilio, tai ne
gausi nei džiūsnos” — tai ge
riausias patarimas, nes džiūsna 
visuomet seka iš sifilio, o ne ko
kios kitos priežasties. Sifilio ga
lima išvengti vedant tvarkų ly
tinį gyvenimą, vartojant tinka
mus vaistus abejotinuose atsiti
kimuose, vengiant vartoti kitų 
vartotus stiklus, puodukus, šluo- 
stikus ir t. t.

Nors sakoma, kad sifilio 
nėra džiūsnos, bet ne visi sifi- 
litikai ją gauna, bet kas gali 
pasakyti, kuris jų gaus. Todėl 
kiekvienas sifilitikas turi žino
ti, kad jis gali tapti džiūsnos 
auka. Kiekvienas privalo gydy-

Lepnard Dai*win
■sūnūs \ garsaus mokslininko 
Charles Darwin. Nors jam 75 
m. amžiaus, jis karštai gina 
savo tėvo evoliucijos teoriją ir 
atidžiai sekė mokytojo Scopes 
bylą dėl evoliucijos mokinimo 
mokykloje.

arba tis ilgai ir eiti pas gydytoją 
laiks nuo laiko, kad pakartotų 
egzaminavimą. Išrodo, kad džiū
snų gauna nervingieji ligoniai, 
vienok ir kiti lig patys stengia
si ją gauti, nesilaikydami pa
prastu higienos taisyklių. Edin- 
ger sako, kad sifilis paliečia tas 
nervų dalis, kurios labiau dėvi

mos. Aišku, kad sifilitikai tu
rėtų vengti ilgų vaikščiojimų, 
bėgiojimų, rūpesčių, lenktynių, 
alkoholio, tabako ir lytinių per
viršių. Daugelis jų daro kaip 
tik priešingai. Gydosi didžiuma 
lik tol, kol matomieji ženklai ir 
nepatogieji simptomai dingsta.

Kada džiūsna pasireiškia, kas 
tuomet daryti? Vos keli metai 
atgal bebuvo daroma veik nie
ko. Ligonį parodydavo klinikoj 
studentams ir vėl liepdavo at
eiti, kad kitiems parodyti ir li- 
K4 išaiškinti. Lig-a skaitėsi neiš- 
gyrloma. Mat ii- joa tikroji prie- 

žastis nebuvo pilnai žinoma. 
Daugelyj atsitikimų ji pati su
stoja ėjus blogyn arba laikinai 
arba ant visados. Sužinojus tik
rai, iš ko ji paeina, daroma yra 
pastangų sulaikyti jos ardymo 
darbą ir prašalinti tulus jau 
įvykusius blogumus.

Kadangi priežastis yra sifi
lis, tad vartojami tie patys vai
stai, ką ir sifilyj — salvarsa- 
nas, neosaivarsanas, gyvsidab
ris if iodo druskos. Salvarsaną 
arba neosalvarsaną reikia švirk
šti į vaną savaitėj sykį per 8 
ar 12 savaičių. Tai priklauso 
nuo simptomų. Gyvsidabris var
tojamas kas diena, jei mos ties 
pavydale arba tirpstančių drus
kų švirkštimai; rečiau, jei var
tojamos Betirpstančios druskos. 
Po šitokio gydymo kurso jis nu
traukiamas trijoms savaitėms,

ir parezo susilaukia per kurį laiką ligonis ilsisi nuo 
vaistų efekto. Paskui vėl grįž
tama prie tokio pat kurso. Jis 
pakartojamas sulig gydytojo 
nuožiūros, simptomų ir labora
torijos davinių egzaminuojant 
kraują ir stuburo skystį. Jeigu 
šitokis gydymo būdas neduoda 
pageidaujamų rezultatų, tuomet 
vartojama Swift-Ellis metodą, 
apie'ką jau esu rašęs pirmiau. 
Kartais salvarsanuoto kraujo 
švirkštimas į stuburą duoda 
stebėtinų rezultatų. Nors, tiesa, 
pasitaiko, kad ne į kraują, ne į 
stuburą švirkštimai salvarsano 
negelbsti simptomų prašalini- 
me.

Vartojant salvarsaną vieno
kiu ar kitokiu K budu, negalima 
atmesti ir gyvsidabrio, skirtu
mas tik tame, kad jo dozos džiū
snoj turi būti žymiai didesnės, 
negu paprastame sifilyj. Todėl 
ligonis turi dar griežčiau laiky
tis burnos higienos ir saugotis, 
kad nevalgius ir 
tų su sukštimis. 
buvo aiškinta.

lodo druskos,
taip apsčiai vartojamos nervų 
sifilyj praeityj, netoli visų mo
derninių gydytojų yra visai at
metamos šioj ligoj, nes jos su
ardo virškinimo aparatą ir žy
miai nusilpnina ligonį jo kovoj 
su liga, o tyrinėjimai paskubu
sių sifilologų rodo, kad gero jos 
nieko nedaro. / z

Kol tikroji džiūsnos priežas
tis nebuvo žinoma, plačiai buvo 
vartojamas strichninas, arseni
kas, sidabro druskos ir daugy
bė kitų vaistų. Tūli vartotojai 
juos gyrė ir daug rašė apie 
juos. '

Apart vaistų vartojimo prieš 
pačią ligą, prisieina pulti simpJ 
tomus. Čia jau yra vietos ir j vai-1\ 
riems vaistams, ir mcchanote- * 
rapijai, ir elektroterapijai ir ki
tom priemonėm, kuriomis gali
ma simptomus palengvinti arba 
prašalinti. Pav., skaudėjimai 
gali būti nepakenčiami ir gali

suminė-

negerus daik- 
Apie tai jau

kurios buvo

reikėti net morfiną vartoti, bet 
kad jis neįeitų paprotin vėliau 
vartojamas fenacetinas, antipy- 
rinas, aspirinas ar kas kitą, 
skausmą stabdančio. Net ilgas 
buvimas šiltoj maudynėj arba 
sausas karštis ant skaudimų vie
tų neretai gelbsti. Adrenalino 
injekcijos kartais sustabdo ir 
skaudėjimą ir skrandžio krizį. 
Vėmimo stabdymui, kosėjimo ir 
sunkaus kvėpavimo, kolvulcijų 
ir kiti simptomų stabdymui var
tojanti atatinkami vaistai. Tūli 
jigoniai siunčiami į tinkamas 
institucijas arba kurortus gydy
tis vandeniu. Kiek tos maudy
nės gelbsti, kiek ne, o pasilsis, 
švarumas, pašalinimas nuo se
nųjų aplinkybių ir t. t. atgrie
bia kiek nors jų generalę svei
katą. Simptomų gydymas elek
tra irgi kartais duoda rezulta
tų, nors dar klausimas disku- 
suotinas, ar pati elektra ar į 
ją įtikėjimas veikia.

Kada pasireiškia inkoordina- 
cija judėjime ir ligonis tampa 
invalidu, jį neretai galima išla
vinti judėjimų, kurie panašus ir 
normalius, šita metodą yra va
dinama Frenkelio — reedukci- 
ja ataksinių ligonių. Tam tik
rom gimnastikom su prietaisais 
ir be prietaisų ligonis išmokina
mas reikalingų judėjimų. Fren
ke! šitą metodą išdirbo 1889 me
tais ir yra išleista jo žingeidi 
knyga, užvardyta “Tabetine at
aksija”. Šita metodą daugelis 
invalidų padaroma vėl naudin
gais žmonėmis. Gimnastikos nė
ra taikomos raumenų sudrutini- 
mui, o išmokinimui, kaip veik
ti, todėl kartais gydytojai vadi
na jas smegenų gimnastikomis. 
Kadangi jos turi būti daromos 
gydytojo nurodymais ir pritai
kant ligonio stoviui, todėl čia 
nėra reikalo apie jas kalbėti.

Nuo Spuogų
Cadum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia.’ 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau.

Pirma negu pirksi pianą

Pamatykit

balsas; lengvai groj 
resnių pianų niekur, 
tuvių krautuvė Chicti 
duodama Gulbransen

pas Budrikę Gulbransen 
Pianą, gražus, tobulas 

ja. Nėra ge- 
VienatinS lie

ku r par-
resmų
tuvių
duodama

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

Stock Room 3327 So. Halsted St

Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

PurHan Malt
Teikia Geras

\Pasekmes
Parinktas materiolan 
Prašykit groserninkų
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nės barzraskutyklos yra užda
romos 7:30 v. vakare, vieton 8 
v., išskyrus šeštadienius.

I ■ — I RflM—■■

NETEKUSI DARBO PAVIRTO 
PLfidIKE

onjiENOB, cewo, ni
Pelkių gaao eksplozija sužei

dė 4 darbininkus

G'

227 žmogžudystės
Bet tapo suimta prie pirmo 

“darbo” .

Per šių metų 221 dienas Chi- 
cagoje papildyta 227 žmogžu
dystės. Tokis didelis augimas 
skaičiaus žmogžudysčių, ko nė
ra jokiame kitame Amerikos 
mieste, privertė policiją stro
piau veikti ir buliui policijos 
yra išsiųsti daboti namus kiek
vieno žinomo* piktadario ir prie 
pirmos progos juos suimti. Ke
letu svarbesnių kriminalistų 
jau suimta.

Barzdaskučių unija priiminės 
ir moteris

Barzdaskučių unija iki šiol 
skaitė, kad tas amatas yra iš
imtinai vyrų ir jokiu budu ne
sutiko priimti į uniją moterų, 
nors kasmet vis daugiau barz
daskučių moterų atsirasdavo, 
kurios darydavo didelę konku
renciją vyrams, nes jos, kaipo 
neorganizuotos, buvo verčiamos 
dirbti už daug mažesnę algą, 
negu vyrai barzdaskučiai. Mo
terų barzdaskučių Chicagoje da
bar yra apie 800. Jos turi dirb
ti po 11 valandų į dieną ir gau
na tik pusę savo pajamų, be jo
kios gvarantijos. Vyrai gi gau
na $30 į savaitę ir 60 nuoš. tų 
pinigų, kuriuos jie įima virš 
$12. Unija dabar paskelbė, kad 
nuo šio laiko į uniją bus pri
imamos ir moterys ir tai lygio
mis sąlygomis; jos uninėse bar- 
zdaskutyklose gaus lygią algą 
su vyrais.

Nuo vakar dienos visos uni-

.loscpldne Keating, 17 m., 
3159 \V. Adams St., mėnuo 
atgal neteko darbo kaipo ste- 
nografė vienoje depar ta m anti
nių sankrovų. Veltui ji ieškojo 
kilo darbo; jo niekur negalėjo 
rasti, o ir jos pinigai baigėsi. 
Jai nieko neliko daryti, kaip 
eiti gatvėn. Bet tokio likimo 
ji nenorėjo priįmti ir nusita
rė paieškoti ‘‘laimės” kitoje 
šakoje. .Ii buvo skaičiusi kaip 
kitos merginos apiplėšinėja 
praeivius ir šoferius ir kaip 
lengva tai padaryti yra.Tad ir 
ji nusitarė likti plėšike, davu
si didelį revolverį ji pasiėmė 
Louis Falick kabą ir liepė jam 
važiuoti toliau nuo vidurmies- 
čio. Nuvažiavus prie 210 So. 
Albany Avė. ji išlipo iš kabo, 
atstatė revolverį šoferiui ir 
liepė iškelti rankas. Bet šofe
ris suprato, kad ji naujokė ta
me darbe ir pastvėrė jai už 
revolverio. Ją nuginklavęs, ati-

Pelkių gasas, tokis, kokis pa
sidaro punant daržovėms, eks- 
plodavo 90 pėdų gilumo duobėj 
prie Van Buren fr Michigan gat
vių, sužeisdamas keturius dar
bininkus, kurie prie tos duobės 
dirbo. Ta duobė, kuri yra 6 pė
dų diametre, buvo kasama pa
dėjimui pamato tiltui per Illi
nois Central geleži ngelį prie 
Van Buren gatvės.

Vos. spėta du darbininkus nu
leisti i duobę, kaip kilo eksplo
zija. Gerai dar, kad kitas dar
bininkas padavė signalą greitai 
juos iš duobės ištraukti, tad jie 
nors gyvi išliko. Kiti du darbi
ninkai dirbo šalę duobės ir li
ko lengviau sužeisti.

APIPLĖŠIMAS
Mane užvakar plėšikai apvo

gė. Paėmė pinigus, laikrodėlį 
ir raktus ant Jefferson ir Ca- 
nalport avė. Gal kas rado ma
no raktus, prašau atiduoti. 
Julius Vine, 1810 S. Haisted 
st. Prie rakių yra mano adre
sas 717 Virr Avė. —J. Vine.

Pašovė pačią ir pats 
nusišovė

Kadangi jo pati paliko kaba-

VAŽIUOK SULYG PLANO

davė ją policijai, kuri patupdė 
ją West Chicago Avė. policijos 
stoty laukti teismo.

‘‘Aš manau, kad jis galėjo 
būti geresnis kavalierius, to
kis, apie kokius knygose rašo
ma”, sako ji apie savo suėmė- 
ją. ‘‘Jis sugavęs mane galėjo 
paleisti. Aš nebūčiau bandžiu
si tai daryti antru kartu. Tai 
buvo pirmas kartas. Aš buvau 
desperatinga. Man kibai reikė
jo pinigų. Aš skaičiau kaip 
merginos užpuldinėja žmones 
ir liko man pasirinkti tik tai, 
ar kitką — dar blęgcsnio. Ir 
aš pasirinkau plėšimą.”

rete jį prie stalo ir nuėjo šokė
ti su jaunesniais vyrais, Charles 

i Trucker, 42 m., Chicago Heightš, 
parėjęs namo, pašovė ir sunkiai 
sužeidė savo pačią Velie, 28 m. 
ir paskui pats nusišovė.

Suėmė promotorių

* dartav

•

£
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Joseph Capuano, 328 N. Fair- 
field Avė., pradėjo skelbti, kad 
jis turi pirkęs farmą ties Lan- 
sing, Mich., kur auginsiąs si
dabrines lapes. O lapių augini
mas esąs labai pigus ir pelnin
gas. Kaip spėjama, jis tai savo 
“lapių farmai” surinko apie 
$60,000. Bet vienas jo investo- 
rių, kuris sudėjo pas jį $3,500, 
nuvyko i Lansing, Mich., pasi
žiūrėti tos farmos ir pamatyti' 
kaip auginamos yra lapės. Bet 
nuvažiavęs niekur nė tos far-; 
mos, nė lapių negalėjo surasti.! 
Sugryžęs Chicagon jis pasiskun- 1 
dė policijai, kuri tuojaus Ca-’ 
puano suėmė ir uždarė kalėji
mai!.

REIKALINGA 6 FORDAI

Kad Naujienų draugai važiuojant- 
tis j Naujienų pikniką neklaidžiotų, 
Naujienų Pikniko Komitetas pagami
no planą kelių, kuriais kiekvienam 
bus lengva surasti pikniką be jokio 
klaidžiojimo ir klausinėjimo. Pa
veikslėlyje matot du svarbiausius ke
lius, būtent: VVestern Avė. dėl auto
mobilių ir Haisted Str. dėl gatveka- 
riais važiuojančių. Važiuojantiems 
gatvekariais dar reikia priiminti, kad 
ant 6 
miesčio kanu 
ar Harvoy. 
ma gaut 
Haisted - 
Vincennes 
Ant 
“transferiai 
veža iki miesto rubežių, o po to kai
nuoja dar penktukas.

Automobilistai, apart VVestern Avė. 
gali važiuoti ir Haisted gatve iki 
Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue

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

“krenkeriu’’.
Tai bus didelės Fordų lenkty

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

Parodykit ką gali jūsų For
du kas!

Tos didelės lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumct Grove,
Blue Island, 111.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

ANTANAS GR1NEVIČ1A
Musų mylimas brolis persi

skyrė hu šiuo pasauliu sulaukęs 
38 metų amžiaus, Rugpiučio 3 
dieną, 10 vai. ryte. Paėjo iš 
Visneliaukio kaimo, Mariampo- 
lės valsčiaus. Amerikoje išgy
veno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Julijoną Andziulienę, — 
Amerikoj ir brolį Joną — Lietu
voj. Kūnas pašarvotas rahdasi 
1327 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks ketverge, Rug
piučio 6 <1., 8:30 vai. iš namų 
1327 S. 49th Ct. j Šv. Antano 
bažnyčią Cicero, III. o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 

» kapines.
Visus* gimines, draugus ir pa

žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuijudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Sesuo Julijoną ir švegeris 
Jurgis — Andziuliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5208.

—i' i iiii i i....nr

ir Haisted gatvių imtų prie- 
, kurie eina į kankakee 
Tuos karus taipgi gali

ant sekamų kryžkelių: 
79, Vincennes — 103, 
— 111, ir Vincennes 119. 

kalbamų karų tinka miesto 
ir už ta pati mokestj

Canal 
į rytus

gatve reikia važiuoti ar eiti 
keturis blokus ir pasisukti i 

■ Daržas yra netoli nuo Canal
gatves

Tegul ne vienas nepraleidžia šio 
pikniko .

Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETU VYS GRABC IRIUS IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

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

4340 So. Califomia Avė., 
Tel. Lafayette 508,3

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS a

4904 W. 14th Str., Cicero.
Tel. Cicero 8094

. vU ----- ------- —-------

nPranešinias^
DR. C. Z. VEZELIS .

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

ir dabar praktikuoja dentisterija 
4712 So. Ashland Avė.

arti 47tos gatvės
Telefonas Boulevard 7042

L ' ................. *

FordsonLincoln
»
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Cars-Trucks-Tractors £
FRANK BRESKA g

Kcdzic Avcnue, Telefonas Lawndale 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu |
Fordo trekai dėl kiekvieno biznio 1 x

Reikia lietuvių salesmenų. W

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | muua Ir nauju* namui, taipgi dirb

tu vis. Cash arba ‘ant išmokėjimų.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I ■ e.
A. BARTKUS* Pree.

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

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
----Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.--------

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais “senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avcnue, Cleveland, O.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
*1739 So. Haisted Str., Chicago, III.

a

PATYRIMAI j
NERVIŠKOS MOTERIES

Nusilpusi, nusiminusi, be vil
ties — gavo pagelbą 
vartodama Lydia E.
Pinkham’s Gyduoles

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

vau nusiminusi ir 
nepaisiau ar aš gy- ______________
vengiu ar įnirsiu.: žiaurias klaidas. 
Mano dešinysis šo
nas labai skaudėjo 
jr turėjau nugaros 
skaudėjimą ir silp
numą. Aš skaičiau 
apie jūsų gyduoles 
laikraščiuose ir ra
šiau dėl tolimesnių 
informacijų. AŠ

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
____ __ ______ Specialė atyda at
kreipiama į- mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10

8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 Wcst 47th Street

Phone Boulevard 7589

Cincinnati, Ohio. — “Aš buvau 
viška ir negalėjau miegoti, ta 

" 11 veikdavau ir

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
’- kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
ii taiso trumpregystę ir toliregystę. 
i- Prirenka teisingai akinius. Visuo-

iki

3. Pinkham s Vege-

Noriai atsakys laiškus

vartojau Lydia 
table Compound, Kraujo Gyduoles ir 
dėl Kepenų Pilės ir vartojau Lydia 
E. Pinkham’s Sanative Wash. Aš ga
vau geras pasekmes visuose atsitiki
muose ir aš dabar vėl gailu dirbti 
ir galiu valgyti viską kas tik papuo
la. Mano draugai pasakė man, kad 
aš dabar gerai išrodau”. — Mrs. F. 
K. Coriell, 129 Peete St., Cincinnati, 
Ohio.

Philadelphia, Pa. — “Aš vartojau 
jūsų gyduoles nuo nervingumo ir nu
silpusio kūno ir abelno nusilpnėjimo. 
Po vartojimo Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound ir vartojimo Ly
dia E. Pinkham’s Sanative Wash, aš 
pasijutau kaip kita moteris ir pa
sveikau visais atžvilgiais. Aš atsaky
siu laiškus klausiančius apie tas gy
duoles”. — Dora Holt, 2G49 S. Hth 

•St., Philadelphia, Pa. -

Tel. Lufayatto 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuo<oriausi ai.

M, YuŠka,
8228 W. 88th 8U CMcaąo. Iii.

. —------ ---------------

Patarimas 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.

|<rau jo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel-' 

bės sura
sti tikrą 
priežastj 

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto Įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

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

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama litu, tfali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 60G ir 914 ir geriausia Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

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

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

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

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

Kalhdrtia visokiomis kalbomis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačioj Naujienom 
yra Baudingos.

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 save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
i ' Netoli Ashland Avc.

; Reumatizmas sausgėlų |
Nesikankykite ■'avęs skaus- M 

mais, Reumatizmu,. Sausgėlo, ■ 
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

— raumenų sukim ii; nes skau- ■ 
dėjimai,.naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. * 

CAPSICO COMFOUND mo- • 
stis lengvai prašalina viršrni- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- I 

5 vones pasveikę. Kaina 50c per 1 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- JJ 
KATOS”, augalais rydyties, 

jį kaina 50 centą.

s Jusliu Kulis ž
8259 South Hahted Street, * * 

CHICAGO. 1LL. ■
K58NBIKB 91

GYDOME VYRUS '
$50 Gydymo 

Kursas $10
Iki tolimesnio pranešimo gydy

siu sergančius vyrus tokia maža

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

po. Jeigu yra reikalas <lel galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t. 

Aš noriu pusikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligb. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

"606’ SS "914”

kaina kaip $10.

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
S t., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išlydytų 
ligonių. 

•- ____ >

I

I 
I
I

TIKRA PAGELBA
{čirškimai tiesiui į gyslas laike 

užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirsRimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. UtaVninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakaru. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų,

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 auglio)
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Lietuvių Rateliuose.
Šiandie M. J. Damijonaičio 

laidotuvės

rinkimai bus laikomi kaip ir miant ant to skaitliaus sutar- 
pi rinitui* — pirmą penktadienį tis buvo padaryta ir paskuti 
kiekvieno mėnesio, 7 vai. va- nėse minutėse, p. Strazdui be

PRANEŠIMAI
kare. —B. B.

Town of Lake

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, kuri turi 
vaiką nuo 8 metų ir aukščiaus, nes 
savininkai myli vaikus. Darbas yra 
užiurėti Storą ir tnigelbėti kuknioj; 
kambarys ,valgis ir mokestis .

Atsiftaukite " •
1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ”
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI4EME
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I ft A I L

Nori h Sldes Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas jvyks 5 dieną rug
piučio 8 vai. vak. 1822 Wabansia Avė. 
Visi delegatai kviečiami būtinai daly
vauti susirinkiman.

Sąryšio rašt. K. čcpulevič.

PARDAVIMUI grosemė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, daromas biz
nis su lietuviais, lenkais, ameri
kiečiais ir juodveidžiais, sujungta 
su didele bučėrnc, biznio į savai
tę virš $1000, tai yra puiki pro
ga. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos, kaina $3500. Musų košlume- 
ris prašo surasti jam pirkėją, Del 
informacijų rašykit arba atsišau
kit

Emmart Packing Co.
,5935 S. State St.

lipant į traukinį, kuris pradės, 
jo kelionę į Lietuvą, pinigai bu
vo užrpokėti ir vietinis protesto 
nalas ir biznierius liko savinin- 

j kais didžiulės knygų krautuves. 
.Taip kaip “mųvėse”.

Sakoma, kad jiedu pavartos 
- dentisterijos. labai įvairius budus išplat-ni-

Aukščiau pažymėtos raides, 
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 valstijoj.

Standard I^and Associntion 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

Jaunuolių Orkestro _ mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 5 d. 
8 vai. vakaro. Jaunuolių tėvai bu
kite, jeigu galima, o jaunuoliai at
siveskite naujų narių.

—A. J. Schultz, rašt.

sa-
sa-

Dr. C. Z. Vezelis pardavė 
vo vaistinę ir pargryžo prie 
vo profesijos 
Atpirko savo senąjį ofisą nuo mui ir išpardavimui šių knygų 

....v.vzv.., buvusio dentisto, kuriam jį pi r- tarp. Amerikos lietuvių. Kadan-
J daug žmonių, miau buvo pardavęs. Ofisą lai- gi j»e knygas pirko už paiygi- 
kaipo darbuotojas, kys toj pačioj vietoj — 4712 S. namai žemą kainą, 

žinomas netik Ashland Avė. 1 ...

Laidotuvė.^ pereitą penktadie
nį urnai pasimirusio Qeno Ame
rikos lietuvių darbuotojo Motie
jaus J. Damijonaičio įvyks šian
die. Numatoma, kad laidotuvėse 
dalyvaus labai 
nes velionis, 
buvo visiems
Chicagoje, bet ir visoje Ameri- mano, kad jo buvusieji rėmė- 
koje. Tik pastaraisiais keliais jai ir draugai rems jį ir to- 
metais jis mažiau dalyvavo vie-.liaus, todėl ir nemano kelti 
šajame veikime, nes sunki žmo-i ofisą į kitą kolioniją. — P. G.

. tad bus
D-ras Vezelis galima naudoti didesnį kapitalą

naujiems būdams garsinimo, 
suorganizavimui agentų, išpla
tinimui biznio propagandos, ir 
tt. —• A. ir A.

Bridgeport. — Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas bus 
antradienį, rugpiučio 4 d., 7:30 v. 
vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3135 S. Halsted St. Visi na
riai esate kveičiame priimti, nes 
randasi daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi atsiveskite draugų 
dėl prirašymo. —A. Bugailiškis.

nos liga ir didelis- vargas kliu
dė tai daryti. Bet pastaruoju 
laiku vėl buvo begryžtąs į pla
tesni veikimą, tečiaus jo darbą 
nutraukė ūmi jo mirtis.

Kūnas yra pašarvotas J. Pav- 
lovičiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St. Kaip 2 vai. po piet 
iš ten bus išlydėtas į Tautiškas 
kapines, kur ir bus su iškilmė
mis palaidotas. — V.

APSIVEDIMAI

Svečiai į Naujieną Pikni
ką jau pradeda rinktis

Atvyko būrys detroitiečių ir iš

Sawyer Biscuit Kompani
ja siunčia dovany Nau

jieny Piknikui
Teko sužinoti, kad Sawyer 

Biscuit kompanija, kuri su sa
vo gardžiais keksiukais saldi
na lietuvių gyvenimą, sumanė 
prisiųsti į Naujienų pikniką 
keturias dėžes gardžių gar
džiausių keksiukų, kad tuo 
pridavus Naujienų piknikui 
nepaprasto saldumo ir malo
numo.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

So. Omaha. Nebr.

TAUPYK IR TURĖK

Kas sųvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai. dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuIRoj

IEŠKAU merginos, kuri ma
ne mylėtų.

A. Bolševikas,
201 E. University Avė. 

Champaign, III.

JIESKO PARTNERIŲ ~
PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne

vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerlo ir groserio biznyje, kas ne mo
kos tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų, Mokama alga ir nuošimčiai 
(komišinas). Atsišaukite:
Slavic Union Alliance of America, 
1002—10 North Clark St. Chicago

REIKIA DARBININKŲ”
VYRŲ >

BENDRAS ŪKIS L,

Kas nežino Sawyers 
PO BISCLTT”, kurie yra 

' suomei švieži, kvapingi, 
i dus ir nepaprastai maistingi 
’ mažiems ir dideliems?

Kas nežino Savvyei 
Frost, Juliette, Lima, 
Loti Chocolate, Mabella Cream, 
Mistletoc, Newsboy Assistant 
ir daugybe kitų gardžiausių

I keksiukų, kurių musų vaikai ir 
I mes patys laukiame su išsil- 
! girnų?

Vot, Naujienų piknike tų 
kiekvienas galės 

su pienu

Naujienų piknikas ne juokais 
suinteresavo visus Amerikos 
lietuvius ir kaikurie, kuriems 
išgalės leidžia, jau per keletą 
dienų prieš pikniką pradėjo 
rinktis į tą didžią lietuvių šven
tę. O kiek yia tokių, kurie ir 
labai norėtų dalyvauti piknike,1 
bet neišgali?

šiomis dienomis atvyko Chi- 
cagon su savo forduku Stasys 
Jasinskas iš Detroit, Mich., o su! 
juo drauge atvažiavo Petras 
Jurėnas ir daugeliui žinomas gardumynų 
darbuotojas, literatūros platin- paragauti su kava, 
tojas, Povilas šlapelis. Jie pasi-1 ar su papsu.
dairę po Chicago ir praleidę! Atsilygindami ISiąwyer Bis- 
Naujienų Pikniką, vėl grys Dėt- citit kompanijai už jų gerumą 
roitan ir stos dirbti naujų For-.ir nuoširdumą, mes patariame

butų žuvę žmonių pinigai.
C.I4IS-|i§ žia jyS galite pasiimti bile 

kada ir bile kokiam reikalui, 
I kaip ir iš savo kišenės.

Ra T-1 Naujienų Spulka yra po valdžios 
, kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
Žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mlšelka 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

po\ pietų. Naujienų raštinėje.

Jack
Linda

2

NAUJIENŲ PIKNIKO
| DARBININKAMS
l Visi draugai ir drauges, kurie esat 
apsiėmę dirbti Naujienų Piknike dar 
nuo gegužio 24 d. ir manote dalyvauti 
darbe rugpiučio 9 d., prašome tuojau* 
pranešti mums apie tai telefonu, j 
Roosevelt 8500, asmeniškai ar laišku.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

BEI KALINGA 100 žmonių su 
mažu kapitalu į bendrą ukininkys- į 
tę. Kuriems yra persunkus <llrb-J 
tuvių darbai ir norite palengvinti! 
savo gyvenimą prisidėkite prie! 
bendro ūkio. Darbas ir gyveni-) 
mas užtikrintas. Del informacijų 
kreipkitės

Walter Strygas,
3856 Archer Avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

BEI KALINGAS duonkepys prie 
kepimo latviškos duonos. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Atsi- 
šjuikit nuo 4 iki 8 vai. vakare.

6457 S. Mozart St.
1 fl. front

REIKALINGAS virėjas, tu
rintis patyrimą, gera mokestis 
ir pastovus darbas.

Kreipkitės
NATIONAL RESTAURANT, 

1841 So. Halsted St.
R" 1 ' ■ 1 ■■ ......... 11 .....- 1 " *

VYRAI, kurie nori gauti 
vietą su ateičia, algą ir komi- 
šiną, lai atsišaukia pas.

C. L. MciManis, Room 301
Merrick Rldg

357 IW. 63rd St.

MOKYKLOS reikmenų krautuvė, 
tas pats savininkas per 12 metų, 
sykiu 4 kambarių flatas, rendos 
$45, kaina $1'500. Geras biznis ve
dusiai porai. Vienas musų kostu- 
meris nori, kad mes surastumėm 
jam pirkėją. Parduodama cigarai, 
saldainiai, nesvaiginami gėrimai, 
ice cream, notion, žaislės, mokyk
lų reikmenys ir t. t. Del informa
cijų atsišaukite arba rašykite 

Emmart Packing Co., 
5935 S. State St.

PARSIDUODA vyriškų aprė- 
dalų krautuvė. Parduosiu labai 
pigiai, nes turiu greit parduoti.

Atsišaukite:
718 W. 18 Str.

PARDAVIMUI barbernė su dviem 
kedėm, lenda $15 į mčn. ir 3 rū
mai pagyvenimui. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis paliesit 
ant vietos. Atsišaukit prie 

Ronošiaus, 
1616 — 47th St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, ice cream, nesvaigi
namų gėrimų, cigarų, ir sal
dainių, rendos $30 į mėnesį, 
ilgas lysas, pigiai.

6009 S. May St.

PARDAVIMUI 9 flatų namas, ga
ru šildomas, naujos mados vanos, 
rendų atneša į metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; 
mainysiu į lotus arba į mažą na
mą. 2610 W, 65 St. ir Rockwell 
avė. Tel. Republic 8289.

2 F1LATŲ mūrinis namas, 
netoli Ogden Court, 6—6 kam
barių, furnas ir pečiumi šil
domas, ąžuolo trimingai ir 
grindys, presinių plytų fron
tas, 2 karų garažas, cementinė 
ėlė, bargenas už $11,000, casi 
reikia $3500.

Sneehan—Witous Co. 
1654 W. 63 St.

Phone Hemlock 1600

REIK ALINGA S bękeris, turi 
būt patyręs savo darbų, gera 
mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukit

1425 S. 49 Avė., Cicero, III.

RRIGHTON Park bargenai. 
Pardavimui lietuvių restaura- 
nas, labai geras biznis. Gera 
priežastis pardavimui. Puikus 
bargenas.

2G12 W. 47 St.

PARDAVIMUI medinis namas, 
7 kambarių ir Uotai; yra elektra, 
guzas, garažas dėl vieno karo, gra
žioj vietoj. Parduosiu arba mai
nysiu. Randasi St. Charles, III. 

1436 S. Washtcnaw avė. 
Phone Lafayette 9410

BA60GMRS BROS.
MOVING,' EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Ix)ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3416 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 —1 Blvd. 1969 ree.

REIKIA vyrų, kurie neturi 
savo nei 1, nei 2 pilietybės po
pierių (rali gauti darbą pas 
Loyal Order of Dcer Office 
per visą šią savaitę. Atdara 
vakarais iki 9 vai. ir visą die
ną nedėlioj, Room 209.

58 W. Washington St.

d u.
Detroitiečiai patyrę, kad Chi- 

cagos lietuviai labai nedrąsiai 
teapsiima lenktiniuoti su jų pa
gamintais automobiliais, fordu- 
kais, sako, .kad jie gali drąsiai 
stoti ir, esą lenktynes jie tik
rai laimės. Viena bėda yra su 
jais, kad jų fordukas nėra tam 
tinkamas: jų yra "sedan,” o 
čia reikia “touring”, bet, sako 
jei galėsią kur gauti pasiskolint 
tinkamą forduką, tai stosią 
lenktynesna by su vienu.

Iš So. Omaha, Neb. atvyko 
A. žalpis, kuris tenai buvo vie
nas iš veikliausių, o gal būt 
pats veiksliausias lietuvis. Jisai 
rengiasi prie Naujienų pikni
ko ir prie naujo gyvenimo Chi 
cagoje. Sako, jau senai turėjęs 
norą aplankyti šį garsų miestą, 
kur tiek daug progų randasi, 
bet tik dabar pasitaikiusi gali
mybė tai atsiekti.

Naujienos gauna daug su 
graudinančių laiškų iš įvairių 
dalių Jungtinių Valstijų, kad 
vienas ir kitas labai norėtų nors 
sykį gyvenime dalyvauti Nau
jienų piknike. Naujienų pikni
kas, tai ne juokai, brolyčiai.

— Reporteris.

musų skaitytojams reikalauti 
savo grosernėse Sawyers pro
duktų.

Burnside
Iš Burnsides draugijų 

veikimo

Apšvietos ir Dailės Draugi
ja liepos 26 d. turėjo išvažia
vimą į Leafy Grove miškus. 
Diena buvo šaltoka ir apsiniau
kusi, tai daugelis ir narių pa
bijojo lietaus, bet visgi buvo 
pusėtinas būrelis ir išvažiavi
mas visais atžvilgiais nusisekė 
ir gauta keletas naujų narių

.. ♦ 
*

SLA 63 kuopa laikys susi
rinkimus naujoje vietoje, pra
dedant nuo sekamo, kuris įvyks 
7 d. rugp., John Padgorniko 
svet., 1200 E. 93 St. Jojimo du
rys nuo Woodlawn avė. Susi-

Paskutinio Momento 
Permainos

Jonas Strazdas išvažiavo Lie 
tuvon. Jo buvimas čionai bu
vo įdomus ir interesingas, ypač 
paskutinėse dienose. Jis atva
žiavo iš Lietuvos kaipo įgalioti
nis didelės “švyturio” B-vės ir 
atsivežė su savim didelį skait
lių tos bendrovės įvairių kny- 
pų, muzikos ir tt. Ant Bridge 
porto, po ąumeriu 3305 So. 
Halsted St., jis atidarė puikią 
krautuvę, sudėdamas virš $70,- 
000.00 vertės to tavoro. Ir, sa
koma, kad Chicagos lietuviai 
atkreipė atydą į šias naujas 
knygas ir kad Strazdui biznis 
gerai sekėsi.

Bet p. Strazdo buvimas Chi- 
cagoj buvo aprubežiuotas ir 
prieš jo išvažiavimą atsirado 
kupčių, kurie norėjo nupirkti 
tą krautuvę. Tarybos buvo už
vestos apie du mėnesius atgal. 
Ir kada visos detalios buvo nu
tarta ir sutikta, tai p. Strazdas 
nusprendė užbaigęs šiuos reika
lus, išvažiuoti subatoj rugp. 1 
d. Bet paskutiniame momente, 
kada reikėjo kupčiui pristatyti 
pinigus, jis atsisakė dėl ‘Tortin
gų” priežasčių ir nors Naujie
nose tilpo žinia, kad tas kup- 
čius nupirko knygas, bet visgi 
jos liko nenupirktos.

Tam momente ant scenos pa
sirodė adv. A. Olis ir A. J. Ba- 
chiunas, kurie buvo pirmiau in
teresuoti pirkimu tos krautuvės 
ir kadangi visos knygos ir ki
tas tavoras jau buvo pirmesnio 
pirkėjo suskaitytas, tai pasire-

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

Roseland. Rugpiučio 4 d., 7:30 
vai. vakare Aušros kambariuose 
10900 S. Michigan Avė. įvyks Lie- : 
tuvių Improvement ir Benefit Kliu- [ 
bo susirinkimas. Jame bus reportai 
iš įvairių komisijų.. Todėl visi na- ' 
riai atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
piučio (August) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos nariai per 
šias kelias dienas 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 kontesto, nes tai pa
skutinė diena pridavimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugpjūčio 9 d. 
draugijos susirinkime iki 3 va
landai po piet —'post meridiem, 
nesirokuos kaipo kontesto daly
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir 
visuomet 2 vai. p. p., Polish Wo- 
inen’s Alliance svetainėj, 1309 N. 
Ashland Avė.

Kontesto Vedimo Komisija: 
Julius Mickevičius, pirm., . t 
Xavieras ėdikus, sekr., 
Antanas Vilis, rašt. pageli)

LSS VIII Rajono (’entralinįo Ko
miteto susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rugpiučio 6 d., 8 vai, va
karo, Naujienų name. Visi komite
to nariai būtinai atsilankykite, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
tarti. LSS VIII Rajono Sekretorius.

Pirmyn Mišraus Choro dainų repe- 
< ticija bus utarninke Augusto 4, 7:30 
• vai. vakare. Liuosybės Svetainėje, 

kutnp. Girard ir VVabansia av. Visi 
dainininkai malonėkit susirinkti lai
ku; žinote, kad Augusto 9 turėsime 
dainuoti didžiame Naujienų Piknike.

Valdyba.

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų j 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

S. I.. A. 36toH kuopos mėnesinis su
si) inkimas bus rugpiučio 5 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijos svet., 
3185 So. Halsted gat. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, yra svarbių reikalų 
apsvarstimui ir atsiveskite savo drau
gus įrašyti prie S. L. A. Padaryki
me 36-tą kuopų didžiausią!

Dabartinio kuopos finansavo rašti
ninko antrašas yra: A. Lietuvninkas, 
3136 So. Lowe Avė., 2ros lubos.

Kviečia Valdyba.

r"
’lel. Yards 7282 '

BRIDGEPORT PAINTINO 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

j. S. RAMANC1ONIS. Prez..
V—...............................

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodami visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

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

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi)wauke Av. Haymarket 1018 I 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221^

Tel. Lafayette 5158-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

ISRENO AVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 5 kambariai l 

ant trečių lubų su visais paran- 
kumais, $25. 6 kambariai ant ket
virtų lubų už $22. Yra elektra, 
gasns ir vana. Kreipkitės 3119 S. 
Morgan St. i drabužių krautuvę,

Tel.’ Boulevard 160t

ANT išrendavojimo 6 kambarių 
fintas, gali būt tinkamas daktarui 
arba advokatui.

5124 S, Kedzie Avė.
Savininkas V. VaitekeviČius 

1803 W. 45 St. 
Tel. Lafayette 4500

RENDON krautuvė geroje 
vietoje ir pilnas įrengimas če- 
verykų krautuvėj pardavimui. 
2422 W. 47th St. nettoli West- 
ern avė. Phone Republic 6154.

Joseph Rekar

JIESKO DARBO
SENYVAS *žinogus ieškau 

darbo prie namų. Kas turit to
kį darbą praneškit.

IL. Grigas
3353 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI

GRIJIKLIS PIANAS
Moderniški keisai, 88 notų, 

gerame padėjime, su benčium, 
kabinot ir 75 roMiai, kaina

$110
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą. Galima gauti 
išmokėjimais per banką.

3323 Lincoln Avenue 
Ist Floor 

Mr. Jankowski

PARDAVIMUI didele krau
tuvė ir 7 kambariai, 2 karų ga
ražas, yra elektra, vanduo, 3 
karų linijos, mokyklos, baž
nyčios, tinka bile bizniui, kai
na $5900. 2324 S. Sa^vycr Avė.

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

Greenfield Real Estate 
Conneautville, Pa.

PARDAVIMUI Packard trokas 
su bizniu — išvažinėjimu nesvai
ginamų gėrimų, su kuriuo galima 
padaryti gerą uždarbį.

J; Balsevičius 
4446 S. Eairfield Avė.

PARDAVIMUI

$750 KIMRALL grojikliai 
pianai su 79 rolėmis ir ben- 
činm; parduosiu už $150. Ap
leidžiu miestą.

Mr. Dubro.
2332 W. Madison St., Ist fl.

6825—27 SO. ARTESIAN AVĖ., 
mcdinC cottage pardavimui, 2 lo
tai, gatvė cementuota, 2 karų/ ga
ražas, kaina $8500.

Ftoersch, vienatiniai agentai 
2344 W. 69 St. 

Tel. Prospect 0760

EXTRA!
Turiu dvi bučernes ir groser- 

nes, vieną iš dviejų parduosiu su 
namu arba atskirai. Taipgi mai
nysiu geroj apielinkėj ant priva
tinio namo.

K. DankeviČius
4425 S. Wells St.

Phone Yards 3906

PARSIDUODA grosernė, ice 
cream, kendžių, cigarų, cigarc- 
tų, biznis geras. Pardavimo 
priic'žastis — liga. Atsišaukite 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI barber shop — vi
si įtaisai pirmos rųšies. 4 krėslai 
balti, rakandai marmuro, lysas 3 me
tams. Biznio gatvė. Parduosiu visą 
arba pusę.

320 E. 14th St. 
Chicago Heights, III.

PARSIDUODA General Dry Goods 
Storas, lietuvių, lenkų ir slovakui 
apgyventoj vietoj, bizniavo] gat
vėj. Biznis išdirbtas per penkius 
metus. Krautuvė didelė — 65 pė
dų ilgio, 25 pėdų pločio. Frontas 
pagal naujausio styliaus. Apyvar
tos galima daryti už $100,600 į 
melus. Pardavimo priežastis — 
noriu važiuot Lietuvon gyvent.

John P. Parkauskas 
1839 W. 47th St., Chicago

Ar nori uždirbti $10,000
GREITU LAIKU

Ar nori būt biznierium? Ar 
nori pirkti pastovų biznį pi
giai? Ar nori būt savininku 
biznio, kuris yra vertas virš 
$60,000?

REIKALINGA $4,000 pini
gais ir geros galvos. Kreipkitės 
A. J. Bochunas, 3428 South 
Halsted St., Chicago, Iii.

Tel. Yards 6616.

AURORA, ILL. parsiduoda ply
tinis namas ant 2 gyvenimų, gra
žioj apielinkėj. Renčia neša $1500 
j metus. Pasiskubinkite kas nori
te pirkti namą, gausit gerą barge- 
ną. Galit pirkti ant lengvų šilygų 

A. Yuška,
537 Galina blvd., Aurora, Iii.

GREITAI parduodu keletą 
parinktų rezidencijos lotų, pil
na sekcija kampinių. Visi pa
čiame viduryje Calumet. Del 
smulkmenų rašykit Naujienos, 
1739 S. Halsted st., Box 591

PARINKTI rezidencijų lo
tai pardavimui, labai pigiai, 
lietuvių kalonijoj. Del vietos 
ir kainų rašykit Naujienos, 
1739 S. Halstel st., Box 592

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių ir notions krautuvė. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą.

H. CONDRICK, 
2859 Union Avė.

PARDAVIMUI “fikčeriai” dėl 2 
saliunų, 2 veidrodžiai 5x14, ma- 
hagony medžio, norėčiau pratuš
tinti vietą.

Martin Šulo, j
4716 S. Marshfiold Avė.

Tel. Boulevard 2422

PARDUOSIU ar parendavosiu 
“Rooming House” ir restoranas, 
16 kambarių, 2113 S. Halsted St. 
Antras tokios pat rųšies biznis, bet 
tik 10 kambarių. Taipgi parduosiu 
ir parendavosiu. 443 W. 43rd St.

Savininkas 1616 S. Halsted St.
Te). Canal 3569

KARŠTO vandenio boileris 550 
pėdų rod, su tunka $40. Bresinė 
lovių matracas • ir springsai $14, 
9y12 karpetai $25—$19, T tuko 
radio setas $35. Fire Proof Masi
nis garažo šildytojas $40.

L, Larrivee, 
3412 S. Hamilton Avė.

Netoli 35th and Archer Avė.
Phone lafayette 1882į

PARSIDUODA minkštų gėrimų, 
cigarų ir cigaretų biznis. Vieta iš
dirbta per daug metų. Norintieji 
tokį biznį pirkit. Parduosiu su na
mu ar be namo.

1337 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė su 4 pagyvenimui 
kambariais. Biznis išdirbtas, randa
si gražioj vietoj . Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite
360 E. 69th St.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė Lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. Biznis yra cash. 
Parduodu, nes negaliu apsidirb
ti, turiu du bizniu.

2958 Lowe Avė.
U._.. ......... . .......

NtMAI-lEME
PARSIDUODA grosernė, saldai

nių, ice creamo, cigarų, cigaretų 
ir taip visokių reikmenų Storas; 
gera vieta, išdirbtas biznis per 
daug metų. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą, arba mainysiu į 2 
flatų namą ar į bungalow kur 
geroj vietoj. Taipgi kas norit pirk
ti tokius biznius kreipkitės

3932 S. California Avė.

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

Savininkas
6338 So. Mozart St.

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė, 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU-

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

VALENTINE DRES8MA KING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


