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Green smerkia 
teismus

Kiniečiai kovoja misijų 
mokyklas

Čičerinas vėl norįs atsistatydint
ADR prezidentas Green 

atakuoja teisinus
Blogumas teismų pareina iš to. 

kad federaliais teisėjais ski- 
riami politikieriai

STEUBENVILLE, Ohio, rugp. 
11. — Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, Wm. Green, 
kalbėdamas vakar Ohio valsti
jos darbo federacijos konvenci
joj atakavo Amerikos teismus 
ir pareiškė, kad darbo federaci
ja, su savo penkiais milijonais 
organizuotų darbininkų, nebe- 
n u rims tol, kol nesuvaldys vals
tijų ir viso krašto teisėjų sa
vivaliavimo ir nesugrąžins lais
vės Amerikos piliečiams.

Green pasakė, kad blogumas 
pareinąs iš to, kad Jungtiniu 
Valstijų prezidentas federaliais 
teisėjais skiria asmenis, ku
riuos jam perša senatoriai. Sena 
toriai gi perša jam tik savo sėb
rus, savo favoritus,“ kurie pa
skirti teisėjais, esti atsakomingi 
tik politikieriams, o ne žmo
nėms. Ginčuose darbo su ka
pitalu teismai dėl to niekados 
neesti bešališki, jie visados, 
teisybės nebodami, palaiko sam
dytojus. Savo duodamais “in- 
džonkšenais” teismai nori at
imti darbininkams jų šventą 
teisę organizuotis.

Grumia komunistus
Federacijos vadas, kalbėda

mas apie daugelio valstijų at
mestą konstitucijos papildymą 
vaikų darbui kontroliuoti, paša- j 
kė, kad Darbo Federacija ne-į 
paliaus kovos, kol ta kova nebus ’ 
laimėta, tai yra. kol vaikų dar
bas nebus pamatiniais krašto 
įstatymais apdraustas.

Prisiminęs komunistus, Green 
pasakė, kad jie turi būt visur 
genami ’/ ukan iš federacijai 
priklausančių darbininkų orga
nizacijų, nes, sakė Green, “mu
sų platformoj nėfra vietos tiems, i 
kurie skelbia tik ardymo politi
ką.“ I

2 užmušti, 5 sužeisti val
stiečių su valdininkais 

muštynėse
III I ■■■ III! — ■ ■■ ■

PRAHA, Čekoslovakija, rugp.
10. — Ties Nagykiaru, Slovaki
joj, įvyko, valstiečių kova su 
valdininkas, kurioj du asmens 
buvo užmušti, penki tur būt 
mirtinai, o keli kiti 
sužeisti. Kova kilo, 
ninkai bandė suimti 

lengviau nyną.
kai valdi-' 
du stovą-

kų kaimiečiu už auginimą ta- 
l>okost kas čechoslovakijoj yra 
valdžios užginta.

Nori, kad iš rusų žodyno 
butų išriesta žodis “žid”(

MASKVA, rugp. 7. — Cent- 
ralinis Baltgudijos komunistų 
partijos komitetas nutarė re
komenduoti, kad iš rusų žodynų 
butų išmestas žodis “žid.” . Tą 
žodį mat rusai vartoja tik ųž- 
gaunama prasme, šiaip gi ru-
siškai žydas vadinama “jevrei“.

Kiniečiai pradeda kovą su 
misiją mokyklomis

Misijonieriai ir misijų mokyklos 
esą svetimų imperialistų įna
gis Kinuose

PETEI-HO PAJURYS, Kinai, 
rugp. 11. — Praleidžiantieji čia 
vasarą Amerikos, Kanados ir 
Anglijos misijonieriai lalyii su
sirūpinę. Jie sako, kad dėl ki
niečių maišto prieš krikščionių 
niokyklas, kaipo “svetimų im
perialistų įnagius,’’ daugelis 
misijų mokyklų ateinantį rug
sėjo mėnesį nebegalės būt ati
darytos.

Kgnados Episkopalų, Pietų 
Baptistų ir Amerikos Rymo-Ka
talikų mokyklų Honane stu
dentai kiniečiai suorganizavo 
sąjungą, pareikšdami, kad jie 
daugiau nieko bendra nebetu
rėsią su svetimšaliu kontroliuo
jamomis mokytomis. Studentai 
reikalauja, kad visos misijų mo
kyklos butų atiduotos Į pačių 
kiniečių rankas, kiniečių moky
tojų vedamos, ir krikščionių 
religijos mokymas jose kad bu
tų panaikintas.

Hupeh, Kiangsu ir čekiango 
provincijų švietimo draugrija 
išleido atsišaukimą, kuriame 
aitriai smerkia milijonierius ir 
misijų mokyklas ir suko, kad 
misijų mokyklos tai esą sveti
mų imperialistų įnagiai, varto
jami nuodingoms doktrinoms 
platinti K nu >.) •jnėse, ii grau
dena stml irius l auktis iš jų.

Fatšanas paimtas

KANTONAS, Kinai, rugp. 11.
Praneša, kad kuomintanų 

kariuomenė paėmus Fatšaną, 
dideli pramonės centrą Kuan- 
tungo provincijoj. Ko7a tebe
sitęsianti.

Francuzų aviatoriai 
skris aeroplanu per 

Atlantiką
PARYŽIUS, rugp. 10. — Du 

francuzų aviatoriai Drouhin ir 
Landry, kurie praeitą penkta
dienį ir šeštadienį per keturias
dešimt penkias valandas milži
nišku Farmano aeroplanu Goli- 
ath padarė, be sustojimo, 4,400 
kilometru, arba 2,732 mailių, 
kelionę tarp Chartres ir Etam- 
pes neužilgio žada tuo aeropla
nu skristi per Atlantiko vande-

kilklux-klaniečių para
das WASHINGTONE

\VASHINGTONAS, rugp. 9. 
— Suruoštame čia ku-klux- 
klaniečių parade išilgai Penn- 
sylvanijos alėjos vakar dalyva
vo apie 30,000 asmenų, ilgomis 
baltomis skraistėmis ir taipjau 
baltais, koniškais, visą veidą 
dengiančiais gobturais apsitai
siusių. Vienas trečdalys jų 
buvo moterys, ir kadangi diena 
buvo baisiai karšta ir tvanki, 
daugelis jų, martuojant, nual- bos komisijos pirmininkas, įtei-
po ir teko gabenti į ligonines.

Cičerin nori trauktis
Sovietų užsienių m misteris ne

patenkintas maskviškio inter
nacionalo politika

STOKHOLMAS, Švedija, r. 
H. — Stokholmo Tidningen įdė
jo gautą iš Maskvos pranešimą, 
kad sovietų užsienių reikalų mi 
nistcris, čičerinas, ■ vėl prašęs 
leidimo atsistatydinti, kadangi 
jis negalįs susitaikyti su Mak
simu Litvinovu, kurs repiia 
maskviškio komunistų interna
cionalo politiką. Tą politiką Či- 
čbrinas laikąs beprotiška.

Pranešama taipjau, kad Dzer
žinskio vietą liaudies komisa
riate užėmęs kažkoks Deputt 
[?]. Dzeržinskis esąs iš pro- 
to išėjęs.

Abd-el-Krimas reikalauja 
nepriklausomybės

Kol Ispanija su Francija to ne
padarys, neis į jokias taikos 
derybas

PARYŽIUS, rugp. 11.—Fran
ci jos valdžia gavo telegramą iš 
Ispanijos premjero Primo de 
Riveros, kuria jis praneša, kad 
atvykęs pas jį Abd-el-Krimo 
pasiuntinys painformavęs, jo- 
gei Riffo vadas nusistatęs ne
pradėti jokių taikos derybų, 
kol Ispanija su Francija nepri
pažins pirma Riffo nepriklauso
mybės.

Lenkė prašo Amerikos 
valdžios kompensatos
SWAMPSCOTT, Mass., rugp.

11. — Gyvenanti Paryžiuj vie
na lenkė, Bronislova Poliakov z 
domu Burzynska, atsiuntė pre
zidentui Coolidgeui laišką, ku
riame ji punšo, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia duotų jai “kom- 
oensatą” už lenkų generolo, Ka
zimiero Pulaskio, didelius nuo
pelnus Amerikai.

Ji sakosi esanti Pulaskio ai- 
nė o todėl turinti teisės gauti

> A

kurio nors atlyginimo. Ji esan
ti pabėgėlė iš Rusijos.

Didžiausia pasauly lo- 
komotiva

DETROIT, Mich., rugp. 10.— 
Ford Motor kompanija pabaigė 
statyti milžinišką, didžiausią 
pasauly, lokomotivą. Ji yra 
117 pėdų ilgumo, turinti 5,000 
arklių jėgos ir sverianti 372 to
nu. Lokomotivą elektra varo
ma ir galėsianti traukti pusant
ros mylios ilgumo traukinį, šio 
mėnesio pabaigoj įvyks lokomo- 
tivos bandymas.

Saukia Ulsterio parla
mentą nedarbui iš

spręsti
BELFASTAS, šiaurės Airija, 

rugp. 10. Del nedarbo padė
ties rūstumo šiaurinėj Airijoj, 
Ulsterio parlamentas šaukiamas 
susirinkti nepaprastai sesijai 
rugsėjo 1 dieną.

Pu automobilistai užsi
mušė nukritę nuo tilto

PUEBLO. Colo., rugt>. 10.— 
Jų automobiliui nukritus nuo 
tilto į išdžiūvusį upelį, užsi
mušė du juo važiavusieji as
mens, Thon>e iš Jndepcndence, 
Mo., ir Lawis iš Colorado 
Springs. > •

LONDONAS, rugp. 11. —Sir 
Philip Cunliffe-Lister preky-

kė rezignaciją iš Britų kabineto, džiasi 7:36 valandą. buvo nuodų.

INDIJONŲ GRAžUOLfi

Jos vardas -r— Miss Floating 
Cloud, lietuviškai išvertus tai 
butų: panelė Plaukiąs Debesė
lis. Ji yra Amerikos indijonų, 
Irokojų giminės, kunigaikčšiutė. 
Nors ji gryna indijonė, tečiau 
yra visai moderni mergaite, 
dagi savo ilgus plaukus nusi- 

’kirpus. Savo gražumu nenorė
dama nusileisti amerikietėms, 
ji dalyvaus gražiausių merginų 
konteste dėl “Miss America 
1925“ titulo. Tas kontestas 
įvyks Atlantic Cityj nuo rugsė
jo 8 iki 12 d. [Pacific and At
lantic Photo.]

Kautynės su kluiais
Penki asmens pašauti, daug su

žeistų; septyniasdešimt kla 
niečFų areštuota ■

FRAM1NGHA.M, Mass., rugp. 
11. — Praeitą naktį įvyko ne
toli nuo čia didelės ku-klux-kla- 
niečių ir jiems priešingų žmo
nių muštynės, kuriose penki 
asmens buvo pašauti ir daugiau 
kaip dvidešimt kitų sužeisti.

Klaniečiai buvo susirinkę vie
nos formos lauke savo nakti
niam mitingui laikyti. Apie 
juos susirinko minia klanieČių 
nemėgstančių žmonių. J kla- 
niečius buvo paleista pagalių ir 
akmenų: klaniečiai ėmė minion 
šaudyti. Kilo kova. Buvo 
duota žinia valstijos policijai, ir 
tik tai atvykus kautynės buvo 
suvaldytos. Septyniasdešimt 
penki klaniečiai buvo suimti už 
vartojimą šaujamo ginklo.

Miręs William Jennings 
Bryanas paliko 
$860,000 turto

MIAMI, Fla., rųgp. 9.— Wil 
liam Jennings Bryan, pasirodo, 
buvo turtingas žmogus. Iš jo 
testamento matyt, kad mirda
mas jis paliko 800,000 dolerių 
vertes turto. Nedidelę to turto 
dalį ji$ užraše įvairioms pres- 
biterijonų ir metodistų bažny
čioms bei kai kurioms jų mo
kykloms — po šimtą, po kelis 
šimtus ir po daugiau kaip tūk
stanti dolerių.

Chicagietis užsimušė 
automobiliui susikūlus
GRAND RAPIDS, Mich., r. 

9. — Automobiliui ištrukus iš 
kelio ir nusiritus griovin, neto
li Hollandb, užsimušė W. El- 
lingtonas, iš Chicagos. Jo žmo
na buvo skaudžiai sužeista ir

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didžiumoj apsiniaukę; gnb 
būt lietaus; maža atmainos tem
peratūroj; vidutinis, didžiumoj 
rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis 
kai siekė 73° F.

fciandie saulė teka 5:24, lei- dytojai sprendžia, kad dešrose

Žmonių krdtujo
aukojimas Burmoj

LONDONAS, rugp. 11. — Iš 
Indijos gauta žinių, kad, nežiū
rint aštrios Britų valdžios drau
smės, šiaurinėj Burmos daly 
viena giminė, Naga, pradėjus 
vėl aukoti dievams žmones.

Prieš keletą mėnesių Burmos 
gubernatorius, Sir Harcourt 
Butler, buvo nuvykęs į Hukon- 
go klonį, kur jis, sušaukęs to 
krašto giminių viršilas, prane
šė jiems, kad Britų valdžia 
reikalauja, idant vergija ir au
kojimas žmonių dievams butų 
visai panaikintas. Viršilos su
tiko, tik Naga giminės vadai 
priešinus, sakydami, kad dievai 
labai užsirūstinsią, jeigu jiems 
nebusią aukojamas žmonių 
kraujas.

Bijodami Britų valdžios, per 
kelis mėnesius ir Naga giminė 
susilaikė nuo aukojimo žmonių, 
bet prietarai dabar privertė 
juos vėl savo baisų paprotį at
naujinti.

Aukojimas atliekama su di
delėmis apeigomis. Paruošia
ma milžiniška puota, kuriai pa
skerdžiama daugybė laukinių 
jaučių (bizonų) ir privežama 
dideliausių šulių namie gamin
tos ryžių degtinės. Suplaukę 
žmonės valgo, geria ir linksmi
nas. Po to, kievieno kaimo 
viršila, kurs kartu yra ir kuni
gas, su ilgais rūbais ir paauk
suotu vainiku ant galvos, lai
ba maldas prašydamas dievų 
skirtus aukojimui žmones veda 
prie tam tyčia padaryto medi
nio pastoto, ii* čia jiems nuker
ta galvas. Bėgantį iš nukirsto 
kaklo kraują surenka į indus ir 
paskui tuo krauju šlaksto lau
kus, kad dievai duotų gerą der
lių. Aukos galvą viršila prikala 
prie' savo grinteles durių. Lavo
no oda nulupama, supiaustoma 
mažais gabalėliais ir išdalinama 
visiems apeigų dalyviams kaipo 
žavinys, ausaugo jas nuo viso- 
kių ligų. I

Girių gaisrai
SPOKANĖTWash„ rugp. 10. 

— Miškų supervizoriaus Stock- 
dale pranešimu, Kootenai ap
skrity dega apie 16,000 akrų 
gražiausio miško. Gaisrui su
valdyti dirjia pustrečio šimto 
žmonių.

Girios dega taipjau Vancou- 
vero saloj, Britų Kolumbijoj. 
Apskaičiuojama, kad iki šiol 
ugnis sunaikinus jau daugiau 
kaip 100 tūkstančių dolerių ver
tės miško. (

Saulė šiemet pilna nikių 
Europai: tai degina, 

tai šaldo
PARYŽIUS, rugp. 11. — Ne

paprastos dėmės saulėj šią va
sarą Europos klimate daro di
džiausią netvarką, ir oro prana
šautojai visai nepajėgia nuspė
ti, koks bus po kelių valandą 
oras. Užeiną karščiai visados 
supuola su pasireiškimais de
gančių dėmių saulėj. Tie gais
rai saulėj tęsiasi betgi labai 
trumpai. Pietų Europoj kait
ros buvo taip didelės, kad kai 
kuriose dalvse, pav., pietų Len
kijoj, Rumunijoj ir Bulgarijoj, 
javai laukuose su viena diena 
išdegė. Saulės degančioms dė
mėms pranykus, • bematant oras 
atšąla, užeina lietus, darganos.

Valgė žalios dešros; du 
mirė, du serga

GRISW0LD, Iowa, rugp, 11. 
— Pavalgę žolios dešros vakar 
du Charles Ware šeimynos na
riai mirė, du kiti susirgo. Gy-

Kaltina riffiečius dėl 
žiaurumu nelaisviams

Suimtus kovoj franeuzus mau
rai buk gyvus deginą

KAZA BLANKA, Morokka, 
,rugp. 11. — Pasakoja, kad rif- 
fiečiai varto ją- žiaurių kankini
mo būdų suimtiems nelaisviams. 
Vienas toks kankinimo ir nužu
dymo būdas tai — deginimas 
gyvam nelaisviui pilvo, ligi ne 
laimingasis nuo baisių kentėji
mų mirštąs.

Amerikiečių lakūnai Rabate

RABATAS, Francuzų Morok
ka, rugp. 11. — Iš septynių 
ameriikečių aeroplanų, pasisiū
liusių franeuzams padėti kovoj 
su riffiečiais, trys atskrido 
šiandie į Rabatą. Juos pasiti
ko vietos francuzų aviacijos 
komanduotojas ir civilė vyriau
sybė.

Planaja arabų armiją
IiONDONAS, rugp. 11. —

Morning Post sako, kad Britų 
valdžia planuojanti greitu laiku 
sudaryti Mesopotamijoj arabų 
armiją. Busią surinkta 20,000 
vyrų, kuriems vadovausią pa
tyrę britų karininkai. Viršiau
sias tos armijos komanduotojas 
busiąs Irako (Mesopotamijos) 
karalius Faisalas.

Kaltina Faisalo agentus
ANGORA, Turkija, rugp. 11.

— Anatolijos agentūros kores
pondentas Adanoj, pietinėj Ma
žosios Azijos daly, praneša, kad 
sukilimas prieš franeuzus pže- 
bei Drt.acr 4frašte Sirijoj, esąs 
didžiumoj Irako karaliaus Fai
salo agentų sukurstytas. J tą 
sukilimą esą įsimaišę taipjau ii 
aliejaus interesai.

Suėmė 55,000 dolerių
vertės alaus ir degtinės

DETllOrr, Mich., rugp. 10.
— Detroito upes pakrantėj, ties 
Ecorse, vakar valstijos policija 
suėmė, du motoriniu botu su 
alaus ir degtinės kontrabanda. 
Suimtos gerybės vertė siekia 
55,000 dolerių.

įSuimti gėrimai, jei tikėsit, 
buvę policijos sunaikinti.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/2% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
' riJPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St 

BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Baisi audra Olandijoj
Vienas miestelis sugriautas; 

keturi žmonės užmušti, daug 
sužeistų

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 11. — Rytinėj Olandijos 
daly siautė baisi audra, pada
riusi daugybę žalos. Borkuto 
miestelis beveik visai audros 
sugriautas. Keli kiti karnai 
Gelderlando provincijoj taipjau 
skaudžiai nukentėjo.

Pranešimai sako, kad Borku- 
to miestely keturi žmonės už
mušti ir daugiau kaip šimtas y- 
ra sužeistų.

Tornadas Kalifornijoj
Rockwood miestelis beveik vi

sai sugriautas; žmonės su
skubo išsigelbėti

R0CKW00D, Cal., rugp. 11. 
— Praeitą sekmadienį Imperini 
Valley kloniu praėjo baisusis 
sūkurys — tornadas, savo ke
liu viską naikindamas. Skau
džiai nukentėjo mažiukas Rock- 
\vood miestelis, kur tik dvieji 
namai išliko negadinti. Kiti 
triobesiai buvo visai sugriauti, 
arba stipriai apdraskyti.

Gyventojai, pastebėję atei
nanti tornadą iš anksto susi- 

\ c 9
slapstė daubose, ir tuo budu iš
sigelbėjo nuo mirties.

Grįžta Chicagon
Vakar Naujienos gavo atvirą 

laiškelį, išsiųstą iš Berlino rug- 
piučto^ rttrną. Lankely pra
nešama :

“Ašaras braukdami apleido
me tėvynę. Greit pasimatysi
me.” Pasirašę: .h Babravičius, 
B. Rozenskis, J. Sinkus, Dr. K, 
Draugelis.

Vėl žemės drebėjimas
Kalifornijoj

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
9. — San Bernardino, San 
Diego ir kituose Kalifornijos 
miestuose vakar rytą buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. Dre
bėjimas buvo silpnas ir tęsėsi 
keletą sekundų.
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[KORESPONDENCIJOS

Atsakymas. pil. M. Kasparaičiai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pasinaudoke
Auksine

Dearborn 905

Namų

J. P. WAITCHES
Advokatas

Vardas ir pavardė
Miesto ofisą

ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų

NAUDINGI KREPŠIAI Siuntėjo parašas

Adresas

1739 So. Halsted Si

NaujienoseGarsinkities

400
500

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
6000 litų

Paštu 
$62.00 

72.26 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.00

Neleiskite
Pleiska-

Ačiu lietuviams biznieriams ir 
draugijoms už aukas, kurios su- 
aukavo dovanoms duoti atsižy-

12th STREET
Tol. Kedzie 8952

Jei nori turėt 
nuolatin| draugą ■ 
skaityk Naujienas-

F. AD. RICHTER & QO 
Berry & South 5th Sts, 

Brooklyn, N. Y.

kad butų galima kitų jo vieton 
pastatyti, pareikšdamas, kad jį 
verčia M
nieko blogo nevelino bendram 
darbui.

noms 
Sugadinti
Jūsų

GAIL BORDEN pastatė naujų myliaak- 
menj ant kelio link gero maitinimosi 

savo originaliu išradimu proceso išėmimui 
perviršio vandens iš riebaus, tyro pieno, ir 
taip sterilizuoti ir uždaryti tą sukoncent
ruotą skystimą, kad jis neapribotam laikui 
išlaikytų savo maistingumo vertybę.

3514-16 Rooaevclt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

komunistai, dabar 
naują būda savo il- 

į virtos lietuvių 
Padarė didelius pla- 

mtgalviu, kad

Telegramų 
......  $62.50 
....... 72.75 
........ 83.00 
. ...... 98.25 
....... 108.50 
......  514.60

Cicero
4917 VV. 1
Ant Bridgeporto

"V. V. S4111);A t.O j 
3236 S. Hafcted Ši

Kambarys 1420
Telefonas . Dearborn 609C

Paštu
. $5.76
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

A. L. THOMAS
LIET t J V Y S A D V() K AT A S 

12037 Normai A ve.
Te?. Pullinan 7097

Veda bylas visuose teismuose 
Abstraktai, morgičiai.

kaip moka aug 
čia p. M. K. 

nojo, kad SLA 
dėjo ne per 

sumanė

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

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

SPECI AI JSTAS egzaminavoji 
mc abstraktų ir nejudinamo tur 
to teisėse. Taipgi veda visokius su 
dus.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 215! W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

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

J atų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Tai yra atsakymas M. Kaspa
raičiu! dėl jo užmetimų vietos 
lietuvių draugijų bei kuopų at
stovų susirinkimo bendram pik 
niko rengimui, kuris įvyko 28 
d. birželio, Michvav Park dar-

Amerikos Milijonų 

Pienas

, Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SI., Chicago 

Tel. Yards 4681

Borden’s Evaporated Pienas yra šviežias ir tyras. 
Jis yra patogiausias ir ekonomingiausias iš visų 
pieno formų, ir valgių gaminime jis yra lygus 
skoniu geriausiam šviežiam pienui. Diduma mais
to vertybes, kokį turi šviežias pienas, pasilikę ja
me. Ir atsargumas. koks yra prie jo prirengimo, 
užtikrina tyrumą ir gerumą tirštos srovės, kuri 
pilasi kaip Smetona iš dėžės.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J
DAVIMO RAŠTUS. ■

Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 
Parduodam Laivakortes. .■<

O’ iii ik

Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avc.,

Jis rašo Naujienose 
sekamai:

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

M. I). 121 kp.— 
• J. Dokšas, nuo 
- J. Kaifis ir J.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Tai yra tas pienas, kokio jums reikia smetoni 
nėms zupėms ir smetoninėms kitokiems valgiams 
pyragams, ir biskvitams, smetoniniams pudin 
gams, zupėms ir pajams visokios rųšies, ir bėga

ren
ino 

negalėjo to neži- 
jis dalyvavo pir- 
su.sirinkime, ku

ris įvyko gegužės 13 d., bet dėl 
kokių priežasčių apleido prieš 
pabaigą. Ir taipjau žinojo, 
pikniko; ant nelaimes į jį* atė
jo keli rimti atstovai nuo San
daros ir T. M. Draugijos kuo
pų. Pasirodė, kad jau viskas 
priruošta, bet vieton pikniko 
ruošiama agitatyvės prakalbos 
ir užprašytas kalbėti T. Dundu
lis. Rimtesni atstovai parei
kalavo, kad butų prakalbos 
visai nerengiamos arba vieton 
T. Dundulio kviesti kita kalbė
tojų ir perstatyta Dr. A. Mont-

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

kuopų 
neatsto- 
ir netik 

šaukė visą 
neremti nė

mojusiems žaismėse. Į[f1aukų 
buvo viso labo $262.13 apmo
kėjus išlaidas liko gryno 
$87.68.

“Vietos 
sugalvojo 
drgj įkišti 
draugijas, 
kalus su dideliu 
pritraukus daugiau publikos ir 
garsina Suvienytų Draugijų 
pikniką“. Toliau jis tęsia: 
“Pažiūrėkime kas tos suvieny
tos draugijos. Ugi išskirus 
SILiA. 1(M) kuopų, kuri per klai
dą prisidėjo, visos kitos komu
nistų kuopos, kurios per visas 
turi penkius narius. O žiūrėk 

:ai garsintis.” 
labai gerai ži- 
100 kp. prisi- 

klaidą, bet ji pir
mutinė sumanė ir jos iniciaty
va buvo atsišaukta j visas kitas 
draugijas bei kuopas. Ir ku
rios suliko su tuo atsišaukimu, 
savo susirinkimuose išrinko de
legatus to bendro pikniko 
gimui. Jis būdamas SLA 
kuopos nariu 
noti. Taipgi

(Shoping Bags)
M Šie krepšiai krautu-

_______Įf \ vėse parsiduoda po 
centus. Jie yra la- 

>ai
——SuLside.jiuiui pirkinių: 

I He yra sub'nkami;
■ inka (it1! dau>’; pirkt
inių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant Šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,

pikni 
.šinpų, bet pil. N. Mockui pauiA- 

kinns dėl kokio tikslo yra rei
kalas turėti kalbėtojus, sutiko

Doleriais siunčiant rčikia pridčti 25 centus prie koiaos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

Telegramų 
___  $6.25 
____ 11.25 
____ 21.50 
____ 81.75 
___  42.00 
___  52.25

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
W, Washinglon St. 
Washington & Clark

visi dėl to dalyko. Vienas 
Šaudavus kp. delegatas J. 
pozas, paaiškino sekamai: 
mums nėra ko ginčytis, kad at 
šaukti pirmus tarimus, nes ap
garsinimai jau išplatinti ir 
daug iš atsilankiusių norės iš
girsti prakalbų apie vienybę ir 
sąryšio draugijų reikale. Ir ta
da M. Kasparaitis perstoto Dr. 
A. Montvidų už kalbėtojų. BaU 
suojant 5 balsai 
Montvidų, 7 prie: 
dūlio negavome 
M. Žaldokas.

Draugijų komitetas: 
SLA. 100 kp. N. Mockus, 
L. B. ir S. Pas. dr-jos K. Kiselis 
ALDLD 65 kp. F. Janušauskis 
LD. Kliubo S. Žigas, 
TMD. 121 kp. S. Wilus, 
IJMPS. 70 kp. A. Plukienč.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiniai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam.%

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 SI. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Soredoi ir Pėtnvčioi nuo 9. iki 6 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyeios.

UNSVVEETENED

EVapoRATE”
MlLK

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-Į 
NYTI VISADOS KRKIPKITBS > 
PA? MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

L L FABIONAS M

Po bnlsaviitio paliko labai į- 
žeistas p. M. K., ir pareiškė, 
kad jis ir kiti delegatai nuo 
Sandaros ir ’l\ M. D. kuopų 
apleidžia susirinkimų ir neda
lyvausią tame piknike. Bet tik 
jis vienas apleido; mat kiti de
legatai buvo kuopų išrinkti, tai 
jie jautėsi taip, kad vieno kar
štuolio nėra reikalo paisyti.

Jam apleidus visi delegatai 
pasiliko savo vietose ir rainiai 
ir rimtai svarstė klausimus ir 
visi apsiėmė užimti vietas tvar
kyme pikniko, tik vienas atsi
sakė —~ Sandaros kp. J. Kairia, 
verčiamas M. Kasparaičio, bet 
ir tai laiku pranešė komitetui,

Už du dolerius ir pusę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gausi 
per metų laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už   $2.50 

jąs NOUSu.FN.xeOW....- - .... -.
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” viena ėxamplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

ševikai palieka kalbėti tą patį 
Dundulį. Tada Sandaros 35 
ir T. M. I). 121 kp. vardu M. 
Kasparaitis pareiškia, kad tos 
dvi kuopos atsisako tame pa
rengime dalyvauti ir apleido 
patį susirinkimų.”

Tiesa, tų vakarų 17 d. birže
lio, prisidėjo atstovai nuo dvie
jų kp., tai yra Sandaros 35 kp. 
ir T. M. D. 121 kp. Visų atsto
vų dalyvavo nuo sekamų kuo
pų bei draugijų: nuo SLA. 100 
kp. — A. Gorčius jr N. Moc
kus, nuo L. B. ir S. pašelp. 
draugijos — K. Kiselis ir Wi- 
štartienė, nuo |L. D. Kliubo — 
St. Žigas, nuo ALDLD 65 kp. 
— J. Bematąs ir P. Janušaus
kas, nuo LMPS. 70 kp. A. Plu
kienč, nuo T 
St. Vilovičia 
T. IS. 35 kp.
Marozas. Ir taipgi nuo Jaunų 
Lietuvaičių Choro — H. Vilo- 
vičiute ir pats p. M. Kasparai
tis persistatė, bet mums neži
nomas tokis choras, nes jo 
praktiškai nėra, bet mes priė
mėm dėl šventos ramybės, kad 
bendrai suvienytom spėkom 
veikti. Po peršaukimo dele
gatų,* seka protokolo skaity
mas, iš kurio p. M. K. sužinojo 
8 š 810 RACINE, WIS 
visų prirengimų. Toliau seka 
komisijų raportai, kad visi at
liko savo užduotis ir su gerais 
norais darbavosi., Kada iškilo 
ginčai apie kalbėtojų vtame 

\ iš pradžių buvo prie- 
pil

ADVOK \TAS
77 W. Waiihin'Rton St. Room 911 

Centrai 6200
Ketvergo vakare
St. Tel. Cicero 8223 

Seredo.i nuo ,uo 1-7 -v. v. T. Boul. 0737

0 p. M. Kasparaitis 
no kalbėti net dviejų 
vardu, kurių jis visai 
vavo tame susirinkime 
kuopų vardu, bet 
lietuvių visuomenę 
per nago juodumų to suvieny
tų draugijų pikniko. Bet vietos 
lietuviai jo nepaklausė ir pikni
kas buvo netik kad skaitlingas, 
bet ir gyvas; visokių žaismių 

už Dr. A. komitetas parūpino ir visi atsi- 
Bet T. Dun- žymėję žaismėse gavo geras dė
tai kalbėjo vanas.

i ’ T*- r<M

- ■ r?

KUPONAS
huona Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
žiivis Košelės Sriubos

Vardas ..................... z........................ No. 6

Adresai ................................................ (Lith.)
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktu8

<----------------------------------------------------------------------------- ------ —z

Padaužos organizuoja 
judamu paveikslų 

kompaniją

bepūsdamas dusias jisai turėtų 
dirbti ir dieną ir naktį, nors ir 
su savo pamočninkais.

šia jos, kodėl visos kitos užmer
kia akis, o ji to nedaranti.

—Dėlto, kad kai mane pir- 
miaus bučiavo kunigėlis ir aš 
užmerkiau akis, tai dabar tunu 
kentėti už grieką....

Bistras pametęs ją nusisku
bino į klioštorių.

—Padauža VII.

PROFESSCR NOODLE Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Draugai ir draugės, štai jums 
didžiausi proga pagarsėti! Jus 
žinote, jog judamieji pikčeriai 
labiausia išgarsina savo akto
rius ir tą tautą, apie kurią yra 
rodoma. Taigi mes, Padaužos, su
prasdami šio darbo didžiausią 
svarbą, nutarėme su dar dides
niu pasišventimu dirbti, idant 
padėjus pakelti Padaužų ir lie
tuvių jau ir taip pagarsėjusį 
vardą. Mums reikalinga tūks
tančiai aktorių, tik lietuvių, ir 
kiekvienas galės juo tapti nusi
pirkęs vieną Šerą, už kurį mes 
čežinam tik vieną dolerį.

Taigi sąlygos visiems priei
namos; tegul jie tik rašosi į šią 
kompaniją ir galės tapti juda
mų pikčerių žvaigždėmis ir gaus 
iš Padaužų iš Tėvynės atvežtą 
Saulės iškeptą ganykloj dideli 
medalį. Kad kuodaugiausiai lie
tuvių galėtų tapti Žvaigždėmis, 
mes atsiųsime vienuolika žino 
nių j didžiausį lietuvių miestą 
kur galima bus sulygti bu 
sinčiųjų žvaigždžių businčias 
algas.

Po to kai tapsime žvaigždė
mis, mes suvaidinsim veikalą 
“Naktis Bedruimyj” iš tikro

Naujas biznis

Pas mus Chicagoj viskas tarp 
lietuvių įvyksta pirmiau, negu 
kituose mietsuose: čia ir dra
mos teatrai, artistai, primado 
uos, bankai, laikraščiai, krau
tuvės, visokių rųšių spešelnin- 
kai, biznieriai ant biznierių. Vie
nu žodžiu, čia viskas pirmiau
sia, ir štai šiemet da atsirado 
vienas biznis, da iki Šiol negir
dėtas. šit kokis: pasiturinti ne
ko rie chicagiečiai turi savo va 
sarnamius, kiti paima nuomon 
ir kviečia būtinai savo geriau
sius draugus, kad tie atvažiuo
tų pasiviešėti. Viskas gerai. Tie 
nuvažiuoja, bet prieš aplei
džiant jiems įteikiama gražus 
laiškutis, ir svečias įdėjęs į ki
šenių, tardamas padėkos žodį 
už malonias vaišias apleidžia ir 
tik bevažiuodamas atgal mano 
pasiskaitysiąs. Ir štai ką jis ten 
randa pasakyta. Už vizitą per 
tris dienas, tris valandas ir dvi 
sekundas išviso tokia tai suma 

'(paduota skaitlinė). Geras biz
nis, ar ne? Chicagiečius nieks 
nesubytins.

Graudingos prakalbos
lietuvio gyvenimo. Suvaidinus 
veikalą, mes atsiųsime dvide
šimt du žmones, o jeigu reikės 
— tai gal ir keturiasdešimt ke
tinius, kurie važinės po koloni
jas ir rodys visiems tą štuką. 
Kadangi čionai yra vienas mi
lijonas lietuvių, tai tikietas bus 
tik vienas doleris. Tuo bildu 
mes surinksime 1.000,000 dole
rių. Tai tik maža dalis pinigu, 
kurie suplauks į musų kišenes, 
nes kas apskaičiuos kiek yra ki
tų tautų, Tai vis doleriai mu
sų kišenėj. Taigi kiekvienas, 
kulis nori tapti milijonierium, 
nepasigailėk it vieno dolerio, nes 
už tą dolerį nusipirksite profe
soriaus titulą ir tapsite turtin
gi-

Musų skulė yra j pietus nuo 
Chicagos šventame miške ant 
Kalifornijos stryto. Pinigus ge
riausiai siųsti miegančius ir rei-

Pastaruoju laiku visose mies
to lietuvių kolonijose įėjo į ma
dą rengti siurprizus dėl musų 
poniučių jų gimimo arba gar
nio atlėkime dienoje. Susiren
ka, žinoma, vien tik* moterys ir 
viena yra deleguojama karštą 
prakalbą pasakyti. Ir kaip tik 
kalbėtoja graudžiai ištaria žo
džius, jog musų poniutė, dėl 
kurios mes čia visos susirinko
me, yra skaisti, kaip saulutė ir 
sčyra dėl savo vyro, — tai kiek
viena tuojaus ašaromis apsipi
la ir pro ašaras taria ačiū kal
bėtojai už pasakymą kelių tei
sybės žodžių. Vienoj vietoj 
Bridgeporte ]>o tokios prakalbos 
net lietuvių himną sudainavo, 
vaikams ant gatvės pritariant 
Bridgeportietės visuomet pir
mos.

. Musų parapija
(Skaistgirį s)

Musų parapija, nors ir neper- 
didi,

Bet kiti klebonai mūsiškiui pa
vydi;

Mat, jis prie bažnyčios valdo 
gerą žemę,

VO kiek dar per šalį “šventų” 
aukų semia!)

Kad pavydi iš seno nėra jokio 
dyvo,

Bet naujos gadynės, nauja per
spektyva :

Rod’s už metų-kitų priseis pa
gailėti,

Kad perplatų plosčių nebturės 
kur dėti.

Baisu ir pamislyt, lyg negali 
būti,

Kad sutonui sagas priseitų per
siūti.

Bet upės bėgimo, kad nebeuž 
tvenksi, ' |

Dvasios iškilimo kumščia nepra
lenksi,

Ir priseis prileisti, kad per šiuos 
rinkimus

Sudžius klebonėlis nuo baisių 
šaukimų,

Kuriuos “kožną” šventę bažny
čioj kartoja, •

Grūmodamas kumščiais, trypda
mas koja.

Oi! kiek jam čia jėgų prisein 
išaikvoti.

Norint parapiją savaip “sudo
roti”.

Keikia socialistus, valkatoms va
dina »

Mat davatkų valdžią jie nuverst 
masina.

Keikia jis ir tėvus, kam vaikus 
mokina,

Moksleivius gi klasių šlavikais 
vadina.

Keik ir artojėlius ir griebėjas 
plusta,

O kas gi nežino, kad keikūnas 
džiūsta ?!

111 .bet thjs the giri 
next door! No othcr 
voice, I’m sure, 
could soar far 
asher’s will 

vqc2\1 culture now,
and. when she starts 
to shriek.,1 vow, 
she needs no 
radio!

Prof. Noodle

Airi hi-'l

3101 So. Hulsled St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote-i 
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0, D.'

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Neužmerkė akučių ir gana
kia tris sykius dievobaimingai 
peržegnoti, kad kelionę Dievas 
duotų laimingą. —Tas Pats.

švelnios pastabelės
Seminarija vyrams išmėginti
Daug stebuklingų informaci

jų marijonų gazieta suteikia sa
vo parapijonams, bet pastaroji 
— tai turėtų gauti pirmą pri
zą. Mat, minėta gazieta rado 
Anglijoj kokiam tai kampe se
minariją, kur išbando vyrus. 
Aha tu r būt, visi norit žinoti 
kokiu bildu, ar ne? Gal jus at
simenat iš Sabuko rolės žodžius 
“Kaminakrėtyje”, kur jisai sa
ko: “Ot gadyne, vien tik mie
gok, gerk, valgyk ir mergas 
mylėk”. Panašiai ir toj institu
cijoj, tik da magaryčioms rei
kia Siž pakiltą daug poteriauti, 
o kuris per tam tikrą laiką ten 
būdamas neturi pašaukimo ir 
nieko negali, tai tam tuojaus 
išegzaminuojamh galva ar tinka 
į kunigus mokytis, ar ne. 
Per dvidešimt metų minėta in
stituciją, sako gazieta, išegza- 
minavo tūkstančius vyrų ir tik 
dvidešimt buvo nenormalių, ku
rie tiko į kunigus.... Ištiesų
Anglija gali didžiuotis savo vy
rais.

Viena jaunutė, graži zokanin- 
kė užėjus vakarui ir mėnuliui 
melsva spalva suminkštinus jos 
surakytus jausmus priversta ji 
buvo nueiti į sodną. Kur buvęs 
nebuvęs nudūlino bistras zoko- 
ninkas, kuris neužilgo pradėjo 
karštai bučiuoti ir staiga klau-

Laisvamaniams šitas gal tik 
juoką kelia,

Bet mums davatkėlėms tikrai 
širdį gelia,

Kad mus parapijoj tokių atsi
randa,

Kurie klebonėlį greit pavers į
skranda  —Davatka.

£

Moksliškai išaiškino
Jėzuitai labai pyksta, kad 

tie bezbažninkai bedieviai juos 
prie monkių giminės priskaito. 
Puitydarniesi jie štai kaip aiš
kina tą klausimą savo gazieto- 
je: mums esą nesvarbu iŠ ko 
žmogus pareina, ir kas jo kūną 
sutvėrė, bet Dievas dūšią ne- 
smertelną įpučia kiekvienam 
žmogui, — tai tas aišku.

Sulig dabartinio supratimo 
Dievas butų didelis skebas, nes

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL,
Pins U. S. Revenue taksai 

v____________  , J
Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iŠ Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kjtų informa-

Į cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

I United American Lines 
(Harrlman Line) Jolnt Service with 

Hamburg American Line
• 177 N. Mfehlcan Avenue 

Chica*o, 111.

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

3113 South 
Halsted Si.

Tel. Blvd. 3138 
|M. Woitklewicz- 

BANIS

«:DR. HERMAI^
—IŠ K U S I J O S—

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.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: (Janai 
Telefonais: « 3110* Nakt|

| Drexel 0950
' Boulevard 4136

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

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sedot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tč- 
vynę-Lietuvą, ba iŠ Danzigo į Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo 
Laivas “LITUANIA” 13 d. Spalio

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line
120 N. La Šalie S t r., Chicago, UI.

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Pilniausia garantija
už siunčiamus pinigus
Lietuvon, duoda Naujienom

Lincoln Fordson

ICars-Trucks-Tractora
FRANK BRESKA _

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

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

8

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir • 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas
ti nk nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau- „ 
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo 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 puldu meduti 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 musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prfeiuntimu $4.00. — Parduoda

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, BL

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

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

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

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

1 1 ‘"r7

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandoj nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėiioj nuo 10 iki 12

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulcvard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 Sę. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
"9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

- -------------------------------------J

A. L DA VIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avc», Room 299 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983;
Namų telefonas Spaulding 8633

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

imtos vakare pagal sutartj.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS irICHIRURGAS
4442 So. Westem Avė.,

Tel. Lafayette 4146 •

DR. M.- T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dom 2-4, 6:8. Nedėiioj 10 iki 12 d.——f

1 ■ . *
Office Boulevard 7042

Dr. C. iZ. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO........ z

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

>. .................... . —

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

- —-

DR. M. J SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

. ■ -- ---- . z

f 1 » ............................
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA , 
DOVVTAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar. •

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. BENEDIGT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
I>afalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.
K “ i—

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, 
Nedėiioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
Iii ......................... i——Z

Butkus Undertaking 
Co., Ine. 

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th Str., Chicago, 111.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal <3161

...................................
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......... 75

Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

1.25

Sučiupę cementuoto kelio, skaičium, nepajėgia to padaryti 
nies ir nepajutom kaip išvydom per kelis šimtmečius, ka mar- 

$i.00 <3uit bake City, Utah sostinę. ’moliai padarė per 70 melų. Įs- 
• Reiškia, vadinasi, tikslas atsiek- pčkit delko?
tas. Mes įvažiavom į kempę po | Marmonai stebuklus padarė, 
pliku dangum. Taip sakant, 3Ve bet ar juos ir toliau darys —• 
vai. po piet, 21 liepos 1925 me- nežinia. Viskas priklauso nuo

$8.00 tais nuo Kristaus užgimimo J pranašų. Lietuviai, tai stebuk- 
2 00imes išskietėm šėtras Salt Lake lų dar nepadarė, bet gal pada* 

sFųsti pašto Money Lęity. “Ali right!” “Gromatų” Į ryti. Viskas priklauso nuo tau- 
pašte neradę, pasitenkinom pa- tos vadų (pranašų).

i , 1 Užteks apie tai. Jus mane vi-RINKIMAI J GENERALES TARYBAS FRAKCIJOJE i,e n’uflu Feliksu nuduhnom^ djei)n sįlajWt nuo maud 
miestan pasižvalgyti, lai benci ‘ ‘ x. ................................ I . , . jų juosi, šiandie norėjau važiuoti miestas! 12a,000 gyv., o didės- 
nis ir turtingesnis už kelis kart j 
didesnį miestų Rytų Amerikoj. 
Templum, Tabernaculum (mar
monų), Capital viešbučiai, dan- 
gurėžiai, gatvių platumas, tie
sumas, ilgis, o tų moteriškų 
asabų gražumėlis! Dievuliau 
Įmano! Ką jus ten Rytai! Mudu 

kiniai į Generales Tarybas, t. y. apygardų savivaldybių su Feliksu nesižinojova kur esą. 
įstaigas. Kadangi pirmuose balsavimuose daugely vietų Jo, matau, akys tik seka ir se7 
nė vienos partijos kandidatai nebuvo gavę daugumos, tai 
liepos 2Q d. tose vietose buvo padaryti perbalsavimai.

Pirmieji ir antrieji balsavimai šituose rinkimuose ro
do, kad socialistai ir radikalai vėl laimėjo didelę pergalę. 

--------------- , j

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

-- irusių nervų koncertu, ir vaku-

VlžAGAREIVlŲ IK KOMUNISTŲ PRALAIMĖJIMAS

SOCIALISTŲ IR RADIKALŲ LAIMĖJIMAS

KOMUNISTAI PRAKIŠO DU TREČDALIU ATSTOVŲ

Antroje pusėje liepos mėnesio Franeijoje įvyko rin-

“leidukes”. Ir kur tu žmo- 
beiškentėsi. Mano “žilė” 
pat žvalgėsi ir grožėjosi, 

nelyginant Old Faithfull geize
riu. Vyrai, jei jus norit nutyli 
gražių moterų, atvažiuokit į 

Kolkas rinkimų' rezultatai nėra žinomi iš Korsikos. Salt Bake City, tai matysit kę 
Daviniai iš visu kitų Francijos vietų yra sekantys: i tai nepaprasto. “As bečiu!” Jau

, . . . kad gražios tai gražios! liesa,
Į Gcncrulus 1 urybiiti išrinKtu, viso j.4Jd ridiidi, Kurio yj.ą jp Chicagoj gražiu nio- 

sulig partijomis dalinasi taip: konservatorių 120 (laimė- terų, bet jos'no taip ryškiai 
ta 14 vietų, pralaimėta 27), dešiniųjų respublikonų (Miller- I matosi, o čia, tai kaip iš “pieno 
and’o partijos) 263 (laimėta 33, pralaimėta 97), kairiųjų plaukę”...
respublikonų (Poincarė) 239 (laimėta 32, pralaimėta 80) Pasidžiaugę gražiais paveiks

ta 36), radikalu (Herriot) 513 (laimėta 114, pralaimėta Jau žymiai šiltesnė. J. Zajaus-

komunistų 6 (laimėta 3, pralaimėta 13).

Yra pastebėtina, kaip aiškiai šituose rinkimuose pasi
reiškė Francijos piliečių pakrypimas kairiųjų partijų pu
sėn. Visos trys partijos, iš kurių susidaro atžagareiviš- 
kas “nacionalis blokas”, būtent, konservatoriai, dešinieji 
respublikonai ir kairieji respublikonai, — prakišo. Kartu 
su jomis prakišo ir komunistai, kurie, nežiūrint savo de
klamacijų apie ‘‘proletariato diktatūrų” ir “revoliucijų”, 
yra tikrenybėje reakcijos tarnai.

Tuo gi tarpu tos partijos, kurios griežčiausia kovoja 
su atžagareiviais, radikalai (Herriot partija) ir socialis
tai (Jungtinė Socialistų Partija), turėjo didžiausių lai
mėjimų. Vidurys gi, susidedantis iš dešiniųjų radikalų, 
kurie kartais eina su kairiomsioms partijoms, o kartais 
su dešiniomsioms, ir iš tokių pat svyruojančių socialisti
nių respublikonų, — laimėje nedaug.

ko paskolintą “blanketų” padė- 
jom atsargom Šilta buvo su po
niutes švelnučiu blanketų. Mie
gojom puikiausiai. Sapnai buvo 
aniuoliški. Tur būt nuo. vaka
rykščio vaizdo. Lyg iš naujo at

mieštai! į 
12 vai. ut- 
vargonais.

gimę, skubinomis
Tabarnaculum, kur
sibuna koncertas
Anksšiau išvažiavę, užsukom į

Francijos nacionalistai tuose rinkimuose prakišo 125 
vietas, o komunistai — 10. Beveik visos šitos vietos teko 
socialistams (52) ir radikalams (72).

Įdomu, be to, pastebėti, kad proporcionaliai imant so
cialistų laimėjimas buvo didesnis net, negu radikalų. So
cialistų atstovų skaičius Generalėse Tarybose padidėjo 
56,9 nuošimčių, o radikalų — 16,3 nuoš.

Skaudžiausias gi smūgis teko raudoniemsiems reak
cijos pakalikams, komunistams. Prieš tai jie turėjo Gene
ralėse Tarybose 16 atstovų, dabar gi beliko tiktai 6: pra
kišo 62,5 nuošimčiu, t. y. beveik du trečdaliu.

tai
Tai bent tikėji-

Komunizmas Franeijoje, kaip matome, visiškai ban- 
krotuoja, nežiūrint to, kad jisai tenai, gaudamas daug 
pinigų iš Maskvos, kelia didelį triukšmų.

Ypatingai gerų progų rėkauti ir reklamuoti savo 
kromelį Francijos komunistai gavo, kuomet iškilo karas 
Morokkoje. Garsiai šūkaudami, kad jie vieni tesą “tikri 
karo priešai” ir “proletariato draugai”, komunistai ma
nė pakreipti savo pusėn Francijos darbininkų minias ir 
atitraukti jas nuo socialistų.

Vienok išėjo visai kitaip. Rinkimuose, įvykusiuose 
kaip tik viduryje karo su riffais, komunistai prakišo dau
ginus kaip pusę savo mandatų. O tuo tarpu socialistai tu
rėjo didžiausių už visas partijas laimėjimų!

Kas žin, ar ir dabar dar rasis tokių neišmanėlių tar
pe lietuvių darbininkų, kurie tikės “Laisvės” humbugie- 
riams, pasakojantiems, jogei komunizmas Europoje ky- 
lųs, kaip ant mielių?

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi >lirb- 
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Duokit man deimanto pluks- 
na, kristalų svajonę, platinos 
popierį, aprėdykit aukso rūbais, 
tai tik tuomet aš pajėgsiu jums 
aprašyti tuos įspūdžius, kokius 
įgavau bežiūrėdamas Capitol. 
Mano pluksna paprasta — plie
ninė, aš. pats dulkėtas, negra
žus, popietis paprastas fanta
zija “sandvičiais” penima, to
dėl neturiu jėgų visa aprašyti'.

Dabar aš tikiu stebuklams. 
Jei aš rasčiau tokį žmogų, kuris 
prieš 70 metų pravažiavo pro 
ta vieta, kur aš dabar randuosi, 
ir jį atvedęs parodyčiau Salt 
Lake City, tai jis nusigąstų. Jis 
netikėtų, kad tai tikrenybe. Iš 
tyrų padaryt derlingų žemę, iš- 
statyt puikiausius miestus, tai 
tik marmonai ta galį, 
“atskalūnai”!
mas! Tikėjo ir dabar tebetiki į 
tai, kad juos Dievas čia atsiun
tė kaipo savo išrinktuosius. Jie 
turėjo savo pranašus, nelygi
nant senovėj žydai. Tie prana
šai įstatymus rašė, tvarkė jų 
gyvenimų ir visi jų klausydavo. 
Bekeliaudami 1847 metais iš 
Bytų jie apsistojo prie Salt 
Lake ir uždėjo dabartinį mies
tų, kuris šiandien pralenkia vi
sus miestus Amerikoj.

Bež tiri nėjai it marmonų ste
buklų, galvojau apie savo tėvy
nę Lietuvų. Dievuliau brangus, 
delko negalėjai Lietuvai atsiųs-* 
ti tokius pranašus! Kas iš to, 
jei mes “tikrųjj” tikėjimų išpa- 
žįstam?! Šitie “atskalūnai” su
naudojo tyrus, pakreipė upės 
vagą, suskaldė į upelius, upytes 
ir šiandien jiems Dievas laimi
na laukus, išaugina gražiausius 
javus. O mes, lietuviai, nors ti
kime į Dievų, nors medžiamės 
Jam, bet Jis tik vargais ir be

rnus vaišina. Musų ūkiai 
dirbami, • nors lietus juos 

nors saulė nedeginą au- 
žiedų, bet tie ūkiai netarps- 
Musų ūkininkas vargelį 

musų šalis siį daug 
mažesniu žemės plotu, sti ketu
ris kart didesniu i

nors 
lanko 
galų i

II. W. Nichols ir E. S. Riggs iš Chicagos Field muzejaus
II. T. Montgomery iš šiaurinės Indianos Istorinės draugijos eg
zaminuoja kaulus milžiniško gyvūno, kuriuos rasta Ingleside, 
Fox ežero apielinkėse. Tikimasi sb rasti ir kitus kaulus to gyvū
no, kad galima butų iš jų sustatyti pilnų skeletą.

Įkioti ant paviršiaus kaip futbo
las. Man tatai patinka. Važiuo
jam. Atsiprašau, aš pamiršau 
parašyti apie koncertų. Mes už
ėjom 12 vai. į marmonų Taber- 
naculum. Lyg ir bažnyčia, bet 
panaši daugiau į koncertinę 
salę. Sėdynių užtenka dėl 8000 
žmonių. Vargonai talpina kiek
vienam klausytojui po dūda. At
siprašau, po triubelę arba po 
gerų triuba. (Mano geras pažįs
tamas p. Dūda gal užsigauti). 
Taip. Keturios klaviatūros, pe
dalas ir 270 kombinacijų suda
ro pusėtinų instrumentų. Malo
nu klausytis. Koncerto progra
ma sudaro klasiniai vargonų 
veikalai, pradedant su Bacho, 
baigiant moderniniais kompozi
toriais.
kasdiena. nu vicunuoiio m«iv- . vjmv, ,a*u«nviv u uu
nuinas sielai. Kūnas pasidžiau- sirinkimų laisvę ir įvedančio 
gė “ant vandens gulėdamas”....'mirties bausmę. Kiek tame1

'lai reiškia, vadinasi, taip j straipsnyje nesąmonių ir pur-1 
sakant, aprašiau koncertų, vinimų nekaltų žmonių, kad jei-1 
“Ali right’’! Dabar važiuojam'gu tas “Genių Dėdė” jaustųsi 
maudytis. Važiuojam tai va- nors kiek esąs žmogumi, tai jis 
žiuojam, bet lyg ir vėlu. Jau 3 nedrįstų taip begėdiškai purvin- 
val. po piet, o nuvažiuot 18 ti kitokių pažvalgų žmonių. Vie-Į 
mylių. Geriau rytoj rylų nuva- noje vietoje to savo straipsnio 
žinosim. Pakštas nor padaryti jis sako: 
vizitų Universitetui ir į redak-!
ei jas. Nutarta, padaryta. Opo-'y^jT^kai 
zicijos nėra.
kaitų, tai pasiseks 
Mes sugryžom j campę, 
išėjo “uždarbiauti”...

Netikėtas svečias

Skaitytojų Balsai
[£/£ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

NAUJAS KOMUNISTŲ 
“ČEMPIONAS”

ir

gal “G. D.” žodžių, tas įstaty
mas yra taikomas tik komunis
tams. Ištikrųjų, žmogus turė
damas nors kiek gėdos ir doros, 
niekuomet nedrįstų taip šmeižti 
nekaltų žmonių vien jtik dėlto, 

.kad jie yra kitokių pažvalgų. 
|Juk tas “G. D.” labai gerai ži
no, jeigu jis ką nors žino, kad 
socialdemokratai visada buvo ir

1(W.. . „ . .v., yra priešingi ir visada kovojo“Vilnies” 52 num. “Gemų De- . ? . , . . , ■ . *y T{ . . prieš visokių priespaudą, laisvėsde rašo apie . Lietuvos seimo 1 x • • i- . i-
m i i i i varžymą ir mirties bausmę. Jislų koncertų klausiausi .klerikalų bloko pnennmų jsta- . žjn() kad |jk kon)unistni 

Ta. virintais malo-,tymo, varžančio spaudos ir su- Kusijoj) p;sigriebę vn)džil} j są.
,vo rankas, įvedė ir po šiai dio- 
jiai vartoja mirties .bausmę, žu- 
įdydami darbininkus, kurie tik 
išdrįsta nors žodį ištarti prieš 
komunistų despotizmų; juk jis 
gerai žino, kad komunistų valdo 

■mojoj Rusijoj pilnas Sibiras ir 
j kalėjimai ne kokių ten buržu- 

.... \jų ar kontr-revoliucionierių, bet
Pakštas nor padaryti Jts sa o. z j vargšų darbininkų ir valstiečių

| “Nors klerikalai žino, kad ir net nepilnamečių vaikų. O 
!..... ............ i ir socialdemokiatai Rusija juk valdo ne juodieji
jiems nepavojingi, kad visu Lietuvos klerikalai, o raudonie- 
I“laisvo ir nepriklausomo” Lietu-'ji komunistai. Jisai turėtų pa
ves gyvenimo metu tie ponai pačiuoti savo ponams Maskvoje, 
ėjo ranka už rankos su reakci-'nes jie duoda gerų pavyzdį i(a- 
ja

“Genių Dėdė” labai gerai ži-! 
no, kad jis biauriai meluojaJ 
................... nepakako, kada ir į1 

‘ i užsukti haip socialdemokratai remč re-
dar kartų Universitetan, todėl akci«- Užmetimas kam nors 
musu maudynės paliko ryt die-!koklos kaltics neparodant faktų 
nai. 22 liepos laikraščiai talpi-/ra šmeižtas. Drėbęs gniūžtę 
no žinias su visokiais pagraži-Par.vlJ ant nekaltų žmonių, pu- 
nimais apie musų atsilankymą] 
į Salt Lake City. Truputį šen-Į 
sacijos, o melo, tai lyg ir per
daug. Reikėjo pasitenkinti. 
Sugryžęs Pakštas, pasakojo su-

Gal įsiūlys pas- 
uždirbti. 

o jis

Posėdžio nutarimas įgyven
dintas. Pakštas apsilankė visur į 
ir gavo sutikimą paskaitą lai- Kodėl “G. 1). 
kyti. 22 liepos turėjo i_____

kvailių, neRu dorų žmonių.”
Toliau:
“O gal dėl to mes turėtumėm 

jų “trivogos” paklausyti, kad 
Bielinio ir Griniaus dugnines 
pasiekė “krikščioniško“ polici- 
janto kurka?”

Už šita išsireiškimų aš duo
du kreditą “Genių Dėdei”. Na. 
ir kam gi jums reikia protes
tuoti, kad Lietuvos klerikalų' 
valdžia persekioja socialdemok
ratus ir kitus pažangius žmo
nes? Nes jie tik padinla jums 
atlikti jūsų užmanytų darbą. 
Juk Rusijoj komunistai dar 
žiauriau negu Lietuvos klerika
lai persekioja ir žudo socialde
mokratus ir kitus pažangius 
žmones. Jus protestuodami prieš 
Lituvos klerikalus prasižengtu- 
mėt prieš savo partijos princi
pus. Jus turite džiaugtis, kad 
Lietuvos • klerikalai pagelbsti 
jums jūsų darbe, jus galėsite 
padaryti su jais bendrų frontą. 
Tik tie “išdavikai” socialdemo
kratai gali tokį išdavikiškų dar
bų papildyti: kovoti su kleri
kalais prieš legalizavimų mir
ties bausmės, kuri yra taikoma 
tik komunistams. Argi nez “iš
davikai” tie socialdemokratai ? 
Komunistai juos persekioja ir 
žudo, o jie kovoja su klerika
lais prieš persekiojimų ir žu
dymų komunistų.

Kažin kų “G. D.” mano at
siekti šmeiždamas nekaltus 
žmones? Bet nieko nepadarysi; 
jis 'mat nesenai pasamdytas tam 
darbui, tai stengias kuogeriau- 
s;a jį atlikti, nes bijo kad ne
pavarytų.

Aš labai gerai atsimenu, 
prieš pat išardymą komunistais 
LSS., vienų LSS. 8-to rajono 
konferencijų, kurioje Stilsono 
suorganizuoti komunistui, kaip 
laukiniai indionai staugė ir ne
davė kalbėti nė vienam delega
tui, kuris tik buvo priešingas 
jų ardymo darbui. Kada “Ge
nių Dėdei” pradėjus kalbėti 
prieš tų ardymo darbų, komu
nistai pakėlė savo kačių kon 
certa, tada jis išvadino juos 
chuliganais ir juodašimčiais ir 
apleido tų konferencijų. O šian
die tas pats “G. D.” prisišliejęs 
prie tų, kuriuos jis išvadino 
chuliganais ir juodašimčiais, 
drabsto purvais ant visko ir 
ant visų, kų jis pirma skelbė ir 
gerbė, šiandie jau ir jis ne tik 
pritaria, bet ir pataria, kad ko
munistai keltų lermą ir ardytų 
kitokių pažvalgų žmonių susi- 
rinkimus. Kas pirma buvo juo
dašimtiška ir chuliganiška, tai 
šiandie “G. Dėdei” tapo aukš
čiausiu idealu. Šiandie jis per
viršija kitokių pažvalgų žmonių 
šmeižimais ir tuos, kuriuos jis 
vadino chuliganais ir juodašim 
čiais. “Go to it”, f>. “Genių Dė
dė, pakol dar turi progų, nes 
netrukus ir tie jūsų pasekėjai, 
kuriuos jus demoralizuojat ii 
kurstot prieš kitokių pažvalgų 
žmones, suispras ir pamatys 
kokį kerštų ir neapykantą jus 
platinai tarp darbininkų ir pa
sitrauks nuo jūsų.

—Kunigo žentas.

'vo kaimynams, Lietuvos kleri- 
I kalams, o ne šmeižti socialde- 
l’mokratus už tai, kad jie kovo
ja prieš mirties bausmes įsta
tymą, kuri» Į>agal jo paties žo- 
įdžių yra taikomas komunistams. 
I Toliaus “G. D.” pagražinimui 
to savo straipsnio šitaip sako:

“Kokios teisės turi šaukt ko
von amerikiečius toks Grigai- 

|tis ir Šleževičius? Ar ne Grigai
čio sėbras sėdėjo Vyriuslam 

i Tribunale, žaizdamas Lietuvos 
'darbininkų ir kareivių gyvasti
mis ?”

Koks biaurus ir nedoras ypa- 
Jisai visų pirma tų šmeižimas! Ar gi koks nors 

komunistiniam doras žmogus kaltins ir šme;ž 
jvisų partijų arba atskirų tos 

I štai ir komunistinė logika! partijos ypatas už tai, kad vie- 
Pirma jis šmeižia socialdemok-•nas tos partijos narys prasi- 

. “ranka už žengė prieš partijos principus?
gerai žino, kad Grigai- 

įstatymas yra' tis ir kiekvienas socialdemokra- 
prieš socialdemokra- tas yra priešingi visokiems 

tus, bet ncišimtinai (Kodėl tu- žiaurumams ir mirties bausmei; 
ri būt išimtinai). Beiškia, so- jis gerai žino, kad Socialdemok- 
cialdcmokratai eina su reakfci- Į ratų Partija pasmerkė tų ypa- 
ja, o ta reakcija išleidžia jsta-jtų už dalyvavimų Vyriausiam 
tymą, varžantį laisvę žodžio ir Tribunale. Kodėl jis šmeižia 
spaudos socialdemokratams, o,Grigaitį ir visus socialdemokra- 
už nepildymų to įstatymo juOs(tus, kodėl jis nieko nesako ir 
bauszmirties bausme; ir kada nesmerkia komunistų partijos 
socialdemokratai pasipriešina1 įsteigtų kruvinų tribunalų Bu- 
leidimui tokio įstatymo, tai jų sijoj, > kurie išžudė tūkstančius 
atstovus išmeta iŠ seimo rūmų darbininkų ir dabar tebežudo? 

; su policijos pagalba tur būt už Socialdemokratų 
tai, kad jie eina su reakcija? i

Toliau “G

įsakęs kad socialdemokratai vi-' 
•sada ėjo “ranka už rankos, su1 
I reakcija”, tas naujas komunis- 
Itų “filosofas” toliau sako: 
I “Netiesa butų sakyti, kad tft- 

t)<sai įstatymas taikomas išimti- 
pat “paskaitorius”. Gavęs‘nai Prieš Naudininkus ir sočiai; 
“draugiškų patarimų”, Pakštas ^em°kiatus. . 
rūpinosi paskaita. Svarbu yr» taikomas 
mums uždirbti, o uždarbis 25 smaugti.
iki 50 dol. Pinigų reik. Iš nie-' 
kur negaunam. (Man prisiuntė iKur negaunam, uvian prisiuntė i v ---- .
“Birutė”, l>r. S. Biežis, A. OliSJrat“8> buk Jle,el“A 
J. Bikinis, A. šlapelis, bet tuos 
pinigus “suėdė tires”. Gunti 50 
dol. butų pravartu. •

Paskaitos tema apie 
Valstybes. Baigiam su 
Aš paruošiau trumpų 
mų apie musų dainų ir trum
putį pupuri iš senovės liaudies 
dainų. Viskas tvarkoj, bet 
reik laukt 28 liepos. Savaitė 
laiko pagyvent vietoj, tai gero
kai kainuoja. Bet taip turėjo

’ilankos su reakcija”, o paskui;“G. D. 
i sako, kad tas 
taikomas

Baltiko 
muzika, 
praneši-

Berniukas: “Prašau duoti
vaistų nuo blakių.“

Vaistininkas: “Kiek?”
Berniukas: “Kas jas suskai

tys? Bus keli milijonai.“

būti.
Pavalgę vakarienės šio-to, 

kalbamės, aimanuojam dėl ke
lionės trukumų. Taip mums 
besikalbant, štai prieina kari
ninkas Amerikos uniformoj ir 
lietuviškai užklausia: “ar čia 
p. Pakštas?”... Nep^sijutom 
kaip sustojom apie “savo” bal-Į 
są. Lietuvis Salt Lake City,| 
kur mes ir sapne nesapnavom 
rast lietuvį. Dievuliau mano, 
kieĮc džiaugsnjo!» ‘ i, • ; H į

(Bus daugiau) i Į

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 

a Naujienų knblegramų 
gyventojų sistemą.

» Partija pa
smerkė tų narį, kuris dalydavo 

tur būt no- Vyriausiam Tribunale, o jeigu 
rodamas parodyti savo skaity- jis butų buvęs komunistų pur- 
tojams, kad socialdemokratai Įtijos tribunale ar čekoje, 
eina su reakcija, suko, kad ta
isai įstatymas taikomas tik prieš 
komunistus. Socialdemokratų, gir
di, klerikalai nestatys prie sie
nos. Tikras “gudruolis” tas “G.
D.” Socialdemokratai eina su Įsos komunistų , partijos už jos 
reakęija,. soęialdętn'okyųtai yra kruvinus darbus? Juk žmo^žu- 
išdaVikai, socialdemokratai yra? dyste yra žmogžudystė, nežiu- i r • .■’% . . *• . ",.? ; .j. i •. » ■ ’ . t ,

D.”,

tai 
komunistai jį už tai dar pa
girtų. Juk Rusijoj čekos ir tų 
kruvinų tribunalų narįai yra ge
riausi komunistai.

Kodėl “G. D.” nekaltina vi-

komunistų \ priešai ir sdciakjž- ririt kas jų papildo, 
mokratai budami tokiais kovo-.klerikalas, ar raud 
ja prieš išleidimų tokio žiauraus pustas. T

, ar raudonas komu- 
Leninas, matyt, genu 

įstatymo, vien tik dėl to, kad žinojo iš ko susideda jo pnrli- 
apgynus komunistus nuo mir-Įja, sakydamas, kad: “Komunis- 
ties bausmės įstatymo, nes pa- tų partijoj daugiau žiulikų ir
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“Naujienų" Ekskursantų laiškas.
Klaipėda. 20. 7. 1925.

(lerbiami Tamstos:
Sveiki ir linksmi pasiekę 

krantus musų numylėtos tėvy- 
nės-motinos Klaipėdoje, jaučia
me širdies reikalų pasidalyti 
kelionės įspūdžiais su mums 
brangiais Naujienų skaityto
jais, gentimis ir pažįstamais.

Kelionė per vandenyną turė
jome labai malonią, vanduo 
buvo labai ramus, nesupė ir 
niekas iš musų ekskursantų 
tar|H) nesirgo, nors iš 75 ypa
tų keleiviu — lietuvių, kuriems 
vadovavo Naujienų įgaliotinis 
ponas l'upikaitis, buvo senų ir 
mažų būrelis.

Apart musų ekskursantų — 
lietuvių, ant laivo keliavo ( ir 
tai didi dauguma) anglų tautos 
žmonės. Turėjome mandagų 
įritama v imą, skanų valgį, ke
lionės valandas trumpinom mu
zikuodami, šokdami, na, žino
ma, kaip visados ant laivo ir 
lengvai flirtuodami, tokiu tai 
bildu visi, seni ir jauni links
mai pasiekėm Angliją, kur 
mus prie kranto laukė “special 
train”, taigi persėdom iš laivo 
į traukinį su visu bagažu, be 
muitinės revizijos ir be jokių 
rupesnių, nes <tą visa atliko 
garlaivių kompanijos agentai 
su musų palydovu p. Tupikai- 
ciu. Pora valandų — ir musų 
traukinys pasiekė “Pasaulio 
Miestą”, Londoną. Tikrai yra 
verta apžiūrėti Londoną — se
niausią Europos sostinę, kuri 

gyventoju skaičiumi ir užima
mu žemės plotu viršija Ameri
kos kolosą N(*\v Yorka. € . »

Yt>atingai verta aplankyti 
* Londoną dabar iki 1 dienos

spalio mėn. s. metų, nes ten 
tęsiasi nuo pereitų metų tarp
tautinė paroda “Wembley Ex- 
bibition”.

Traukinys, kuriuo mes ke
liavome per Angliją, žaibo grei
tumu perlėkęs kontinentą, ap
sistojo (Londono miesto centre 
palei taip vadinamą “London 
Bridge”, ant Temzos upės, 
čionai jau mus laukė pasipuo 
šęs visų šalių vėliavomis, labai 
gražus ir švarus pašto — kc- 
fei^inis -garlaivis “Baltri- 

gk r”, priklausąs United Baltie 
Corporation, Ltd., Anglų Ak
cinei Bendrovei, kuri palaiko 
reguliarį savaitini susisiekimą 
Londonas- K laipėda. Garlaivis 
savo didumu, žinoma, negali 
imponuoti Atlantico vandenyno 
milžinams, bet Įrengtas sulig 
paskutinės technikos statybos 
pagerinimų: randasi bevielis 
telegrafas, duodąs progą susi
siekti su Lietuva ir kitais sau- 
sžemio centrais, kad sužinojus 
paskutines pasaulio naujienas. 
Keleiviams pagelbėti yra prity
ręs daktaras, ligoninė, aptieka, 
maudynės, elektros šviesa ir 
lt. Ka jutos ruimingos, švie
sios, gerai ventiliuojamos. At
skiri valgomieji kambariai su 
švariomis staltiesėmis ir abel- 
nai švariais visais baltiniais. 
Kadangi garlaivis stovėjo šalia 
'‘London Bridge”, kur musų 
traukinys sustojo, tai musų 
palydovo p. Tupikaičio ir Uni
ted Baltie Corporation, Ltd. 
mandagiu oficialų rupesniu, be 
musų pačių triūso, tapome per
gabenti ant jau minėto Balti
jos juros garlaivio “Baltri- 
ger”, kuris be sustojimo pake- 
lyj į P°rą dienų nugabeno mus 
tiesiog Į Klaipėdą.

Apleidę Londoną į paros lai
ką, pasiekėm Kilio kanalą, 
plaukiant kuriuo matomi abu
du jojo krantai ir Vokietijos 
gražučiai kaimai, miesteliai ir 
miestai, plaukdami dienos lai
ku 7 valandas laiko viršminė- 
tu kanalu, keleiviai buvo ant 
tiek sužavėti, kad sunku buvo 
jvadinti vidun garlaivio ska
nius valgius paragauti. Ištikro, 
tai yra puikiausis reginys ka
da nors matytas. Tddel ijiės 
nęsigailim keliavę vandeniu 
per Gintaro jurą, kuri lyg kad 
mums lietuviams atjausdama 
trumpą musų keliones laiką už

silaikė didžiausio ramumo ir 
atiodė be rybiu ežeru.

Pirma negu nupasakoti šir
dingą ir iškilmingą sutikimą 
Klaipėdoje, reikia pabrėžti tas 
pastangas, kurios buvo darytos 

. garlaivio “Ballriger” viršinin- 
kų, kad pagražinus musų kelio
nę. Ponai kapitonas R. H. 
\Vallcy, visi jojo pagelbinin- 
kai, ekonomas (Chicf Ste- 
\vard) Mc ('arty nesigailėjo 
nei lėšų, nei triūso, kad paten
kinus mažiausius keleivių pa
geidavimus ir, tiesą pasakius, 
antra kelionės dalis vandeniu 
nuo /Londono iki Klaipėdos bu
vo malonesnė už kelionę per 
vandenyną: muzika, dainos, 
šokiai, gražių pakraščių miestų 
vaizdai. — taip ir nepatėmi- 
jem kaip apie 10 vai. ryto 
20. 7 pasirodė musų brangios, 
laisvos tėviškės miškuoti kran
tai: mat, Klaipėda visa apsup
ta gražiais miškais.

Visi keleiviai jau buvo ant 
kojų ir akis įsmeigę žiurėjo 
i Kuršių jurą — natūralų Klai
pėdos uostą. Dar garlaivis bu
vo vidury uosto, gerokai toli 
nuo kranto, kaip mes išvydom 
pasipuošusius Lietuvos vėlia
vomis uosto įstaigas, būrį pasi
tinkančių keleivius tautiečių, o 
greitai išgirdom ir dūdų orkes- 
tio garsus maloniai mus svei
kinančius nuo kranto. Prisi- 
šliejus “Baltrigeriui” prie 
kranto, keleivius pasveikino 
Lietuvos saulių vardu p. Le
nartas, gubernatoriaus vardu 
p. Jočys, juros draugijos ir 
nešto administracijos vardu 
p. Stulpinas, klaipėdiškių or
ganizacijų vardu p. Vanagailiš 
ir pulk. Musteikis. Ponas Le
inartas pabrėžė tas kruvinas ko 
vas, kurios įvyko prie atvada
vimo Klaipėdos, paminėdamas, 
kad prie visų Lietuvos atsta
tymo darbų stambiomis auko
mis dalyvavo broliai amerikie
čiai, nekurie net gyvastį savo 
aukodami, pav. geri). p. Martus. 
Kalba tiek buvo graudinga, 
kad iššaukė didžiausio susiju
dinimo keleivių tarpe ir ne 
vienas mūsiškių apsiverkė. 
Pasibaigus iškilniems, garlai
vių B-vės atstovas p. Jurgis 
Baltrūnas su p. Tupikaičiu į 
trumpa laika atliko muitinės 
pareigas ir parūpino paduoti 
prie garlaivio traukinį, į kurį 
susėdę keleiviai ir atvykę iš 
Lietuvos gentys ir draugai iš
važiavo atlankyti gimtinės kra 
šių. Didokas būrys su pp. 
Smith pasilikę Klaipėdoje ap
žiūrėti apylinkių, miestų, auto
mobiliu suvažinėjo į Palangą, 
vasarinę p. prezidento reziden
ciją, ir pigiausią vielą gintaro 
išdirbinių. Tai šiuo laiku bai
giame ir patartam savo drau
gams amerikiečiams neaplen
kti Klaipėdos.

Parašai ekskursantų ir va
žiavusių su Naujienų ekskursi
ja laivu Olympic, 9 liepos va- 
dovaująnt Tupikaičitii:

B. Kaminski, Alex Riškus, 
Juzefą Budreckis, S. Songai
la, Frank 'l'upikaitis, G, Kor- 
sak, J. Korsak, Jenie Neck-
rasb, Vera Neckrash, Elzbieta 
šukievič, Anthony Cinikas, Jo
nas Rusis, Paul M. Smith, Ste- 
lia Smith, Paul Smith, Eleono
ra Smith, Konstancija Žcdelie- 
ne, Jurgis Biveinis, Antanas 
Kireilis, Leonas Andriuška, J-o 
seph Banaitis, Antanas Maiga, 
Pranas Syrus, Adolfas Užuba- 
lis, Petras Žekas, Jonas Lau
žikas, Adelė-Ona Surkienė, 
Sieliu Žekas, ^Valerija Žekas, 
Auna Žekas, Juozapas Z u perka, 
AJeksander Wirketis, Križos- 
tiinas G va Ida, Petronėlė Gval
dą, Kazimieras Stašinskas, Ju
ras Gustainis, Karolis Tamo
šauskas, George Aukštikalnis, 
JuztTa An|lriuškienė, Kazys 
Andriuška, Ona Andriuška, 
Aleksandras Andriuška,; Anas- 
tasija Budreckiene, Stefanija 
Budreckaitė, Jonas Budreckis, 
Joseph G. Žemaitis, Mary Že
maitis, Algerd Žemaitis, Juoza
pas Zeidotas, Mikolas Balsis,’

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujas gyvūnas Chicagoje. — Lincoln parko, Chicago, žvė
rynas įsigijo dar vieną naują ir chigagiečiu nematytą gyvūną 
— guanacos iš Pietinės Amerikos. Jis panašus yra į llamą, bet 
elgiasi kaip kupranugaris.

Johanna Balsis, Joseph Balsis, 
Mike Balsis, John'Balsis, Kazi- 

Petronelė 
Kemeža,

mitras Bendžius, 
Grigaitis, Andrius 
Pranė Kemeža, Felicija Dom- 
brauski, Adam ' Dičius, Povilas 
Sližys, Kazys Gauronskis, Stan
ley Bachienas, Zofija Jaugie- 
laitė, Tarnas Norgelis, Kazimie 
ras Kručas, Joseph Survilla, 
Joseph Gricius, Jonas Jovaišas, 
Mateušas Kuprionis, Paul Ya- 
cus.

GHICAGOS 
ŽINIOS

Valdžios viršininkas pa-' 
kliuvo už šmugeli nar 

kotikais
Taipjau pakliuvo ir kiti 

valdžios agentai
trys

Federalinių agentų, kurių 
pareiga yra gaudyti narkoti
kus ir jų pardavinėtojus, jau 
per I metus viršininkas 
('.hieagoje pulkininkas Will 
Gray Beach, pats •pakliu
vo ir tapo areštuotas už šmu
gelį narkotikais. Jis yra kalti
namas, kad jis ir trys jo la
biausia užtikimi federaliniai a- 
gentai, atimtus iš pardavėjų 
narkotikus parduodavo xyagims 
ir už tą gaudavo daugybę len
gvai parduodamų vogtų daiktų. 
Be pulk. Beach areštuoti yra 
šie agentai: Dennis J. O’Brien, 
Alonzo Baxter ir Harry Diet- 
rich. Pastaruosius du agentus 
pulk. Beach atsivežė iš Phila- 
delphijos, kada jis ketvertas 
metų atgal atvyko iš ten į Chi
cago užimti agentų viršininko 
vietą. Jie visi greitai pagarsė
jo, kaipo uolus narkotikų gau
dytojai ir geriausi agentai nar
kotikų pardavėjų gaudimui. 
Bet dabar pasirodė, kad jie tai 
darė asmeniniais išrokavimais, 
nes jie atimtus narkotikus 
paskui parduodavo narkotikus 
vartojantiems vagims, kurie 
paskui pristatydavo agentams 
įvairiausių vogtų daiktų. Tikrą 
tų vogtų daigtų sandelį rado 
pulk. Beach ir O’Brien namuo
se.

yra 
ofise.

šitą suseko specialiniai a- 
gentai iš Washingtono, kurie 
atvyko į Chicagą tyrinėti gan
dus, kad ne viskas gerai 
narkotikų divizijos
Jiems pagelbėjo ir poras vieti
nių agentų, kurie nebuvo prisi
dėję prie Beach šaikos. Spėja
ma, kad bus ir daugiau narko
tikų agentų areštuota.

Washingtono agentai nepasi
tenkino vien suėmimu vietos 
agentų, bet taipjau į patys'su
rinko daugybę žinių apie pre
kybą narkotikais, kuri Chica
goje yra labai plačiai varoma 
ir vakar padarė daugybę' puoli
mų ant narkotikų urvų, visur

pačiai paliko po $10,(MM) į men
tus (ji turi savo turto) ir 
$71,000 savo giminėms. Be to 
Rector dar gyvas būdamas yra 
davęs tam universitetui apie 
$2,000,000, kasmet apmokėda
mas už mokslą 500 studentams.

ii su juo negalima. Jis dabar 
jau gailisi nužudęs savo sūnų 
ir sakosi nenorėjęs tai padary
ti.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

BEŽDŽIONE KALĖJIME
Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Bryano
rody-

Su mirčia Wra 
pasibaigė ir bezdž 
mas krutamuose 
Būdavo kur tik Bryanas, ten ir 
beždžiones. Dabar > viena bež
džionė Chicagoje net ir kalė
jime atsidūrė. į

(’onzano, 1155 S. State StJ 
prie 63 ir St. Lavvrcnce gatvių 
su savo šarmanka linksmino 
ant gatvės žmones. Jo duon-l 
pelne Phyllis, beždžionė, gra
žiai šokinėjo. Žmonės šiai bež
džionei davė pinigus, bet vie
nas jai padavė guminį penktu
ką. Beždžionė, supyko, šoko 
prie žmogaus, savo uodegą ap
vyniojo apie jo koją, kad nepa
bėgtų ir pradėjo jo koją grau
žti.

Policistas, James Burna dė
lei to šoko ant italo., Bezdžio- 

kėje ir tapo areštuota apie 100 ’ nė šoko ant policisto pečių ir 
n tams gelbėjo ir sukramtė jam asu j. Beždžionę 

už visą tą teisėjas James (T- 
kad pulk. Beach Toole, Grand Crossing polici

jai! prisipažino prie kaltės ir jos teisme nuteisė už policijai! 
išdavė kaip jis varė biznį su to ausies sužeidimą, dešimčiai 
kriminalistais. Jis bandė kalė-j dienų šunies gyvenimui. Bez- 
jime nusižudyti, todėl 
yra stropiai 
prisipažinęs, 
pęs apie $500,000 vertes nar-

areštuodami daugybę žmonių. 
Puolimai buvo daromi chinie- 
čių distrikte 22 gatvės apielin-

žmonių. Agen 
vietos policija.

Bez- 
dabar' džionės bosas turės stoti į tei- 

dabojamas. Jisjsmą rugpiučio 13 d. ir atlygin
ti visas jo beždžionės padary
tas skriaudas Reporteris.

Chicago turi 3,090,000
gyventoju

Baigia vytis Paryžių, nors 
1840 m. turėjo tik 4,470 

gyventojų

Chicago jau turi 3,000,(MM) 
gyventojų. To skaičiaus mies-

Ralph Drummond, 23 metų, 
su savo pačia, kurią jis vedė 
dvejetą savaičių atgal, nuvyko 
pas savo tėvus arti Cray eže
ro. Vos spėjo įeiti į namą, kaip 
iškilo barnis su igrtu tėvu. Tė-' 
vaš pagalios pastvėrė šautuvą 
ir sūnų nušovė. Tėvas tada 
nubėgo pas savo žentą, kur ir 
tapo areštuotas. Bet tėvas te
bėra tiek girtas, kad susikalbė-
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tas pasiekė užvakar. Laike pas-*
kutinio cenzo 1920 m. Chicago1 
turėjo 2,701,795 gyventojus, 
bet nuo to laiko priaugdavo’ 
kasdie po 154 gyventojus, taip 
kad pernai rudenį miestas ture-1 
jo jau 2,995,239 gyventojus, o 
dabar jau turi virš 3,(MM),(MM) 
gyventojų. Chicagos augimas | 
yra nepaprastai greitas, nors 
dabar jis pradeda pamaži apsi
stoti. Chicago jau lenktiniuo 
jasi su Paryžium už ketvirtą 
vielą tarp pasaulio miestų, nors, 
Paryžius dar nesenai buvo 
antras didumu miestas pasaulyj 
Kad Paryžių pasivijus, trūksta 
tiktai 25,000 gyventojų.

Didžiausi pasaulio miestai 
turi gyventojų:

Londonas — 7,800,000 
New Yorkas — 6,090,000 
Berlinas — 4,(MM),000 
Paryžius — 3,025,(MM)

• Chicago — 3,(MM),000
Chicagos aųgįmas skaičium 

gyventojų yra sekamas:
1840 m J— tik 

gal — Chicago
85 metai al
tu re j o gy-

JONAS PETROŠIUS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Rugpiučio 10 d., 1925 m. ligon- 
butyje. Turėjo amžiaus apie 
44 m. Paliko didžiam nubudime 
moterį Marijonų Petrošienę ir 
vienų dukrelę Viktorijų 5 m. 
amžiaus taipat paliko vienų 
brolį Stanislovų Petrošių ir vie
nų seserį Kastanciją Budvidiene 
Amerikoje. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėd., Tauragės 
apskr., Tenanių parapijos, kai
mo Kalniškių. Pragyveno Ame
rikoje apie 25 m. Priklausė 
prie (Iraugijos šv. Jono Krikš- 
tytojaus ir Simano Daukanto 
ant Bridgeporto.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
13 d., 1925 m. į Šv. Jurgio baž
nyčią apie 8 vai. iš namų 3344 
Auburn Avė., po pamaldų į.šv. 
Kazimiero kapines.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Palieka nuliūdę,

Moteris duktė, brolis ir sesuo.
Laidotuvėms patarnaus gra- 

borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139.

ui yiu paprasti simptomai, dėl 
.ui^ių nialynius reikalauja pagtl- 
.jos. Gal būt, kad jums reikia aid- 
nrą 'l Pasilui'kite »u maniui šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

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

i • 

___________  -------------------------------- ---------- I

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

Palengvins akių įtempimą, kuris 
eiti priežastimi galvos skaudėjimo, 
.‘caigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
jiio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
Kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- 

, kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augičiau. V«i1: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

“Gyvenimo Dumble”;
Parašė S. E. Vitaitis,

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

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

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

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

PUBLIšKA'»KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IšSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų.' 

Kraujo ir Slapumo egzaminacija 
tiktai $1. ii

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles *'' T"

Musų Klinikoje yra vartojama va
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu. ■ ■
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu-.! 
slę, nenatūralius' nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ijr; 

. visaj< chroniškas ligas, 
Kalbame lietuviškai

National Health Chmc^ 
1657 W. Mądison St, ' 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki ? vai. vakare
Nedėlioj 10 jĄįt 'I ‘1'42

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei toa 
priežasties, kad pametė įsitikėjinią j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

1850 _ 29,963
570.3 nuošimčių)

1800 _ 1(M),260
1870 — 298,977

* 1880 -r 503,185
1890 — 1,099,850 (118.6%)
1900 _ 1,698,575 (54.4%)
1910 — 2,185,283
L920 — 2,701,795
1925 — 3,(MM),OOO

PALIKO $2,300,000
SITETUI.

(priaugo

(264.6%)

UNIVER-

Šiomis dienomis tapo paskel
btas chicagiečio patentų advo
kato Edward Rector, mirusio 
pernai, testamentas, kuriuo jis 
veik visą turtą paveda metodi
stų De Pauvv universitetui, 
Greencastle, Indiana valstijoj. 
Viso tam universitetui paveda
ma $2,300,(MM), kuomet savo

. S. M. SKUDAS
' Grnborius ir Balsaniuotojas : 

Patarnauju laidotuvėse gerai', dai
liai ir pigiai. Automobilius parsam- 
dau veselioms, krikštynoms ir t. :t.

, . 1911 (.anyilport Avė., 
Tel. Roosevelt '75^2

VIEŠA PADĖKA

vi-Nuoširdžiai dekavojam 
siems giminėms, pažįstamiems 
ir draugams A. A. Antano Gri
nevičiaus už skaitlingų atsilan
kymų į jo laidotuves.

Graboriui Ignacui Zolpiui už 
patarnavimų laike laido- 

musų neužmiršstamo
A. A. Antano.

puikų 
tuvių,
brolio

Sesuo ir švdgeris
Andžhdiai. r

Pinigai 
iš' 

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Atydai
Lietuvių

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš- 
ęado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles senimą 
turime visdomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, gallta 
40 N. Wells St., 

kampas Washinuton St.
Ofi.o valandos: Ketverge, .vrodlj tr .„ba

loj nuo » ryto iki 8 vakare. Nedilioj ir 
Iventadieniki# nuo 10 iki 1 po pkt6. Pa- 
nedėlv, k-tverge ir pėtnyčioj nuo • ryti ikt 
6 vai. vakare-

The Pcoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistą* 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laikot

Ateikite ir persitikrinkite, 
nckentėkite ilgiau.

Vienuolyno arba Marquet> 
te Parko ir Briehton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- genėjusias ir komplikuotas ligas, 

° i.talim vra prirengta geriausiais
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Gydome labtd pasekmingai ir vlsaa uiak 
, ne. rnnnų 

|«t«l'na yra prirengta geriausiai Europftnaia 
Ir Amerikoniškąją Įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumati^pi^, nervingumą, 
ulkietfjimą vidurių, krutinės Ir šonų nkau- 
dėjimą, galvosuk’o, nuliesima kraujo pui
kus, .linkima 'niunkų, prakaitavimą.

I ionų kVap#’ ir kitos ligos yrs musų speeia- 
1 luman per 28 metus.

' 'Vyrai b’ moterys, kurie Hnrva, tegu) alsi- 
į lanko | tpuoų oiiss ir dasillno^ apie nau- 

jausį gydymo )>uda tonsilu. kurie greitai 
atima spėkit ir ehergiju. Pageibėjnm tukn< 
tankiams kenčiančių atgauti savo sveikata 
Ir laimė, todėl vra i- dėl jtunj viltis. No- 
utidšliokitJ. utidaliojun«u» yra ndauunigau.

neroa-

t
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Lietuvių Rateliuose.
SLA. II Apskričio iš

važiavimas
SLA. II Apskričio išvažiavi

mas turėjo įvykti rugpiučio 2 
dieną, bet rengimo komisija ati 
dėjo jį į rugpiučio 9 dieną. Tai, 
kaip matyt, padaryta dviem 
tikslais. Rugp. 2 d. buvo ko
munistą piknikas, apie kurį 
rengimo komisija turbut dar 
nežinojo kada nustatė išvažiavi
mo dieną, tad ir reikėjo nukel
ti išvažiavimą, kad nepakenkus 
komunistams; antra, patys ko
munistų lyderiai nebūtų galėję 
dalyvauti išvažiavime, o kas ta
da butų kalbėjęs ir varęs SLA. 
išvažiavime komunistinę agitaci 
jjj? Kuprpiučio 9 dieną gfi ko- 
munistams buvo geriausia die

na, mat tą dieną Naujienų pik
nikas, o Naujienų komunistai 
juk labiausia neapkenčia; tad 
komunistai perkeldami išvažia
vimą siekėsi nušauti du zuikius: 
ir komunistams nepakenkti ir 
kaitų pakenkti Naujienoms. Bet 
Naujienoms jie nieko nepaken
kė, tik pakenkė pačiam SLA. 
ii Apskričio išvažiavimui, ku
li- išėjo labai skystas.

Komunistai turbut iškalno 
nujautė, kad iš tų jų pastangų 
niėfco neišeis, tad pasikvietė 
sau talkon AŽV. Draugijėles, 
kad tik didesnį būrį sudarius, 
bet nors ir daryta du išvažiavi
mai krūvoje, — SIaA. II Aps 
kričio ir A(tV. Draugijėlių, bei 
ir tai padėties neišgalbėjo. Tik 
visgi komunistai savo draugijė
lei geriau pasidarbavo, negu 
SLA. II Apskričiui. Del drau
gijėlių buvo atgabentas trokas 
su sandvičiais ir minkštais ir

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos,! 
pasakojo savo sapnus kits ki-' 
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, 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
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
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. Eremino

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

į kitokiais gėrimais ir biznį darė abelnai chicagiečių, tad jis vėl 
gera. Bet apskričio komitetas sugryžo Chicagon. >
to nepadarė, o gal ir nenorėjo Prieš atvažiuosiant Chicagon,(

1 daryti. Mat apskritis pinigų 
j turi, o be to dalis to išvažiavi
mo pelno yra skiriama našlių 
ir našlaičių fondam 0 kopfu- 
nistai prie naudingo darlio 'nė
ra greiti, jie tik mėgsta pasiro
dyti, kad buk dirba naudingą 
darbą, bet ne jį dirbti.

i Pats išvažiavimas, kaip jau 
minėjau, buvo skystas ir ne
draugiškas. Per visą dieną ne
buvo jokių bendrų žaidimų, 
kaip kad esti visuose išvažiavi
muose, bet tik kas sau vaikšto, 
o kiti apie t roką apstoję val
go sendviČius su raugintais a- 
gurkais ir, suprantama, geria. 
Tik apie pavakarį pradėta pro
gramą. Pristatyta penkis kal
bėtojus — tris nuo Apskričio 
ir tris nuo vaikų draugijėlių. 
Kalbėtojai žinomi visiems ko- 
munistų tnradn ikos ---- Petronis,
Andriulis, Jukelis, žaldokas. 
Apie ką jie kalbėjo, tai irgi 
visiems žinoma, kad neverta nė 
rašyti, žaldokas nėra SLA. na
rys, tai pliauškė kas tik jam 
patinka, o Petronis, Andriulis 
ir Jukelis tai šiek tiek susilai
kė, turbut bijodami susilaukti 
jų tavorščiaus Bimbos likimo. 
Iš vaikų draugijėlių -dar kal
bėjo viena mergaitė, vaikiukas 
deklamavo ir dar viena mergai
tė dainavo. Kaip nuo vaikų 
daug reikalauti negalima. Už
baigai buvo laimėj imas 10 do
vanų. Tai atlikus niekurie sto
jo ratan ir pradėjo žaisti, bet 
kadangi jau buvo vėlus laikas, 
tai didžiuma traukė namo, ne
patenkinti išvažiavimu ir gailė
damies, kad nevažiavo į Nau
jienų pikniką, bet atvažiavo į 
čia, kur tikėjosi paremti SLA 
ir našlių ir našlaičių fondą, ko 
irgi nepadarė.

Beje, buvo ir Dr. Biežis. Jis 
buvo prašomas kalbėti, bet su
žinojęs kas bus kiti kalbėtojai, 
atsisakė; ir suprantama — pa
doriam žmogui negalima maišy
tis tarp tokių “kalbėtojų” kaip 
žaldokas ir Jukelis.

—Teisingas, 

Didysis piknikas
Ilgai laukiau Naujienų pikni

ko, — bet štai ir po pikniko...
Neveltui “Naujienos” dėjo 

visas pastangas susitarti su 
dangaus ii žemės galybėmis, 
kad parūpinti savo piknikui 
viską kuogeriausiai, bet viskas 
ir įvyko sulig noro: NaiiiieniO- 
čiai gerai sugebėjo priimti at
vykusius visuomenes burius — 
pažemėje, o šv. Petras np* per 
daug išleido šventųjų po padan
ges blaškyti debesius, n» 5 neuž
tėkusiems pavėsių, saulė visą 
dieną Š.ldė, — be* buvo progom 
įkaitusiems vėl atsivėdinti

Tūlas pranašavo; jei ir per 
dešimt metų . su draugu nesi 
suėjęs, tai važiuoki į Naujienų 
pikniką, o ten kiekvieną atra
si; bet aš vos antri metai kaip 
Amerikoje, tai prieš dešimt 
metų matyto nė vieno nesuėjau, 
tik su naujais draugais turėjau' 
progos susipažinti ir linksmai 
su jais gražią dieną praleisti.

I Jei dar į vieną Naujienų pik
niką patekčiau, tai su visais 
Chicagos lietuviais susipažin
čiau, nes man atrodo, kad visi 
ten buvo.

i —J. Varnėnas.
i-----------------

Naujas lietuvis advokatas 
; Chicagoje

Chicagos lietuviai susilaukė 
dar vieno savo profesionalo. 
Tai jaunas lietuvis advokatas 
Antanas L. Thomas-Tamošaitis. 
kuris sugryžft Chicagon ir čia 

(pradės praktikuoti teises.
| Advokatas A. L. Thomas yra 
gimęs Chicagoje, taipjau Chi
cagoje baigė ir advokato moks
lus. Bet paskui persikėlė gy- 
verlti pas tėvus į SiuoX City, 
Iowa, kur sėkmingai praktika
vo teises per trejetą metų, tki- 
gi jau turys platų patyrimą 
savo profesijoje. Bet jis pa
siilgo savo draugų Chicagoje n

adv. Thomas su savo jauna 
žmona, taipjau buvusia chica- 
gicte Agnės Skigaite-Thomas. 
apie trejetą mėnesių automo
biliu važinėjosi po šiaurines 
valstijas ir Kanadą, grožėda- 
mies gamta ir rengdamasis prie 
didelio darbo, kuris jį laukia 
Chicago j e.

Adv. Thomas Chicagoje lai
kinai apsigyveno West Pull- 
mane — 12037 Normai Avė., 
bet neužilgo atidarys savo ofi
są vidurmiesty.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURRK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujieną Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia Jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ^MOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų 1*. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po piety, Naujieny raštinėje.

Lietuviška Teatr. Dr-tė Rūta No. 1. 
Pranešu, jog Draugystė Rūta No. 1, 
parkelė susirinkimus iš pirmos sere
dos į 2 seredos vakarą, po pirmos mė
nesio, priežasties, kad salė užimta ant 
pirmos seredos, susirinkimas įvyks 12 
d. August, 1925 m., 7:30 vai. vakare 
po num. 3135 S. Halsted St. Lietuvių 
Auditorium, ant pirmų lubų.

— Valdyba.

Nori h Sides Jaunuolių draugijėlės 
“Bijūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks 
panedėly 13 d. šio mėn., 8 vai. vakare, 
Liuosybčs svet., 1822 Wabansia Avė. 
Neįvykus per du mėnesius susirinki
mams yra daug svarbių reikalų. Bū
tinai dalyvaukite. Sekr.

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva” laikys savo mėnesinį susi
rinkimą rugpiučio 13 d., 1925 m., 8 
vai. vakore, Davis Sųuare Park. Visi 
nariai malonėkit susirinkti kuoskait- 
lingiausiai. Valdyba.

Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, rugpiučio 13 d., 8 vai. vakare, 
Naujienų name; visi nariai kviečiami 
būtinai atsilankyti.

Rėmėju Fondo Sekretorius.

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPKRTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 34(18 — Blvd. 1969 res.

>■— .................
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINT1NG 
& HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
-i —--------------

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

PEOPLE8 PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

i .................. ........ i i n ............

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
inas Sostheim’s labai tvirta de) 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Phone Boulevard 2035
Kvietkos su reputacija

Urba Flower Shop 
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu
vėms bukietai, šermenų vainikai 

— specialumas.
3324 S. Aubum Avė., Chicago, III. 

Bridgeport

ĮVAIRUS SKELBIMAI
/

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

ISRENOAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA flatas iš 

5 kambarių. Naujos mados įtai
symai. Yra elektra, maudyne, 
stiklo porčiai. Gera vieta dėl 
mažos šeimynos; arti gatveka- 
rių. Hondos $30 mėnesiui.

6914 S. Robey St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
I KELNU AW)JA^^kujnbar  y h prie 

Marųuette Parko, kambarys Šviesus, 
saulė ineina visą dieną, maudynės ir 
telefonas. Išduosiu vienam arba 
dviem vaikinams. Geistina, kad butų 
be valgio. Atsišaukite po 5 valandai 
vakare.

7135 S. Rockvvell St.. 2 lubos

PASIRENDAVOJA ruimas 
dėl vaikino arba dėl merginos. 
Ruimas tinkamas gyvenimui. 
Be valgio.

4440 So. Campbell Avė.

PAHDNDAVO.HMUI du, 
kambariai su visais moderniš
kais įtaisymais, dviem arba vie
nai ypatai.

4234 Maplewood Avė.
2 fl. *

JIESKO DARBO
ESU SENYVAS ŽMOGUS 

reikalauju darbo, geistina ant farmų, 
bet galiu apsiimti ir mieste prie leng
vuos darbo, nes sunkaus nepajiegsiu.

JONAS SZMITAS
1732 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

----- --- . *REIKIA patyrusių vyrų dirb
ti ant farmos.

Atsišaukite.
2029 Grenshaw St.

REIKAtlNO| automobilių 
mechaniko — nuolatinis darbas 
ir gera alga.

Kreipkitės
BRIDGEPORT GAltAGE, 

3207-9 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Hudson automobi

lius; uždarytas, 5 pasažierių; maši
na atrodo ir kaip nauju; arba
mainysiu į prastą. ir sugriuvusią 
mašiną.

900 W. 31 St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

bučernė, geras, senas ir iš
dirbtas biznis; žema kaina. 
Pardavimo priežastis — nega
liu prižiūrėti to biznio.

562 W. 18th St.

PARDAVIMUI dentisto ofisas, iš
dirbta praktika tarpe lietuvių ir len
kų. Gera proga lietuviui dantistui. 
Randasi geroje vietoje. Lengvomis 
sąlygomis.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., t 

Box 594

PARSIDUODA saldainių, mo
kyklos reikmenų ir groserio krau
tuvė. ' Randasi prie pat mokyklos, 
lysas 4 m., 4 kambariai, pigi ran
da, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą tam. kas pirks šį mė
nesį. Parsiduoda ir visi rakandai 
arba dalimis. 4636 S. Hermitage av 

Tel. Yards 6151

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, gečoj dirbtuvių apielin- 
kej. Atsišaukit į Naujienų sky
rių. Box 243

3210 So. Halsted Str.

PARSIDUODA groserne ir 
visokių mažmožių krautuvė. 
Priežastis pardavimo — liga, 
apleidžia miestą.

4345 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė seniai iš
dirbtas ir visas cash biznis, kabai 
geri fikčeriai, $500 cash, o likusius 
kaip sutiksime. Turi būt parduota, 
nes greitu laiku apleidžiu miestą.

1840 W. 85 St.

' PARDAVIMUI
Parsiduoda Delicatesen krau

tuvė. Puiki vieta, gera biznis 
3 gyvenimui kambariai.

2908 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosernė tinkamo
je biznio vietoje. Parduosiu visai 
pigiai už $300. Pasiskubinkite grei- j 
tai, nes turiu parduoti j 10 dienų — 
išvažiuoju iš Chicagos. Randasi 4 
ruimai gyvenimui ir tt.

3530 So. Painei 1 Avė.
Tel. Yards 3285 I

PARDUOSIU bučernę. Labai 
puikiai įrengtą (geri fikture) 
arba mainysiu ant mažo namu
ko ar loto.

5121 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

$700 grojiklis pianas, 80 no
tų, Kimballf augštos rųsies, 
puikiausias, 71 rolelis, benčius, 
viskas, $140, teisingiems žmo
nėms. Klauskite Mr. Kneetli, 

2332 XV. Madison St. 1 11.
_____ ____________________£_____

PEČIUS K.UKNIN1S ant pardavi
mo, vienų metų senas, 'man kainuo
ja $125 .atiduosiu beveik už pusę 
kainos, savininkas eina gyventi į 
steam heat. Atsmaukite j krautuvę

J. POVILONIS, 
6104 So. State St.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne, geroj npielinkėj, ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo, dvi bučernėa. x Atsišaukit

4425 So. Wells Str.
1125 W. 31 Str.

Tel. Yards 3906

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos mėsos sankrova. Daugiausia 
lietuvių apgyvento! kolonijoj, biz
nis geras ir yra nešantis pelną. 
Sykiu parsiduoda ir namas. Gali
ma pirkti sykiu namą ir biznį ar
ba atskirai. *

3150 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pianas už $50, 
taipgi ir kiti furničiai.

Atsišaukite
3238 S. Halsted St.

EKSTRA BARGENAS
Už pusę kainos parduosiu ar 

mainysiu pieninę ant namo ar loto 
arba imsiu teisingą žmogų j partne
rius, nes vienas negaliu apsidirbti. 
Atsišaukit tuojau

1413 So. 49 Ct., 
Cicero, 01.

PARDUOSIU arbsk išrenduo- 
siu labai gerą bizni kuris ran
dasi 1714 Sring St.

1739 S. Halsted St.
Box 595

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė kam
pinė, gera vieta dėl lietuvio. Del 
informacijų atsišaukite, 

Tel. Lafayette 9249 
--------------------------------- 1.. —

PARDAVIMUI grosernė, de- 
bkatesen, sstl.ia nių, ice creamo, 
mokyklos reikmenų ir notions, 
geras biznis, rendos $35.

4838 S. Union Avė.

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova už gana 
prieinamą kainą. Vieta lietuviais ap
gyventa ir biznis išdirptas. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu miestą.

Atsišaukite
3443 Aubum Avė.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roj vietoj ir geras biznis, yra gra
žaus stako ir visi įrankiai, renda pigi, 
su pagyv«nimu, 4 kambariai,* $85 į 
mėnesį, ly^as ilgas, gera vieta dėl 
apsukraus žmogaus. Atsišaukit grei
tai. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos, 1412 So. 49 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkmenij krautuvė, senai išdirbtas 
biznis. Lietuvių apgyventa apygar
da. Priežastis .pardavimo — savi
ninkas mirė Parduosiu pigiai, nes 
turim greit parduoti 1439 So. 49th 
Cicero, savininkas 1327 S. 49 Couit 
Cicero.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen Hyde Park apielinkėi, ge
ras biznis, 5 m. tą vietą laikau, 
turi būt parduota šį mėnesį dėl 
sunkios ligos. Renda pigi ir 7 
kambariai.

1413 E. 58 St., 
Tel. Fairfax 2619

NAMAI-2EME
PARSIDUODA 2 augštų namas 

su aukštu beizmentu ir viskuo. Yra 
gesas, elektra ir maudynės. Noriu 
greit parduoti iš priežasties ligos. 
Atsišaukite po 3 vai. po pietų

2311 W. 47th PI., 1 aukštas

NAM1I-2EME

Speciali; Darganas
Turi būt parduota tuojau.

Proga nupirkti namą su mažu {mo
kėjimu, $500 cash, kitus lengvais iš
mokėjimais, nupirksite 1 augšto di
delę medinę cottage, 8 kambarių, 
3238 So. 49 Avė., Cicero, III. Kaina 
tiktai, $3450. Galima perdirbti į 2 
flatus su mažais iškaščiais.

Taipgi $1000 cash, o kitus išmokė
jimais, nupirksite, 3236 So. 49 Avė., 
Cicero, III. 2 flatų namas iš fronto ir 
cottage i šužpakalio, kaina tiktai, 
$4200, lengvais išmokėjimais.

Lotai ant Kostner ir Kenneth 
Avės., netoli Archer Avė. Kožnas lo
tas 30x125, kaina tiktai, $358. Tie 
lotai turi būt parduoti prieš septem- 
ber 1 dieną. Išmokėjimais, tiktai 
$25 įmokėti, p kitus po $5 į mėnesį. 
Nepraleiskite tos progos.

Už $500 cash, nupirksite mūrinį 
namą prie 3808 M/alIace St., netoli 
3K St., kuinu tiktai, $2700.

Musu ofisas atdaras nedėlioj nuo 
8 ryto iki 11 dieną.

Atsišaukite

Frank J. Petru,
1443 West 18th Street, 

Chicago, Illinois. 
Telephone: Canal 0806

UŽ GERIAUSI pasiūlymą nu
pirksite biznio lotą prie 3310 S. 
Ashland Avė.

W. J. McGflh, 
111 W. Monroe St. 

Tel. Randolph 1322

Pardavimui lotas
Savininkas parduos lotą prie 

33 PI., netoli Paulina St., su vi
sais įrengimais, yra šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

W. J. McGah,
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

PARSIDUODA PIGIAI 
kampinis puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai, 6-7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas; lotas 60x125, 
arba mainysiu ant bunga- 
low. Savininkų galima ma
tyt sekmadieny visų dienų, 
o kitomis dienomis iki 10 
valandai ryto.

A. J. BERŽINSKAS, 
6159 So. Artesian Avė.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

PARDAVIMUI Marųuette
Manor, 2 augštų modemiškas 
mūrinis namas.

Atsišąukite
6646 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų, po 4 kam
barius mūrinis namas, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, viškas, gazas, 
elektra ir toiletai. Pirmo morgičiaus 
$2,500. Pamatykit namą, o su kaina 
sutiksime. Savininkas namie po 6 v. 
vakare.

549 W. 37 St.

NAUJAS apartmentinis namas, 
4-5 kambarių flatai, 1 blokas nuo 63 
St., ir Kedzie Avė. Teisingai apkai- 
nuotas greitam pardavimui, su $7000 
galėsite pradėti.

W. H. SEWARD &CO., 
3135 W. 68 St., 
-Prospect 6100

PARDAVIMUI namas ir biznis 
groserne ir bučernė. Namas su vi
sais tinkamais įtaisais ir biznis yra 
nešąs gera pelną. Parduosiu už cash 
arba mainysiu į nebizniavą namą. 
Namas su visais tinkamais {taisymais 
— elektra, maudynes, garu apšildo
mas. Kreipkitės pas savininką

Lafayette 1173

PARDAVIMUI murini? namas, 
5y5 ruimų su gana mšžu įneši
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir įnešti tiktai $1,800. Kreip
kitės pas savininką.

•• S. Bružinskas
3729 S. Morgan Si.

Pardavimui namas prie 6641 
S. Washtenaw Avė., 3 flatų, 5-5 
kambarių, beržo ir aržuolo tri- 
mingai, miegojimo porčiai, grei
tai augančioj lietuvių kolonijoj. 
1 fl. savin. Tel. Stewart,3623

Aš DABAR TURIU susinešimą su ge
ra real estate firma ir galiu par
duoti aprubežiuotą skaitlių lotų gra
žiame Beverly Hills ant kurių jus ga
lite uždirbti pinigų. Jei turite du 
arba tris šimtus dolerių investuoti, 
aš parodysiu, kaip jus galite padvigu
binti savo pinigus greitai. Parodysiu 
jums lotus be jokios atsakomybės 
dėl jūsų.

Naujienos
1739 So. Halsted St., 

Box 596

 NAMAI-ŽEME
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I Š A I L

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- 
coiisin valstijoj.

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

Chįcago, Illinois.

PARDAVIMUI prie 7140— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji moderniški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalow 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $56750 

ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri <lel apžiūrėjimo nedėlioj. ir 

paprastontfs dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

FARMA Už PUSĘ 
KAINOS

Parsidnoda arba išsimaino 
ant namo, lotų, ar biznio, 
perkant reikia į mokėt $500, 
80 akrų žemės, 20 akrų di
delio miško, 7 karves, 4 ark
liai, taipgi ir kitokių paukš
čių, visi geri bildingai, 75 
mylios nuo Chicagos, ant ge
ro kelio. Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

KAS NORIT mainyti bunga- 
low žinoma nauja, noriu mainyt 
ant 2 pagyvenimų, žinoma turi 
būt geras ir pietų daly miesto.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

______ >__—
PARDAVIMUI 5 kambarių rezi

dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas. Modemiškas na
mas su visais pąrankumais, karštu 
vandeniu šildoma. Gera transpoita- 
cija. 6921 So. Claremont Avė. At- 
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare
mont Avė. Tel. Prospect 1345.

MORTGECIAI-PASKOLOS
...................................

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae AveM 

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 DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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