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Lietuva derasi su
Lenkais?

Sukilėliai paėmė
; tvirtovę

ancuzų

Šiandie prasidėjo visuotinas 
antracito kasyklų streikas

Lietuva pradeda taikos de 
rybas su Lenkais?

Sint sukilėliai paėmė 
francuzų tvirtovę

KOPENHAGA, Danija, rugp.
30. [Ghicago Tribūne
Service]. — Pirmadienį

Press 
prasi- 
vakar 
Lenkų 
politi-

Suedijos garnizonas, laikęsis 
apsiautas per 40 dienų, ne
tekęs maisto, pasidavė
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prasidėti] • Kopenhagoj 
ir Lietuvos prekybom ir 
kos konferencija susitarti dėl 
daugelio dalykų, tarp jų ir 
Klaipėdos klausimu. Ginčas 
tarp jųdviejų eina taipjau dėl 
Vilniaus.

Francijos mokytojai įstojo 
į federaciją

mo-Suvažiavimo tarimu visa 
kytojų sąjunga, su 80,00(1 na
rių, tapo sąjungų sąjungos 
narys

padidėjo 80 tūkstančių
Visas tas 80 tukstan-

- mokyto-
Mat pasta*

PARYŽIUS, rugpiučio 31. — 
Francuzų garnizonas iš 700 ka
reivių, apsiaustas Suedijos tvir
tovėj (60 mylių į pietus nuo 
Damasko) ir per keturiasde
šimt dienų išlaikęs sultono EI 
Atrašo druzų puolimą, pagaliau 
vakar, nebetekęs maisto ir van
dens pasidavė priešui.

Fraficuzai stengės gelbėti Su- 
ediją, tečiau visos* viltys išgel
bėti žuvo, kai ėjusi pagalbon 
generolo Michaudo kariuomenė 
iš 3.500 kareivių buvo ragpili
čio 8 dieną druzų ir beduinų už
pulta ir išskersta.

Generolas Serrail negalėjo 
organizuoti kitos pagalbos, ka
dangi j«i teturėjo 10,000 išti
kimos kariuomenės, ir toji bu
vo jam reikalinga Damaskui 
ginti nuo sukilėlių puolimu, o 
taipjau arabų sukilimui Alepoj 
malšinti. Šią savaitę jis gaus 
dar 10,000 kareivių pagalbai.

Chicago, UI. Antradienis, Rugsėjis-September 1 d., 1925

Istoriniai nameliai Bemente, III., kur Amerikos vergų išvaduotojas, Abraomas Linkolnas, 
vedė ginčus su savo priešininku, vergijos palaikymo šalininku, Stephenu A. Douglasu. 
Dabartinis tų namelių savininkas padovanojo juos miestui, ir jie bus miesto lėšomis išlai
komi kaipo IJnkolno paminklas. - *

Sionistai nutarė įkurt 
žydę parlamentą

Žydą sionistų kongresas 
Viennoj pasibaigė

Parlamentas arba taryba susi
dės iš 150 atstovų, kurių pu
sė bus nesionistai

■ ■ -- ■>.
VIENNA, Austrija, rugp. 31. 

— Sionistų kongresas vąkar 
nutarė įsteigti žydų pąrlamen- 
tą. Amerikos delegatui Ro- 
thenbergui >nešus sumanymą, 
kad butų sudalyta žydų taryba 

|iš ięo- atstovų, kongresas jį 
priėmė. J’usė tos tarybos, ar
ba parlamento, susidės iš atsto
tų nesionistų. Atstovai bus 
renkami demokratiniu budu. 
Vykdomasis komitetas sušaukgj |)-rui 
tarybą, kai'tik bus šešiose vai 
stybėse išrinkta penkiasdešimt 
atstovų. Kongresas 
naujos tarybos konstituciją 
jiems metams.

nustatė 
t re-

Karo sekretorius 
Weeks rezig

nuosiąs
Kietosios anglies dar 

bininky streikas
160 tukstahčįų organizuotų 

gliakasių stoja kovon už 
vo būvio pagerinimą

an 
sa-

89 tūkstančiai ištremty 
Rusijos politinių

Rūta Fišerienė neteko 
Maskvos malonės

To skaičiaus tik 10 nuoš. kontr
revoliucionierių; visi kiti — 
socialistai

Vokietijos komunistų centrui 
įsakoma atsikratyti paskilbu- 
sios savo vadovės

SWAIMPSGOTT, Mass., rugp. 
31. — Pasak pranešimų, karo 
sekretorius John W. Weeks, 
kurs per pastaruosius keturius 
mėnesius nieko neveikė ir. da
bar gyvena savo farmoj Lan- 
castere; N. II., formaliai rezig
nuosiąs rugsėjo 28.

VIENNA, rugp. 31. — Žydų 
sionistų kongresas šiandie pa
sibaigė. Prieš uždarymą kon
greso buvo priimta revoliucija 
pergabenti Teodoro Hercljp 
kaulus iš Vienuos j Palestiną. 
Komitetas priėmė kitą rezoliu
ciją ateinančiais metais surink
ti 5 milijonus dolerių Palesti
nos fondui ir 3 milijonui dole
rių biudžetui; pusė pastarosios 
sumos turės 
reikalams.

Kongresas 
cija pavedė 

Chaimui
Nahumui Sok61ovui, pasirinkti 
kitus naiyo vykdomoj6 komite
to narius, kurie po trijų mėne
sių turės savo vietat užimti.

eiti kolonizavimo

tam tikra rezoliu-
^sipnistų vadams,

Veicmanui ir

S-d. Politiniams Kaliniams 
Šelpti Draugija

Kauno karo . komendantai kon> 
fiskavo draugijos skelbimus

PARYŽIUS, rugpiučio 31. — 
Francuzų Confederation Gene- 
rale de Travai.l (Generalė dar
bo federacija) šį mėnesį vienu 
kartu 
narių.
čiųtai mokytojai, 
jų sąjungos nariai 
rajame savo suvažiavime liepos 
mėnesį ta Franci jos sąjunga 
nutarė prisidėti prie generalės 
darbo federacijos. «

Iš pradžių buvo manoma, kad 
suvaži'avime didelis skaičius de
legatų priešinsis vadų pasiūly
mui dėtis į federaciją, nes tiek 
komunistai, kurie turi savo fe
deraciją, tie klerikalai^ kurie 
vėl turi nuosavą geltonąją są
jungą, ■ tvirtino, kad daugeli?, 
mokytojų sąjungos narių esą 
jų šalininkai. Pasirodė te- 
čiau, kad toks manymas buvo 
klaidingas ir kad komunistų su 
klerikalais pasigyrimai buvo vi
sai tušti. y Iš 190 suvažiavime 
dalyvavusių delegatų tik 6 bu
vo priešingi, o 180 balsavo už 
pasiūlymą įstoti federacijon. 
Keturi delegatai susilaikė nuo 
baisa viYno. (

PHILA.DELPHIA, Pa
31. - šiandie vidurnaktį prasi
dės visuotinas visų kietosios 
anglies kasyklų darbininkų 
streikas, kuris palies apie 160 
tūstančiu angliakasių.

Angliakasių organizacijos 
United Mine VVorkers of Amo 
rica vadai įsitikinę, kad kieto
sios anglies kasyklų darbinin
kai visi kai vienas atsilieps į 
atsišaukimą paliauti darbą pir
madienio vidurnaktį. Kasyk-' 
lose liks tik toki darbininkai, 
kuriems unija leidžia pasilikti

rugp. | BERLINAS, rugp. 31. —Ofi
cialiais sovietų vyriausybės 
skaitmenimis, skaičius ištrem
tų politinių Rusijoj ir Sibire 
dabar siekia 89 tūkstančius 
žmonių. 'I’o skaičiaus tik 10 
nuošimtis yra seni kontr-revo- 
liucininkai. Visi kiti priklau
so socialistų partijom^; tųjų 
40 nuoš. yra darbininkai, 10 
nuoš. valstiečiai ir 12 nuošimtis 
studentai.

Charekteringa tai, kad tik
14,500 yra ištremta teismo nuo- Vokietijos kraštutiniesiems kai- 
sprendžiu. / V,isi likusieji iširiesiems vadovavo moterys. Pir

ma jų buvo Rožė Luxemburg, 
po jos Klara Zetkin, dabar gi 
Rūta Fišer. *>

BERLINAS, rugp. 31. —Vo
kietijos komunistų vykdomasis 
komitetas Berline gavo iš Mas
kvos ukazą atsikratyti paskel
busios savo vadovės, Rūtos Fi- 
šerienės, kuri pasižymėjo ypač 
savo triukšmavimai^ reichstago 
posėdžiuose. •

šitas Maskvos įsakymas rodo 
kaip ir parlamentinės bolševikų 
taktikos keitimą, jos švelrįini- 
nimą^

Įdomu, kad nuo 1914 metų

1 užmuštas, devyni su-z 
žeisti autų kolizijoj

ROCKFORD, 111., rugp. 31. - 
Automobiliams susimušus neto
li Elgino vakar vienas 5 metų 
vaikutis buvo užmuštas, o kiti 
devyni asmens sužeisti. Sužeis
tieji nugabenta Į Elgino ligo
ninę. ,

KAUNAS. Prie Socialde
mokratų biuro įsikūrė Politi
niams Kaliniams šelpti Draugi
ja, kuri tuojau surengė kalinių 
naudai loteriją-elegri. Loteri
ja turėjo įvykti rugp. 15 ir 16 
dienomis Socialdemokratų biu
re, Kęstučio gatvėj 40. Del 
tos loterijos buvo išleistas skel
bimas atsišaukimas, bet Kau
no karo komendanto įsakymu 
atsišaukimas tuojau buvo su
stabdytas platinti ir konfiskuo
tas “už priešvalstybinį turinį.”

8/šeimynos nariai1 žuvo 
automobilio nelaimėj
JULESBURG, Colo., rugp. 29. 

— l’nion Pacific traukiniui su
daužius netoli Scott Bhiff, 
Nęb., automobilį, juo važiavu
sieji Konrad Nein su žmona ir 
šešetu vaikų buvo užmušti.

Dvi moterys ir vienas 
vyras prigėrė

28.— 
upėj,
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• kasykloms prižiūrėti, kad jos tremti be jokio teismo, vien tik _ IT? • « • • w 1 • J 1 T • • T • 1 'Italy submarinas prapuolė ^sttųvarkoj’ kad niekas
laike manevrų

ten

30 žmonių sužeista trau
kiniams susimušus

Varlės su lempukėmis

sovietų valdininkų įsakymu.

Streikas paskelbta dėl
kad kasyklų savininkai visai at
sisakė padidinti kasyklų darbi- 

;ninkama algas, pripažinti uniją 
ir įvesti taip vadinamą “chock 

” tai yra, kad ka
syklų ofisas kolektuotų mokės- čionai
nis iš unijos narių, išmokant vietose vakar, kaip 5:07 valan- 
jiems algas.

Kasyklų magnatai gąsdina
.. kad jie jokiu budu nenusileisiu

to,

ROMA, Italija, rugp. 31. —, 
Laike Italijos laivyno manevrų 
Sicilijos vandenyse praeitą sa-- , 
vaitę kažin kur parpuolė ‘sub- |0,T

» 1 r sviriu ATicns
marinas Sebastiano Veniero. 
šiandie oficialiai buvo paskelb
ta, kad ardomieji laivai, diri
žabliai, submarinai ir motori
niai laivai ieškoję jo dieną ir . . .
naktį Sicilijos pakraščiuose bet streikas ir kažin Jtaip d- 

f rvni m et Ti/% r»r»lzz\ Dozl 41a

iki šiol viskas buvę veltui.

Kalifornijoj jausta 
žemos drebėjimas

ST. LOUIS, Mo., ru$ 
Besimaudydami Missu 
ąštuoniolika mylių nuo miesto, 
vakar prigėrė trys asmens: dvi 
moterys ir vienas vyras, visi iš 
St. LiOtiiso.' j

TRINIDAD, Goto.", rugp. 31 
Golorądo & ^Southern gelžkely 
vakar susimušė du greitieji 
traukiniai. Katastrofoj tris
dešimt žmonių buvo sužeista, 
kurių du — viena 18 metų 
mergaitė ir vienas Texaso tei
sėjas — sužeisti mirtinai. Vi-

VIENNA, Austrija, rugp. 28.
— Tyrinėtojai vieno požeminio 
ežero Dolomito kalnuose netoli 
Innsbriuko, atrado ypatingos 
veislės varles. Jos yra šviesiai 
rausvos spalvos, ilgomis uode
gaitėmis, bet ) neturi akių. Jos si sužaistieji nugabenti į Tri 
tečiau mato, leisdamos iš savęs nidado ir VValsenburgo ligoni- 
fosforinę šviesą. " nes. ‘

Del susijungimo Austri
jos su Vokietija ■ . . .

VIENNA, Austrija, rugp. 31. 
— Vakar miesto rotušėj į vyku 
didelis f-usirinkimas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip trys tūk
stančiai žmonių. Šalininkų su
sijungimo Austrijos su Vokieti 
ja. Vokietijos reichstago pre
zidentas, D-ras Į*aul Loebe, 
kurs su daugeliu atstovų atvy
ko Viennon, savo kalboj pasa
kė, kad susijungimu sii Austri
ja Vokietija nesisiekia, nei ne- 

Drebėjimas turėjo įvykti 1,790 mano siektis, jokių militaristi^ 
mylių tolume nuo Chicagos.

BRAWLEY, Gal., rugp. 31.- 
ir kitose Kalifornijos nes. ‘

dą vakaro, buvo jausta žemės 
drebėjimas, kuiąs tęsės apie 
penkioliką sekundų. Negirdėt, 
kad butų buvę kur padaryta 
žalos. '
Įregistruota žemės drebėjimas
> Chicagos Universiteto seis
mografas įregistravo smarkių 
žemės nupurtymų, kurie tęsės 
nuo 4:42 iki 6:15 ryto, didžiau- 

(bus* priversti darbininkų reika- sio smarkumo pasiekę 4:52 vai. 
GAR Y, Ind., rugp. 29. — Javinius išpildyti.

Hammonde, Calumet Avė. va-: ,, ... .. . . ..., . ... . i Kaltina prekybos komisiją ikar sugriuvo dviejų ankstų 1
namai No. 809 ir užmušė dar-( Amerikos Darbo Federacijos 
bininką Roy Christ. Penki kiti prezidentas Wm. Green, kurs 
asmens buvo sužeisti, šalo tų ilgus metus buvo angliakasių 
namų buvo mat kasamas nau-j 
jas rūsys to" tuo kasimu buvo 
išjudinti n|imų pamatai.

gai tęstus. Jie sako, kad jie 
Į turį pakankamai anglies dešim- 

_T . . čiai savaičių. Kasyklų darbi-
Niimiims sugriuvus vie- ninku unija tečiau . tų gąsdini- 

>mų nesibijo ir yra pasiryžus 
kovoti taip ilgai, ligi savininkai

nas asmuo užmuštas, 
5 sužeisti

Maršalas Lyautey atšaukiamas

Dabar pasiųstai Lietu-

at kasamas nau-|unijos sekretorius-iždininkas, 
federacijos organe “Federation- 
ist” paskelbia straipsnį, kuria
me jis nurodo, kad tarpvalsty
binė prekybos komisija (Inter
state Commerce Commision) 
yra stipriai 
angliakasių uniją. Jis sako, 
kad komisija sumažirio neuni- 
jinūms kasykloms lėšas gaben
ti anglis gelžkeliais. Tai yra 
stiprus sjpugis unijinėms ka
sykloms, nors jis atkreiptas 
prieš kasyklų darbininkų 
nizaciją.

Stiprus žemės drebė
jimas Montanoj

BUTTE, Mont., rugp. 29. —x 
Maudlow mieste ir apygardoj 
šiandie buvo jaustas stiprus že
mės drebėjimas, 
nepadaryta.

žalos tečiau

AJVteASADORIUS ARGENTI
NAI IŠVYKO *

SANTIAGO, Čilė, rugp. 31? — 
Visuotinu balsavimu patvirtin
ta nauja Čilės respublikos kon
stitucija, prezidento Alebsandri 
ir specialės komisijos pateikta.!dukterim.

NEVV YORKAS, rugp. 29.— 
Šiandie išplaukė į Buenos Ai
res naujai paskirtas Argentinai 
ambasadorius Peter A. Jay, 
kartu su savo žmona ir dviem

FEZAS, Morokka, rugp. 27. 
— Maršalas Lyautey, Francu
zų general-gubernatorius Mo- 
rokkai, šiandie formaliai pa
skelbė, kad jis esąs šaukiamas 
atgal į Paryžių pasitarti su 
valdžia, ir kad karo vadovybę

nusistačius prieš Morokkoj perimąs maršalas Pe- 
tain.

nių ar imperialistinių tikslų, 
kaip kad Francijai atrodo.

D-ras Loebe pareiškė, kad ne- 
užilga jis vyksiąs į Paryžių įti 
kinti franeuzus, kad Francijos- 
Vokietljos santarvė sudarys 
reikiamą visuotinai taikai pa
matą.

Dabar Laikas
I

l •

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kaą nors 
ateitų, jam talkon.
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. t

Naujienų pašto perlaidos kainuoja7 tik 
2y2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 (Menų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
(Jaugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki Klie
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienas 
pasiima ant savęs.

n Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

Valčiai apvirtus 12 
| žiponiu prigėrė 
' PERPIGNAN, Francija,' rug 
piučio 31. — Grįžtant šį rytą iš 
kermošiaus Banyijlsrsur-Mer. 
mažo pajūrio miestelio ties Pi- 
renėjų kalnais, apvirto žvejų 

Chicagai if apielinkei oficia- valtis ir buvę jtįje dvylika jau- 
lis oro biuras šiai dienai pra- nimo, taipjau ir valtininkas, su- 
našauja: krito į vandenį. Vienas tik

, geras plaukikas, 
lengvas po trijų valandų plaukimo pa

siekė krantą ir pranešė, kas at- 
vidutiniš- sitiko. Nelaimės vieton tuo- 

1 jau išplaukė gelbėtojai, bet 
6:14, lei- rrihnoma, kad visi ten yra žu-

orga-

NEW ORLĖANS, La., rugp.1 Aplamai gražu; nedidelė tem- valtininkas, 
29. Loyola Universiteto seis- peratdros atmaina; 
mografas šiandie po pietų įre- mainąsis vėjas, 
gistravo stiprų žemės drebėji
mą, turėjusį atsitikti kur nors kai tsiekė 76° F. 
atokume 2,000 mylių nuo New šiandie saulė teka 
Orleansoi

Vakar temperatūra

džiasi 7:26 valandą.

BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
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tabakas, tabakas 
su geriausiu sko
niu, parinktas su 
didžiausiu atsar
gumu ir sukimš
tas Hehn aruose.

Koks yra geriau- I '
sias tabakas dėl
cigaretę? •

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmai* cigaretųRūkytojo 

paprastų c ig arėtų

r

Dievo Karalija 
Atėjo

Milijonai dabar gyvenančių nebemirs
Jau praėjo 1900 metų kaip Krikščionys maldose prašė Dievo kara
lijos. Jėzus išmokino juos taip melstis. Jis pasakė, kad toji karalija 
ateis tylomis, kaip vagis naktyje.
Dabar turime visokių įrodymų kad toji karalija jau čia.
Ką mes suprantame sakydami “karalija?”
Kokij^tvarką įsteigs ant žemės toji karalija?
Kokius įspūdžius ji padarys tautose ir žmonyse?
Ar ji įteiks žmonėms tas palaimas ir tą suraminimą, kurių jie lau
kia ?
J šituos klausimus gaus tinkamą atsakymą kiekvienas, kuris tiki kad 
Biblija yra Dievo Žodis. Ta tema yra labui žingeidi ir labai palink
smina nusiminusius žmones. ' ■ •
Išgirsk ir buk linksmas! PTakalbą sakys

J. R. MUZIKANTAS Iš New Yorko, N. Y.
Seredoje, Rugsejo-Sept. 2,1925

UTHUANIAN LIBERTY SVETAINĖJE
49th Courl ir lith gatvė, C icero, III.

Pradžia 7:45 vai. vakare
Durys atsidarys 7:00 vai. vak. Nenusivėlinkite 

įžanga Veltui . Kolektų Nebus
TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTU SUSIVIENIJIMAS

Tiktąi geriausia rųšis Turkiško taba
ko auga Turkijoj ir yra sudėtas j Hel- 
mar Turkiškus cigaretus.

Baksas 10 arba 20

Į Pacifiką Maudytis
Ražo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

SugrįŽęs pasiunčiau Pakštus. 
Ir jie nepešę nieko grįžo. Kas 
daryti? Mėginau aš padaryti 
“step ant geso”, bet vos aš pa
judinai! tuos prietaisus, ar ne
pasius tas bestija. Birbia, ūžia, 
lipa į kalnų visu smarkumu, 
pralenkiu aš Zaleckj ir kad pa- 
sileisiu aš pakalnėn! Dieve tu 
mano! Minu koja vieną spyrį, 
minu zaš kitų, jau prakaitas net 
apipylė, tik išbalau ir štai už 
biskio į prapultį. Kaip kirviu 
kirstas uolos krantas tiesiog 
gal tris šimtus pėdų Columbi- 
jos upėn bučiau įšokęs kaulų 
susirinkti. Mano laimei spėjau 
koja prispausti “brekes” ir to
kiu bildu atsistojau. Staiga 
prieš mane užlėkė kitas auto
mobilius (nes aš buvau susto
jęs kalne) ir tik už biskio ne- 
susidaužem. Zaleckis, pasirodo, 
vijos mane. Jis tuoj man į pa
galbų du akmeniu padėjo po 
ratais. Atleidau kojų, lyg ir 
nutirpusią. Gi praveriu akis — 
žiūriu, kad Pakštas šjpsos. Jis 
radęs plikų padų, kuteno duo
damas ženklą, kad laikąs kel
tis, nes 6 valanda, tumes šian- Gabalų. Papuolę į jo namus, 
die turim Portlandą pasiekti, jautėmės kaip Lietuvoj, Sit- 
i kurį beliko tik 110 mylių.

’Nusispiovęs 
stebėjausi iš sapno, kuris taip Ikes nuplauti 
mane įbaugino. Tai tau ir Pa- rio*. Kadangi B. §'itka 
cifike maudytis! I “užfundijo

Skubotai išsirengėm ir 3 v/ tai mes atsisakę nuo vai-
• • . Siu c 1/ 111 \ A1 om a-m. <««« '

____  į 
norėjom pamatyti Seat tie. Be 
to, ten esu daug livtuvių-tau- 
tiečių. Port landė mums atsibo
do, nes per durnus nieko ne-

Ii doge miškai, tai mes “ven- 
zinom” savo “kumpius”.. .

Kempę apleidom 8 rugp. ry
te. B. Sitka sukrovė į forduką 
musų “turtų” ir nusivežė į sa
vo “garage”, o mes su savo 
“ekspresu“ išvažiavom į Seattle. 
Nors dar nebuvo “pafikslntas”, 
liet mechanikas įdėjo iš kitos 
mašinos, tos pat firmos, “kar- 
bereiterį” ir mes “kaip su ta
baku” šovėm į Seattle. 207 my* 
lias padarėm per 7 ^Valandas. 
I >žiaingėmės “ekspresu”, 
nežinojom “bilos“.

i * 1
, Seattle

7 vai. vakaro klaidžiojom po 
Seattle priemiesčius, kol sura
dom 
kurioe 
vedė progresyvių choro. 
Čepaitienę pasikalbėję su Kal
vaičiu, kuris gimimo zanavy
kas, vykom pas Sitkos. švogerį.

nors

pas Čepaitienę, 
tina, yra chpr-

Pas

II —-----------------------------------------------------
Kas tai yra —<-

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirŠ puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyveninių ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją. \

Leidžia “£)irva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gauyuž $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

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

• (Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
>• 4 , . 'f1 • ' f*, ,* įs , ♦ X . ■

*Drąma iš. Lietuvių pasakiškų kovų su žrųogčdžiais senovės lai- ' 
| \ kutfše. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c.

/Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.'

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenuc, Clcveland, O,

tono, Chicagos ir Porllando. 
“Fonių” buvo gana daug. •

Užmiršau priminti apie Ga
balą, kuris buvn ūkininkas už 
12 mylių nuo Seattle. Gyvumą 
švariai ir pasiturinčiai. Lietu
voj tokį ūkininkų saukit butų 
rasti.

Ryto metą išmiegoję " susė
dom pusryčiauti. Net miela 
buvo lietuviškose vaišėse. Pra
dėjau “fones” krėsti, kas su- 
vedč mus dar arčiau. Nors čia 
dumtiofle rukom, lx‘t nutarėm 
važiuoti į miestų prie lietuvių. 
Gabalai buvo užprašyti suren
gimui Kalvaičio pietų, tockfl 
mes juos palikom ir penkiese 
išvažiavom miesto apžiūrėti. 
Seattle mums geriau patiko, 
neguPortland, nes gatves- pla
tesnės ir švariau atrodė. Bet 
tas niekis. Užsukom vienur-ki- 
tus ir papuolėm pas Martin-j 
kaičius. Radom planų, pagro-’ 
jom, padainavom ir išvažiavom 
į “išteistuvicis”. Susirinkę sve
čiai, 'kuriiį, buvo arti šimto, 
jau laukė musų. Įžengus sa- 
len, sutikau Kazį Kraučiunų,

kąus švogeris ir sesuo, labai ( 
ant labo ryto,' meilus žmones. Tuo gavom “duj 

ir lietuviško su-
mums 

vakarienę Taco-

po piet mes jau mieravoin 
PortlandoVgatves, 5 rugpiučio. 
Puikiausi \reginiai mus lydėjo. 
Dievuliau mano, kiek grožybės 
besu čia ■ — vakaruos. Mes, iš 
puščiy išvažiavę, pusi jutom lyg 
danguj, liek grožybės neregė
tos!!.. .

žadam Seattle aplankyti, nes 
ten esama nemažas skaičius 
lietuvių.

šių skubėjom ilsėtis, šienas su-1 
silaukū svečių iš Kauno, Bos-j

Pacifiko pakrašty
Portland

Portlande apsistojom kem
pėj už 50 c. dienai. Pirmų va
karų mos viešėjom pas 'Griga
lius, kur susirinko keletas tau
tiečių. Truputį pasakojom apie 
Lietuvą ir dainoms pavaišP 
nom. Lietuviai f labai išmėtyti, 
todėl sunku juos surinkti, o be

Vietiniai nepaprašė, o mes ne- 
pasiulėm, tai tokiu bud u neį
vyko ĮSrakall>os. Nutarėm va
žiuoti į Oakland ir San Fran- 
cisco. Kaip rytoj, tai žadėjom 
apsilankyti pas P. Pranaitį, 
kuris užsiprašė į svečius^

(> rugpiučio gavau pastoj 
daug ‘korespondencijos ir laik
raščių. K. Augustina virius pri
siuntė čekį, sumoj 25 dol “ant 
baterėjos” ir suteikė adresų 
“Naujienų“ skaitytojo, pil. A. 
Kviklio, kuris prieš koletų me- 
eų gyveno Chicagoj. .Ią norė
jau surasti dcl pažinties, nes 
tur būt žinojo apie mane iši 
aprašymo. Kaip kartas pasise-l 
kė jį sutikti pas P. Pranaitį 7 
d. rugpiučio. Jo žmona įdoma
vęs i mano kelione ir įspūdžius 
atydžiai sekė.

Viskam tikėjo, tik dėl “eks
preso“, tai abejojo ar teisybė.1 
Mes ją įtikinom, kada užmo-* 
kėjom Portlande už pataisymų1 
apie 18 dolerius, batarejų 
$19.50 ir “tą|erį” $20 (second).1 
Pagailo visiems, kad mes daug 
išlaidžiam pataisymanis, bet 
gailėsis gailesčiu ir pasilieka, 
o mums reik važiuot.

Pas Pranaičius ir Grigalius 
gavom po “ice” mi valgy t ir 
“dacol”. A. Kviklys norėjo tu
rėti pas save pietums, bet mes 
gavom progų nuvažiuoti j 
Seattle. Pil. Baltrų (Sitka, turė
jo pakvietimų kaip 9 rugpiu
čio išleistuvėms vietos darbuo
tojo 
M i 
žada 
jum,
ma, mes sutikom važiuoti, nes

Kalvaičio, kuris iŠ važi uo- 
Pennsylvanijų. Sitka mus 
pa vaišinti gesti ir alie- 
jei mes važiuosim, žino-

mačiau 
lošiant.

užgiedojom. 
tiko, nes pasi- 

ž' “bolševikų”, kurie 
įąl dainuoti “'Lai gy- 
Roinunizmas”... Bet

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. i

i, t, FABIONflS CE

kurį nesenai Kaune 
Metrapoly “pokerį” 
Šauniai pasisveikinę su visais, 
turėjom truputį pakalbėti i su
sirinkusius. Mane užprašė pa
groti himnų, -kurį prieš valgį 
visi vienbalsiai 
Nepuriems j*epa 
rodo birt; 
norėjo * i 
vuoja
mums' pasaukė viskas kuopui- 
kiausiai. K. Pakštas prakallHi- 
jo j susirinkusius apie Liefct- 
vų, o aš deklamavau “Futbo
lų” ir padainavau keletą dainų 
iš dzimdzi-drimdziško repertu
aro. Visiems labai patiko. * 

(Bus daugiau)

809 W. 35th St., Chicago 
TeL Bcjtefard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

> A. L. THOMAS
LIETUy YS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. ;
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
•tkaiivk Naujiena*.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

33Ž3 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

EATRAI EXTRA! DIDŽIAUSIOS PRAKALBOSi

Kurias rengia pirmutinis steigėjas — prezidentas ir organizatorius 
musų Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios, kuri randasi

3501 South Union Areiuc
MOTINOS DIEVO jįlDLAYOS

Numirėlei atetkėl®, dvasios sugrįžo iš (tkmgaus. štai kur musų 
lietuviij tauton katalikų bažnyčia jau atsiduria lenkų ir musų prie- 
U! lankose, ku’ie nori mumis išnaudoti ir musų kruviną piakaitą 
gerti. Nemiegokime Broliai ir Seserys! Visi stengkimės kiek galė
dami! Užtaikbn'j musų lietuvių .tautom katalikų bažnyčią ir susiei
kime geros valios lietuviai ir nutarkime ką mes'turime padaryti.

Jus žinote, jog dėjome pinigus ant musų Lietuvių Katalikų Baž
nyčios. Ji tuii būt lietuvių, bet ue lenkų; kurie nori išnaudoti mu
mis Ir musij bažnyčią. Susidėjo Romos trusto keli agentai ir nori 
mumis prašalinti. Broliai ir Seserys, stdfigkimčs kiekvienas atsilan
kyti ir išgirsti, kur kalbės geri kalbėtojai iš vjsų lietuvių kolionijų: 
daktarai ir profesoriai.
Prakalbos atsibus Seredoj, Rugsėjo 2 dieną, MILINIS SVETAINĖJ 

ant antrų lubų, 3140 Sb. Halsted Street

anesimas
Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms

Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona
lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro biznį su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimų dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams. ' -

Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio rodyklė yra 
vienintelė knyga, kurioje telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ją naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su. lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų ir draugijų.

įrašyk ten irSavo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas jr draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardų, adresų, vardų firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 

• du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

............ Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau................ .
NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: — . / . '

Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumų tikrinu savo parašu.
Koks biznis ar profesija? ..... .
Vardas asmens ar firmos? ....
Adresas ? ....................................
Parašas savininko ar viršininko

Naudokite šia proga patys ir patarkit kitiems — tai bds jums nauda!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, 111. •
GERBIAMIEJI: —

Malonėkite pata|pinti musų draugystės vardą ir pirmininko adresą dykai, Jū
sų leidžiamam metraštyje, 1926 metų. •
• : fį (i •' ' -Tl . A ■ ; ’. z • ' , s
Draugystės vardus ............. ;........ ............... ...... ........................................................... .........
Kiek turi narių? .........................  Kada suorganizuota ..................................................
Pirmininko vardas .................................... '.................................................  ..............................
Adresas ..................................... .......... :.............. .....................................................................

J , .

——

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 *

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

Bridgeporto Ofisas
, ... 3335 Sb. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWVER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAI

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Petnyčios.V,—-... .... . —

Tel. Dearborn 9057

1 A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
z 77

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullrrtan 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Waąhingt<m St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie At^ Room 53(f
Tel. Central 6390

ak 3223 Halsted M (Ima-o

77 W. Washington 
Tel. Centri 

Cicero Ketver 
4917 W. 14 St. T( 
Ant Bridgeporto 
6-8 v. v. Subatoj 
3236 S. Halsted St

i St. Room 911 
d 6200 
go vakare 
•1. Cicero 8223

Seredoj nuo 
nuo 1-7 v. v. 

. T. Boul. 6737

/



NAUJIENOS, Chicago, III

Sveikatos Dalykai
St., kampan 31 gal

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

*•

efonais

xxzxxxxzxxxxxzxxxxx

kulnį

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939

Prancūziškas Daktaras

Taupyk ir Kitam Pasakyk! Boulevanl 19,40

Naujienos pasiūlo apie 5,000 skirtingų daiktų savo skai 
tytojams pavidale kuponų. Tie daiktai yra geri ir nau 
dingi kiekvienai ypatai ir kiekvienam šeimynos nariui.

6 iki
4983.

žodžius
Mat jo

jų pradeda 
be iniciati-

ištinka 
. vieną 
į para-

arba

Jei iedual bar genų 
įkaityk Naujienų skelbimu*

rųšies pare-
Širdies,”

svaigimą, 
ir kitose 

štai mėtosi

i užsise 
chroniškų Ii- 

j, moterų ii 
Daktarų Me

3101 So. Halsted
| Tel. Yards 1119

Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; l

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

ina ramų lėtą kursą, kitų 
veda ligonį

Užsimokėjusiam už Naujienas uz metus — 150 kuponų; 
pusę metų — 75 kuponus; už tris mėnesius, 35 kuponus; 
už vienų mėnesį, 10 kuponų. Kiekvienam, kuris kasdien 
ima Naujienas ir nepraleisdamas iškirps tam tikrų ku
ponų ir priduos į Naujienas, gaus vienų kuponų už kiek
vienų Naujienų numerį. ■ \

sakinį: “Peter Piper 
peck of pickled pep- 

arba “Around a rugged 
Pascal ran”.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Bes.,.'6641 S. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valau 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

Akiniai $5 ir/augšų^u
Valandos nuo 1 ixi 9 vakare.
/ Nedėliomis nuo 10 iki 1.
' 3333 So. Halsted St.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų .

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

Boulevard 6487 
JC*4649 S. Ashland A*, 

i Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Mm pASPAio to 
RING CORPORATION

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St, 
Vąlandos: 12 iki 2 po pietį 
8 vakare. Te). Brunsvvicl
Namų telefonas Spaulding 8633

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vynfikų, 

Vąikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

jai padidėjus jie nebesupranta 
aplinkumos: nežino asmenų, 
vietos, laiko, kas darosi apie 
juos. Kol da supranta savo sil
pnumus, laikais susirūpina, nu
simena ir linkę yra žudytis. 
Kartais ir nusižudo. Kada jau 
orientuotis negali, pribunka ir 
darosi apatiški. Duok tik jiems 
valgį, gėrimą ir tabaką — ir 
jie visu pasauliu • patenkinti. 
Retkarčiais gali užeiti kvaitu
lys ir* pašėlimas, vienok jis 
greitai baigiasi.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licenuėd 
710 West I8th Str., Chicago, IU.

Viskųs kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Loiskibę mums 
pagelbėti jums nuliūdimų valas 
dojr. Tel. Conai ii<11

<«-0R, HERZMAN™
-Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexe) 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Reikalauk Katalogo Tuo jaus
Puikus katalogai, su paveikslais ir aprašymais visų 
daiktų, yra duodami dykai kiekvienam ant pareikalavi
mo. Kataloguose telpa aprašymai, paveikslai ir vertė 
kiekvieno daikto.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

Cicero 4676
’ DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

> nuo 3 iki 9 vakare.

Ofisas
1800 So. Ashland Avė.

ant viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 6414

k

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 ild 19, 
Nedėlioj nuo 2:8P iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWlAT—SASS

Bepročių paralyže arl>a ge
nėta) i ame parezo esama ne tik 
protinių simptomų, o ir fizi
nių. Paprastai protiniai sim
ptomai reiškiasi pirmiausiai ir 
gali įvykti pilnas proto pairi-’ 
mas pirmiau, negu pasireikš 
bent vienas fizinis simptomas. 
Tečiaus pasitaiko, kad vienas 
ar daugiau fizinių simptomų
pasirodo kur kas aukščiau, ne
gu protas pradeda pakrykti.
Pirmąją vietą užima galvos 
skaudėjimas. Ligonis jaučia lig 
jo galva butų replėmis spaud
žiama, kartais jis jaučia tuštu
mą galvoj, kartais 
Skaudėjimas galvoj 
kūno dalyse papi 
iš vienos vietos į kitą.

Pusė paretikų gauna pasi
kartojantį parahžą, kuris pa
našus tai į nuomarą, tai į apo-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

niai r 
liga zovaduoja ir 
prie siutimo.

Didžiuma ligonių įeina ramų 
progresuojantį proto gedimo 
kursą. Liga prasideda lėtai ir 
yra pradžioj panaši į neuraste
niją. Darosi nelengva užsiim
ti darbu, stoka koncentracijos, 
protas nuvargsta, galva skau
da ir skaudėjimai mėtos po 
kūną iš vietos į vietą. Atsiran
da nusiminimas, erzumas, pik
čium iavimas be priežasties, ne
retai sau kenkimas. Pradeda
ma nepaisyti įsigyvenusių pa-

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 kasdieną 
Panedėly ir ketverge nuo ,3 iki 8 v.

Vėliau ligos eigoj protinį li
gonio silpnumą kiekvienas gali 
pastebėti. Jo atmintis visai 
dingsta ir jis patenkintas savo 
padėtim. Kalbos išgveiivnas 
darosi žymesnis: žodžių tari
mas, raidžių’ iš jų išleidimas 
arba pakartojimas, tęsimas, 
miršymas. Ką sveikas žmogus 
gali pasakyti j minutą, jam 
ima kelias minutes ir neleng
va suprasti, ką jis nori pasa
kyti. Svaiguliai, laikiniai sąvo
kos netekimai, laikinis paraly-

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

ningai patar 
nauja, visokio-

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

- 8 iki 2 vai. po pietų.

Pradžia Rugsėjo 5tą
Su rugsėjo penkta diena Naujienos pradės duoti tas gar
sias ir gausias dovanas kiekvienam Naujienų skaityto
jui ir prenumeratoriui. Pradedant rugsėjo 5-tų Naujie
nose tilps kasdien tam tikras kuponas, kurį reikės iš
kirpti ir sykį į mėnesį apmainyti į tikrų United Profit 
Sharing kuponų, Naujienų raštinėje, asmeniškai ar lai
škais. Kuponai bus duodami sekamo j tvarkoj:

lM. Woitkiewicz- 
BANIS

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

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So^Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 va), po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tūli paretikai puola ir ne
tenka sąvokos, tartum apo
pleksijos trenkti. Kartais jie 
netenka kalbos visai arba dali
nai, kartais paralyžas 
abi koji, abi ranki arba 
pusę kūno. Vienok šitas 
lyžas už kelių valandų 
dienų dingsta.

Egzaminuojant kelį, 
ir kitas vietas, randama, kad 
gilieji refleksui yra dingę arba 
sumažėję. Jų padidėjimas ne
atmeta parezo, bet čia jau rei
škia, kad nugarkaulio (stubu
ro) smegenyse yra daugiau iš
sigimimo, daugiau ligų. Apart 
giliųjų refleksų dingimo arba 
sumažėjimo, stuburo smegenų 
užpakalinės dalies liga veda 
prie tūlų jutimų nejautimo, 
prie svyravimo stovint, prie 
charakteringos eisenos. Mažiau 
ar daugiau dingsta raumenų 
koordinacija, t. y. jie nesusi
klauso, todėl stovėjimas ir ju
dėjimai darosi netvarkųs. (Lie- 

* žuvis ir pirštai dreba, vienok 
ne taip smulkiai kaip skaitme- 
ningame skleroze, o neregulia
riai, netvarkiai. Kalba darosi 
vis neaiškesne. Pradžioj ligo-IĮ 
mis pradeda išleisti iš žodžių f 
raides r ir 1, vėliau stokuoja ► 
ir kitų raidžių arba jis kar- ► 
toja vieną raidę žody j kelis I į 
sykius, pav., “rrrrevollllliuci-Į C 
ja”. Angliškai kalbantiems C 
ligoniams gydytojas liepia pa-|į 
kartoti 
picked 
pers 
rock tbe ragged 
Ligonis ne tik daro maišatienę 
raidėse, bet sumaišo ir 
arba tūlus jų išleidžia, 
atmintis irgi bloga.

Nors ne pas visus,

Nuomaras labai panašus į 
tikrąjį arba j Jacksono nuo
marą. Tiktai po atsipeikėjimo 
iš jo galima pastebėti tūlų kū
no dalių paralyžą. Pastarasis 
gali būti menkas arba žymus, 
gali pasilikti tik kelias valan- 
las arba tęstis keletą dienų, i 
Paralyžas dingsta savaime, 
vienok raumens darosi vis 
silpnesni. Po kiekvieno apmi
rimo protas darosi vis silpnės- 

’ L Inis.
Žmogus, kuris iki 30 metų j 

amžiaus, neturėjo nuomaro ir į 
dabar pradėjo juo sirgti, turi j 
būti egzaminuojamas dėl sifi-Į

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

Didžiuma šitos 
tiku yra “minkJtos 
lengvai pasiduoda draugų inte- 
kmei, ima su jais girtuokliau
ti, kaziruoti ir paleistuvauti. 
Vienok kartais nė iš šio nė iš 
to jie užsispiria būti griežtais 
blaivininkais ir priešginomis 
į klausimus atsako piktai. Vie
nok tokių mažai. Disorientact-

vienok 
didžiuma paretikų galima pa
stebėti akių lėlučių nelygumą. 
Jų veikimas į šviesi; irgi pap
rastai nelygus. Kartais matosi j 
optinio nervo sumažėjimas irgi 
nelygus abuojose akyse. Per 
tulus įvyksta žvairumas arba 
vokų paralyžas, tai yra nega
lima atsimerkti. Bet Šitas nuo- 
tikis retask

Aprašius parezo simptomus 
aplamais ruožais, grįžšime prie 
jo formų, nes ne kiekvienas I 
serga juo vienaip. Vieni ligo- '

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.,
Tel. Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Eoomis, kampas 18 Ir Blae 
Lsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

S! «»• piKIEliE
imti protiniu darbu ir inkori- AK Lt ŠERK A
dinacijos padidejiųias daro jį 
netinkamu fiziniam darbui.

Galų gale proto silpnumas

pročių, paprastų estetikos ir 
doros taisyklių. Ligonis, kuris 
pirma, buvo švarus ir elgėsyj, 
kalboj ir aps i rėdyme, su mote
rimis kalba ir elgiasi nepado
riai, lanko girtavimo ir ištvir
kavimo vietas, už ką kartais 
patenka j teismą. Jo giminės 
ir draugai, kurie nežino apie 
ligą, mano jį pasileidusiu, iš
tvirkusiu. Pradžioj ligonis lai
kosi savo užsiėmimo, vienok 
deliai inteligentiškumo stokos 
jam ima nesisekti. Visi jo nau
ji planai ir sumanymai nueina 
niekais, todėl jis 
šalintis ir tampa 
vos.

Didžiausis Rinkinys Dovanu 
Naujienų Skaitytojams

PRESENT FOR 
unVed pROFrr-s«*įitt

darosi tiek žymus, se ligose prieė 
šlapinimas gimdymu laike 

gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Specialistai 
nėjusių c' 
gų vyrų, 
vaikų, f 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LL1I\G 
1347 W. 18 Sty, kampas Blue lsland 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildpmi su 
atsargumu. Visokį toilot setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brigltfon Park Aplieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

klausimus ligonis ninguli atsa- bučiuose 
kyti: jis darosi indifirentiškas 
Paralyža 
kad nesuvaldomas 
ir laukan ėjimas verčia jį bu- 
(ti keno nors nuolatinėje prie
žiūroje. Jis miršta arba nuo ši
tos ligos arba plaučių bei ko
kios kitos ligos, kurios greitai 
atsiranda parazui išsiplėtojus.

(Bus daugiau)



I
rr

NAUJIENOS
The Lilhuaaįan Daily New*

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian News Pub. Co. lac.

Editor P. GRIGAITIS
1 1739 South Halated Street 

Chicago, lU.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class MatterM a re h 17th, 1914, at the Post Office 

of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879. žios pritarimu.

Rusijos žmonės, vadinasi, vėl mauks tokią pat stip
rią vodką, kaip senovėje, prie caro valdžios. Caras buvo 
pavertęs vodkos gaminimą ir pardavinėjimą valstybės mo
nopoliu, o komunistų centralinis komitetas nutarė į tą biz
nį leisti ir privačias firmas. Kas žin, ar*tai progresas?

Rusai kitąsyk mėgdavo šitokį ąnekdotą pasakot vo
kiečių pajuokimui:

Kartą restorane valgė rusas žuvį. Užsimanęs gerti, 
jisai kreipėsi į patarnautoją: “Čeloviek, duok man stikle
lį degtinės, nes žuvis mėgsta plaukioti!” Patarnautojas 
atnešė degtinę ir rusas atsigėrė. '

Prie kito stalo sėdėjo vokietis ir valgė kumpį. Jąm 
patiko ruso “džiokas” ir jisai, norėdamas jį pamėgdžioti, 
sako, pa tarnautojui: “Čeloviek, atnešk stiklelį degtinės, 
nes kiaulė nori gerti!”....

Dabar tas anekdotas butų nelabai suprantamas Ru
sijos gyventojams. Žmonės, kuriems bolševikai sugražino 
vodką, keptos žuvies ir kumpio negauna nė pauostyt (nes 
viską suryja komisarai). Jie džiaugiasi, kad gauna juo
dos duonos pavalgyt iki sočiai. O betgi jie nemeta svaigi
namų gėrimų. Turbut dėl to, kad — “gamta nekenčia 
tuštumo” (pilve ir galvoje)!

Vienas musų bendradarbis Kaune rašo, kad tarpe 
Lietuvos ponų yra daug “K. V. D. partijos narių”. Rusiš
ki žodžiai “kuda vieter dujet” reiškia: kur vėjas pučia.

Šitos partijos nariai šiandie yra daugumoje susime
tę pas klerikalus. Bet kai kurie jų jau ėmė dairytis į ki
tas puses. Politinis vėjas Lietuvoje, matyt, keičiasi. Kle
rikalinių diktatorių smurtas labai sujudino liaudį, ir at
einantys Seimo rinkimai nieko gero jiems nelemia.

SOCIALIZMAS IR NUO
SAVYBĖ

Chicagos “Draugas” rašo 
apie nuosavybę ir socializmą, 
bet jisai nieko apie tai neiš
mano. Jisai sako, kad socialis
tų mokslas privatinės nuosavy- 
bės nepripažįstąs, ir kritikuo
ją tą neva socialistų teoriją ši
taip:

“Nusavinimas visų turtų 
ir pavedimas jų valdžios glo- 
bon (yra labai nenatūralūs 
dalykas ir pavojingas. Neva 
skelbiama, kad tas valstybes 
turtas yra visų piliečių tur
tas, bet jį globoja valdžia. 
Jos rankose viskas yra, gink
luota ranka ji nuosavybę 
laiko. Ji ją panaudoja nei 
kiek neatsiklausdama tų, ku
rie tą turtą padare.”
“Draugo” redaktorius pra

simano nebūtus daiktus. Visų- 
pirma, socialistai neatmeta pri
vatinės nuosavybės. Jie nie
kuomet nąsakė, kad rūbai, ku
riuos žmonės dėvi, rakandai, 
kuriuos žmonės turi savo kam
bariuose, ir t. t., privalo būt 
“nusavinti”.

Socialistai kalba apie priva
tinės nuosavybės panaikinimą 
tiktai pramonėje ir tfomunika- 
cijojo. Jie mano, kad i visuo
menes rankas reikia paimti že

Užsimokėjimo kaina: .
Chicago je — paštu:

Metalus ............................... ,?S-$8.0(
Pusei metų ..............................   4.0(

•Trims mėnesiams ....................  2.0(
Dviem mėnesiam* ...... -.......... 1.5(
Vienam mėnesiui .............. ........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................ 3c
Savaitei ....................................... 18c
Mėnesiui ................................ 75c

h

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ....................... !..... 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

mę su esamais joje gamtos 
turtais, kasyklas, geležinkelius, 
dirbtuves ir panašius dalykus, 
nuo kurių priklauso žmonijos 
gyvavimas. ,

Tų daiktų, kuriuos žmones 
vartoja savo privačiam gyveni
me, socialistai visai neketina 
liesti. Iš privatinės nuosavybės 
j visuomeninę nuosavybę so
cialistai nori pervesti tiktai 
darbo ir komunikacijos prie
mones, ir tai ne visas bet tiktai 
stambiąsias. Sklypelius žemės, 
ant kurių žmonės pasistato sau 
gyvenamas triobas ir įsitaiso 
daržą arba sodą; įrankius, ku
riais dirbjt amatininkas; mar 
žiukes pirklių krautuvėlės — 
visuomenei nebūtų jokio išro- 
kavimo atimti iš privatinių sa
vininkų.

Socializmo mokslą “Drau
gas”, matyt, maišo su pirmųjų 
krikščionių mokslu, šie tai, iš 
tiesų, reikalavo, kad kiekvie
nas narys, įstodamas į jų sek
tą, (išdalintų biedniems arba, 
pavestų tikinčiųjų draugijai 
visą savo turtą. Bet ekonomi
nė krikščionių teorija buvo 
klaidinga ir gyvenime nepri
taikoma. Patys krikščionys vė
liaus atsižadėjo jos, ,ir iš viso 
krikščioniško komunizmo be
paliko tiktai vienuolynai (klioš- 
toriai), kariuose šiąndie gyve-j 
na tinginiai ir protiški cpalie- 
gėliai.

Antra “Draugo” klaida yra 
jo įsivaizdavimas, kad socia
listai norį pavesti turtus val
stybės nuosavybėn ir valdžios 

globom Jeigu jo redaktorius 
butų perskaitęs bent vieną rim
tą socialistinę brošiūrą tuo 
klausimu, tai jisai žinotų, kad 
socialistai kalba ne apie “su- 
valstybinimą”, bet apie “suvi- 
suomeninimą”. ’ Tas darbo ir 
komunikacijos priemones, ku
rias sodalįstai ketina paimti,iš 
privatinių savininkų rankų, jie 
rengiasi pavesti į visuomenėm 
rankas, kitaip sakant, padaryt 
visuomenės nuosavybe.

Kas gi yra visuomenė? Vi
suomenė pirmiausia yra viso 
šavnii n kai, “ tam (te ros ’ "relig‘1- 
jos pasekėjai ir t. t.). Žmonės, 
gyvenantys tam tikroje vietoje 
arba užsiimantys tam tikru 
amatu, arba šiaip turintys ko
kį nors l>endrą interesą, deda
si į įvairias organizacijas, kad 
galėjus bendromis jėgomis ge
daus patenkinti savo reikalus.

Šitoms įvairioms žmonių gru
pėms turėt nuosavybę yra taip 
pat reikalinga, kaip ir viso 
krašto gyventojams. Miesto 
gyventojams reikia turėt gat- 
vekarius, gazo ir elektrikos 
gaminimo stotis; neikia turėti 
ląiirkus, ligonines, mokyklas, 
muzejus ir tuksiančius kitų 
dalykų, šituos dalykus gali tu
rėt savo žinioje arba vietinės 
savivaldybės įstaigos, arba lais
vos piliečių organizacijos. Vi
sa tai pilnai sutinka su socia
lizmo mokslu. ,

šalę valstybinės nuosavybės 
tuo budu socializmo tvarkoje 
galės būt ir miestų bei apskri
čių nuosavybė ir įvairių laisvų 
organizacijų nuosavybė. Pasta- 
romsioms tinkamiausia tvarky
mosi forma bus kooperacija. 
“Draugas” todėl rašo gryną 
nesąmonę, kuomet jisai stato 
kooperaciją, kaipo priešingą 
dalyką socializmui. Jisai jau 
bent tiek turėtų žinoti, kad 
niekas taip nesirūpina koopera
cijų steigimu, kaip socialistai.

Socializmo tvarkoje koope
racijos tiktai ir gialės pilnai iš
bujoti, nes jų tenai nebeslo- 
pins privatinio kapitalo galybė. 
Tikrenybėje visa socializmo 
tvarka bus viena milžiniška 
kooperacija.

Net ir tos įmonės, kurios 
bus pavestos į valstybės ran
kas, socializmo tvarkoje nebus 
taip biurokratiškai valdomos, 
kaip kad šiandie yra valdomas 
paštas arba gekiž inkelių i (kur 
jie yra suvalstybinti). Valsty
bės įmones šiandie veda val
džia, visai neatsiklausdama tų 
žmonių, kuriems tos įmones 
tarnauja ir kurie jose dirba. 
Socialistai gi sako/ kad visuo
meniškos įmonės turi būt ve
damos demokratišku budu., TA- 
tai reiškia visų-pirma, kad to
se įmonėse privalo turėt balsą 
ne tiktai bosai, bet ir darbinin
kai. Antra, kadangi visuome
niškos įmonek privalo tarnaut 
nei pelnui, bet vnuomenės labui, 
lai tų įmonių tvarkyme turi 
turėt balsą ir visi tie žmonės 
(žinoma, per savo atstovus , ar
ai įgaliotinius), kurie naudo

jasi jų patarnavimu.
Taigi pasirodo, kad ir val

stybinėse įmonėse valdžia ne
jus vienintėlis • Šeimyninkas, 
>et» turės kooperuoti su dar
žininkais ir visuomene.

Tie priekaištai, , kuriuos 
“Draugas” daro socializmui, 
inka nęgut Rusijos bolševikiš

kai sistemai. Bet ta sistema, 
kaip jai ir pats nabašninkas 
,enirias yra pripažinęs, yra ne 

socializmas, o tiktai valstybi
nis kapitalizmas.
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Nuodingiausios pa
saulyj gyvates

Įdomus krovinys. — Nuodin- 
giausi pasaulyj gyvfttė. — 
Spjaudančios gyvatės. — Ko
bros maistas. — t Mambos 
kraujagėringumas.

Prieš kiek laiko New Yor- 
ko zoologiniam parlcui tapo 
atgabenta iš Pietines Afrikos 

dtČ.Ul. su...nu<!dip.-i 
gos gyvatės. Nors jos yra la
bai tvirtos ir tankiai siekia
10 pėdų ilgio, vienok pasižymi buto nuodais apdengti. Laimė, 
nepaprastu bailumu. Esant pa-’kad visų veidai buvo sveiki. Jei- 
vojui, jos susivynioja į kamuo-'gu butų pasitaikiusi nors mažy
lį taip, jog galima .jas mėtyti tė žaizdelė, tai nuodai butų įsi- 
kaip kokias bota Sakoma, kad gavę į kūną. O rezultatas to bu-
Pietinės Afrikos gyventoją! tų buvęs tas pats, ką ir įgilimas. 
žaidžia jomis, kaip bolčmis. . |G1 jeigu nuodai patenka į akis, 

Po to sekė viperiai — biau-' tai auka paprastai apanka.
riauslos gyvatės, kurios tik- Po to, kai gyvatės tapo užda
rdi primena viduramžiais ma- rytos narveliuose, Dr. Ditmars 
levojamus velnius; boomslan-' paaiškino, jog kobra yrą labai 
gai, kurie turi nepaprastą ypa- gudri. Ji čirškia nuodus savo
tybę \ užhipnotizuoti paukščius; aukai tiesiai į akis. Nučirkšti ji 
ir ant galo, milžiniškos kob- gali apie penkioliką pėdų. Jr 
ros* (čirškia ji labai tiesiai. ,

Iškrauto tuos gyvus nuodus Patekę nuodai į a£7s paprastai 
iš laivo ir suleisti į narvelius ’ apakina auką. O tokiarbj atvė- 
btivo nelengvas daiktas. Kas jyj kobra arba puola auk|, arba 
butų, jeigu, sakysime, New bėga nuo jos. Tatai pareina nuo 
Yorko gatvėmis pradėtų bėgi- jos tikslo: jeigu kobra ginasi 
neti mambos? To miesto pi- nuo priešo, tai ji bėga; bet j či
lietis tikrai nesmagiai jaustųsi gu tai buvo daroma tik- 
tol, kol pasprukę gyvūnai bu- siu pagauti kurį nors 
tų sugauti arba užmušti. gyvūną maistui, tai tą- 

šeši apsiginklavę vyrai nu va- syk ji puola savo auką. Jeigu 
žiavo parsivežti gyvates. Jų nebandoma pašalinti iš akies
ginklai susidėjo iš šluotų, lazdų kobros nuodai, tai neužilgo akis 
ir kobinių. TaLkompanijai va- pasidaro toki, kaip gyvatės (tar- 
dovavo gyvačių ekspertas Fred'si stiklinė) ir netenka regėji- 
Taggart. Jis ypač nenuleido akių mo. Net ir gydant ne visuomet 
nuo mambų. Nuo mambos ^un-(tepasiseka regėjimas atgauti, 
ku atsiginti: ji yra nepaprastai Kartais dviem metam praslin
greita ir drąsi. Jei ji jgilia žmo
gui, tai pastarasis gy vena ne il
giau 15 minučių. Į kobras jis 
mažiau dėmesio tekreipė, many
damas, kad jos nėra tiek pavo
jingos. Bet jis klydo.
’ Taggerto įsakymas buvo muš

ti kiekvieną gyvatę, kuri ban
dytų pasprukti. Trokas su gy
vatėmis pribuvo į zoologinį dar
žą. čia reikėjo gyvates perkraus
tyti iš dėžių į stiklinius narve
lius. O tai ir sudarė didžiausį 
pavojų.

Dėžės buvo ^pastatytos apie 
5-s pėdos nuo narvelio, ir iš 
vienos 4r kitos puses stovėjo su 
šluotomis ir lazdomis vyrai. Na
mų durys’ir langai buvo užda
ryti, kad nepasisektų nei vienai 
gyvatei pasprukti.

Pradėta buvo nuo pitonų. SU 
pitonais jokio vargo nebuvo. Be 
jokio pavojaus jie tapo sukrau-, 
ti į narvelį. Bet su atidarymu* 
mambų dėžės sujudimasfprasi- 
dejo. Mamba, kaip buvo minėta, 
yra nepaprastai greita. Jos įgi
limas reiškia mirtį.

Mamba iškišo galvą iš dėžės 
ir apsidairė aplinkui. Visi buvo 
pasirengę kovai, jeigu kartais ji 
bandytų pulti ką nors. Bet mam
ba ramiai sau įsirito į narvelį. 
Kitos bandė priešintis. Bet 
trims valandoms praėjus visos 
18 mambų atsidūrė narvelyj. 
Pabaigoj tos operacijos šluotos 
blizgėjo nuo nuodų, kuriucįs iš
leido mambos.

Po to sekė bromslangąi, nuo 
kurių įgilimo pasveiksta tik 
vienas iš tūkstančio. Vienas 
bromslangų šoko tiesiai Dr. Bit- 
mar’ui į kaklą, bet tapo su šluo
ta parblokštas ir į narvelį įtara- 
bandytas.

I Kai tapo apsidirbta su vipe- 
riais ir kitomis gyvatėmis, atė
jo kobrų eilė. Zoologinio’ daržo 
prižiūrėtojai žinojo šį tą apie 
tos rųšies gyvates, nors jiems, 
tiesa, niekuomet nebuvo tekę 
susidurti su Afrikos kobromis. 
Tačiau didelio sunkumo nebuvo 
laukiama. Tad kobros tapo sta- 
čiog iškratytos iš dėžes.

Prižiūrėtojai stovėjo prisiren
gę. Jie laukė šiokio tokio pasi
priešinimo, — tai ir visa. Bet 
greit tapo pastebėta, jog kobros 
keistai elgiasi,

“Jauki gyvūnai.” nastebėio 
tapo suvarytos į narvelį, tai vi
sų prižiūrėtojų veidai ir akiniai 

kus, akies komėj a pradeda kie
tėti, kas veda jjrie apakimo.

Praėjus aštuonioms valan
doms stiklinio narvelio viena 
pusė buvo apdengta nuodais. 
Mat, kobros čirškė į susirinku
sius žiūrėtojus.

Įdomu pastebėti, kad kobros 
nuodai nenustoja savo nuodin
gumo ir po kelių metų. Bet kuo
met jie tampa sumaišyti su van
deniu ir vanduo išgaruoja, tai 
pranyksta ir nuodingumas.

Kobrai duodama penki kiauši
niai ir koki viena žiurkė “pasi
gardžiavimui” bėgiu mėnesio. 
Po tokių pietų kobra mėgsta ge
rai pasilsėti, ir guli kokią savai
tę nejudėdama.

Nors kobra yra pavojingas 
sutvėrimas, bet Afrikos raistų 
gyventojai nesibijo perdaug jų. 
Neskaito jie savo aršiausiais 
priešais nė viperių bei booms- 
langų. Tieęa, boomslangai yra 
labai nuodingi, bet turi mažus 
dantis. Tad tankiai jų įkandimas 
nesudaro jokio pavojaus. O tai 
todėl, kad jie neprakanda iki 
kraujo ir nesuleidžia nuodų.

Kas kita su mambomis. Kas 
metai mambos užmuša Afrikos 
raistuose apie tris tūkstančius 
žmonių. Mamba yra žalios spal
vos ir beveik visą savo gyveni
mą praleidžia medžiuose, kui 
ją nuo lapų sunku atskirti.

Mamba tankiausia apsigyve
na prie takų, kuriais vaikšto ka- 
firai. Ji pasikabinusi medžio ša
koje laukia aukos. O kai auka 
prisiartina, tai ji šoka nuo me
džio kulkos greitumu. Gi jos 
įkandimas reiškia neišvengiamą 
mirtį. Mokslas nesurado daA bū
dų neutralizuoti mambos nuo
dus. Reikia pastebėti dar ir taV
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jog mamba neturi jokios baimės,rto gyvuliukai. Staiga, be jokio 

ji puola visus gyvius, prade- perspėjimo, iš kur tai nupuolė 
dant kurmiu ir baigiant žmogų- žalia juosta. Tai buvo marAba. 
mi. Mamba nepraleidžia nieko Mamba žaibo greitumu kirto į 
net ir tame atvėjyje, kai ji yra kairę ir į dešinę. Kaip ūmai ji 
prisisotinusi. į atsirado, taip greit ji prany-

Kartą grupė stebėtojų iš Port ko, palikdama mirti nelaimin- 
Elizabeth muzėjaus (Pietinėje gus žverukus.
Afrikoje) matė tokį reginį: ant1 Ne bereikalo tad mamba ir ta- 
plataus tako žaidė mažyčiai rais- ;po pavadinta “bloguoju tigru”.

Košt. August.

Dr. Kazys Clierry-Černauskas
luo laiku tarp lietuvių buvo la
bai pagarsėjęs Valparaiso uni
versitetas. Laikraščiai buvo 
pilni žinių apie tą stebuklingą 
mokyklą. Žiūrėk, nuvažiuoja 
mokyklon žmogus, kuris turėjo 
pradėti beveik nuo ABC, o ke
liems metams prabėgus jis jau 
piofesionalas. žinoma, mažai 
kam teatėjo į galvą, jog iš nu
važiavusiųjų tik kelintas teište- 
sėjo iki galo, i Didele dauguma 
suklupo: jie nuvažiavę į mo
kyklą nieko ’haujo neišmoko ir 
nieko seno neužmiršo.

Skaitė apie Valparaiso uni
versitetą ir jaunas Kazys. Skai
tė ir svajojo. Kodėl nepaban
dyti laimės? Jeigu kiti gail, 
tai kodėl aš negalėsiu? Koki 
prasmė praleisti visą gyvenimą 
prie pianų, pasidaryti mašina?

B/olio padrąsintas, 1913 m. 
Kazys atvyksta į Valparaiso. 
Atvyko jis aiškaus tikslo veda
mas: išmokti kiek galima dau
giau į kaip galima trumpesnį 
laiką. Jis pilnai įvertino Ben- 
jamin Franklino posakį: “Don’t 
sųuander a time; because it is 
a stuff that life is made of.” 
Viename savo laiškų jis sako, 
jog jaučiąs sąžinės graužimą, 
kuomet niekams eikvojąs laiką.

Kuriam laiku praėjus, moks
leiviai pradėjo kalbėti apie nau
ją savo kolegą. Ėmė labiau do
mėtis juo. Tarsi instinktyviai 
jie pradėjo jame ką tai paste
bėti.
\ Visų pirma žingeidumą mo
ksleiviuose sukėlė tas faktas, 
kad Cherry kreditas iš zoologi
jos buvo aukščiausias visoje 
klasėje; jis gavo net 98%. “Hovv 
could he do it?” —stebėjosi 
moksleiviai. Ne vienas *jų, 
mat, patyrė prof. Bennctt’o ne- 
mielaširdingumą ir džiaugėsi 
gavę “passing grade”. Bet tai 
nebuvo pripuolama. Neužilgo 
Cherry buvo žinomas kaipo vie
nas gabiausių moksleivių lietu
vių tarpe. Aukšto ūgio, gražiai 
sudėtas, malonaus budo, — 
Cherry buvo visų moksleivių 
mėgiamas. Vienas kitas gal 
jam ir pavydėjo gabumų, bet 
viešai to nerodė.

Taip ir praėjo tie keli metai 
Valparaise “beskinant proto la
kus”.

(Bus daugiau) 

numą? Jeigu^jųs tai) darėte, tai 
tikrai nesiskubintuie išnešti 
savo nuosprendį!”

Tai Goethės žodžiai, kuriuos 
randame jo kuripyje “VVerther”. 
Kiek daug jie pasako! Pasaulyj 
nebūtų tiek daug bereikalingų, 
kentėjimų, jeigu žmonės ban
dytų vieni kitus geriau supras
ti, o ne smerkti!

Gyvena musų tarpe žmogus. 
Mes dažnai sueiname su juo, 
kalbamės, juokaujame. Kalba
mės apie paprastus dalykus ir 
skiriamės “savųjų krūtinių n’at- 
vėrę kančių”. O tuo tarpu pa
sirodo, kad tas žmogus visai 
nebuvo toks, kokiu mes jį ma
nėme esant.

Būryje, minioje žmogus nie
kuomet neparodo savo tikrąjį 
veidą. Jis lošia; jis dėvi kau
kę. Tik tarp artimų ir patiki
mų draugų žmogus pasijunta 
liuosas ir pasisako, kas jam 
“ant-širdies gula”.

Ir kokis didelis skirtumas! 
Minioje žmogus nesiskiria nuo 
kilų. Jis yra jos dalis. Mąsto 
kaip kiti, elgiasi kaip kiti. Bet 
kuomet jis vienas pasilieka, — 
tąsyk jis pasidaro visai kit(A.s 
žmogus. Jam nebereikia nuduo
ti, nebereikia kaukę dėvėti.

Visa tai man atėjo galvon, 
mąstant apie nabašninką Dr. 
Cherry. Artimesnių jo draugų 
prašomas, aš pasižadėjau para
šyti plačiau apie velionio gyve
nimą ir jo pasauliožiurą. Tai 
išviso nelengvas darbas. Ir aš 
neturiu mažiausios pretenzijos 
pilnai apibudinti velionio asme
nybę. Bet tuo pačiu laiku, mar 
nau galėsiąs pasakyti j r vieną 
kitą tokių dalykų, kurie toli- 
gražu ne visiems velionio drau
gams bei pažįstamiems tėra^iį- 
nomi. S

“žmogaus gyvenimas”, — sa
ko Georg Brandos, — “nėra 
stovįs va'nduo arba idiliškas 
ežeras. Tai yra okeanas, kur 
auga vandeniniai augmenys ir 
gyvena baisus gyvūnai”. Su
prantamas daiktas ,kad kiekvie
name gyvenime-okeane randasi 
skirtingi augmenys ir skirtingi 
gyvūnai.

• Pirmiausia turiu pasakyti, 
jog apie velionio gyvenimą ne
mažai žinių suteiki man p. Juo
zas Jankus. Jis taipgi pridavė 
man keliolikę laiškų, kur velio
nis reiškia savo nuomonę įvai
riais gyvenimo klausimais. Tie 
laiškai yra labai įdomus, ir vė
liau aš plačiau apie juos pakal
bėsiu.

II
“Tiesos pažinimo ištrošku- 

sios Širdys
Aptvino akliausiuos 

rukuos,—
Bet tikslas jų, arfų akordais, 

jiems girdis
Tik proto praskintuos 

takuos”.
—J. Baltrušaitis.

Velionis K. Cherry gimė Lie
tuvoj (Sabališkių kaime) berte 
1893 m. Jo tėvas buvo maža-

j
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Kuris šventesnis?

Skaitydamas “Laivo” No. 32, 
1925 m., radau tokį faktą sąra
še* naujų šventųjų, kuris manė, 
kaipo gerą krikščionį, visai 
šukonfuzino. Negaliu dabar 
suprasti aš niekaip, kas iš tų 
dviejų didenybių yrą didesnis, 
- ar švenčiausi mergelė Mari
ja,'kuri pasirodė Lourdes’e 
(Prancūzijoje) Bernadetai 
Soubirous, ar Rymo popiežius 
(šv. tėvas), kuris tik jšiemet 
(šventaisiais biznio metais) 
paskelbė ją palaimintąja. Kaip 
žinoma, tuo laiku mergelė Ma
rija pasirodžius jai pasakė: 
“l u nuo šiol esi palaiminta.” 
Popiežiai gi to nenorėjo, ma
tyt, iki šiam laikui pripažinti 
autoriteto Šv. mergelei Mari
jai. Vos tik dabartinis teparo
dė savo prielankumo Bernade- 
ttai Soubirousiutei, tuo pačiu 
ir mergelei Marijai. Taigi iš 
to matyti, jog pirmas po Die
vo yra ne Šv. mergelė Marija, 
kaip buvo musų iki šiol klai
dingai suprasta, bet jo
čiausionybe” Rymo popiežius. 
Gal |<as mano kitaip, tai pasa
kykit man. Kas liečia mane, 
tai aš palaikau popiežiaus pu
sę. Daug sykių meldžiaus prie 
stebuklingos Vilniškes merge* 
lės Marijos, kad jinai sugrą
žintų Vilnių Lietuvai, bet ji 
visai to neklausė, o lenkai po
piežiaus tik paprašė, ir jisai 
jiems tuoj pripažino ią. Taigi, 
iš to matyt, kad popiežiui ga
lingesnis ir mielaširding»csnis, 
tuo pačiu ir šventesnis.

— Žingeidutis.

I

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas' šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

NAUJIENOS, Chicago, m

Lietuvių Rateliuose.

‘JNau-

(Tąsa ant G-to pusi.)
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Nuo Skausmu

Pacifike išsimaudęs 
sveikinu!

Mylimi chictųęiečiai ir 
jirnų” įkaity tojai!

Gal jus nekartą pamanėt, 
kad man neteks maudytis Pa
cifike? Ar taip? Jei taip, tai 
aš galiu “apsiznaimyti” nu 
liudytojais, kad mano kūną 
plovė Pacifiko bangos.

Išauki te įspūdžių “Išsiinau- 
džius Pacifike,“ kur aš plačiau 
aprašysiu tą nuotikį.

Išsilgai Californiją ' perva
žiavęs, buvoju ^leksikoj, t

Sveikinu širdingai visus 
Prietelius ir

širdingai 
Neprietelius! 

Jūsų A. Vanagaitis.

Pranešimas SLA. kuo* 
poms pasitraukusioms 

iš 2-ro apskričio
šven- Pasitraukusios dėl bolševikų 

partijos diktatūros kuopos iš 
2-ro S1LA. Apskričio, galutinai 
j03 įkūrė liepos 26 d. š. m. nau
ją apskritį. Rugpiučio 6-7 dd. 
SI.A. Pildomosios Tarybos su
važiavimas užgirė naujų musų 
aspkritį ir davčį jam numerį 
šeštą, lodei, Chicagoje ir apie- 
iinkčje, šis apskritys vadinsis 
6-tas SLA. apskritys. Nariai
gerai įsidėmėkite.
Įvyksta skubotas kuopų 

žiavimas.
šuva*
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Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTam 
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materioias 
Prašykit groserninkų

r.------------------- -- ----------------------------

Simpatiškas—Mandagus—Gerės 
nis ir pigesnis už kitų , 

patarnavimas

SLA. (i-tojo apskričio valdy
ba laikė savo posėdį, kuriame 
nutarė, kad yra butinas jeika- 
Irs turėti kuopų konferencijų. 
Kadangi vietų sekamam suva
žiavimui nutarė paskutinis su
važiavimas, o laika paliko 
apskričio valdybos nuožiūrai, 
tad ir nutarta kviesti sekamų 
kuopų suvažiavimą rugsėjo 20 
d. North Side, Liuosybės salė- 
j<\ 1822 Wabansia Avė., septin- 
tadieny, 1:3() va), po pietų.
SLA. kuopų suvažiavimas rug

sėjo 20 d. ♦
Kadangi kuopų susirinkimai 

įvyksta pradžioje kiekvieno 
mėnesio, tai gerbiamos kuopos, 
alpinančiame susirinkime iš
rinkite ir įgaliokite atstovus 
į busiantį suvažiavimų. Yra 
pasiųsta kiekvienai kuopai už- 
kvietimas — laiškai.

Šis suvažiavimas turės iš
reikšti keletą svarbių musų 
organizacijos reikalų. Prie to, 
šis šeštas apskritys turi pla- 
ni n 11 aneL 1 KI i
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Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

kib 
ap- 
ne- 
jos 
tin-

ve savo raportus, kai kurie jų 
raštu prirengtum, o kiti taip 
išdavė tinkamus raportus, 
rie buvo priimta. Tiktai 
švietoė komisijos du nariai 
pribuvo, l?et užtat vienas 
narys K. Semaška išdavė
karnų iš savo pusės raportų. 
Centro rast. J. Lapaitis pažy
mėjo, kad buvo sušaukta net 
13 susirinkimų, kas reiškia 
daug daugiau, negu yra nu
statyta. Iždininkas J. Lazdau- 
skas pranešė finansinę apyskai
tų. Pasirodė, kad centro ižde 
randasi tiktai $11.72, o fondo 
ižde, kuris yra pavesta centro 
valdybai , žiūrėti, randasi 
$61.67. “M. K.” redaktorius 
M. Šileikis išdavė, raštiškų ra
portų, kurs vienbalsiai 
priimtas.
pereitais metais buvo 
17 laidų “Moksl. Kelių”. <1

Toliau eita prie įvairių tari
mų. Nutarta padengti iš cent
ro iždo salėįs lėšas $10 už seimo 
laikymų. Nutarta išmokėti vi
sas brlas, kurios dar nebuvo 
išmokėtos. Buvo pakeltas 
klausimas, kuris jau pereitų 
metų seimo buvo nutartas vy
kinti gyvetniųian, bet dėl kurių 
-------- -------- -- -- t

buvo
Jis pažymėjo, kad 

išleista

priežasčių Jis nubuvo įvykin
tas. Klausimas yra toks: gau
ti Illinois universitete pripaži
nimą lietuvių kalbos egzami
nų taip, kaip ir kitų tautų 
kalbų egzaminai yra duodami, 
šis klausimas pavesta centro 
valdybai.

Buvo diskusuota ir pavesta 
ęentro valdybai išreikalauti 
apie $10 iš Dr. Margerio, kurie 
priklauso LMlSA. iždui.

Atsilankę svečiai J. Kaulinas 
ir Wm. Grybas* buvo paprašy
ti pasakyti kelertą žodžių. P^as 
J. Kaulinas palinkėjo mokslei
viams geros ateities ir pareiš
kė, jog pats manus kai kada 
prisirašyti prie moksleivių or
ganizacijos. Jis prieš kiek lai
ko mokinosi Valparaisos uni- 
vtrsitete.

Lai PAIN- 
expelleris 

_ , , Praveja Skauamusf 
Trinkite greitai taip, kad Na 
atebitinas linimentas peraiaunktu 
per odą j pat tą rietą, it kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleria palengvina kraujo 
sukepimą ir atateigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomie.

35c ir 70c vaistinėse. Temykite, kad butu 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry S South 5th St». 

Brooklyn, N. Y.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

I

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Nauja Naujieny Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie- 

tuviai reikalavo, kad NaujienosVKVlCOA £ VllYCllC* V 1YC«V& 11 ClUJ IvllvO

butų pardavinėjamos ant karp- 
po North Avė. ir Kedzie. Dabar !

Severa’s
Gothardol

Ar Jūsų Odą N 
Arba Dega

Daug kentėjimų nuo visokių-odos
ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Olntment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudoąaVu- 
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidreskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toiiregystą. 
Prirenka tęisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaida^,. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.' Aki
niai nuo $4.Q0 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. pu

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be q>Qn Be 
PeilioV vU Skausmo

i

Rupturos lengvai gydomos. Jump 
tik reikia atsišaukti ir užsimokėti 
daktarui, pasinaudokite mano be 
skausmo gydymu kurį afi teikiu ir 
jus neturėsit daugiau trubelio su 
tuptura. Kiek aš jau išgydžiau vy
tų, sudarytų visą kareivių pulką. Jei 
turite rupturą, kodėl nei^sigyilyti, 
kaip kiti išsigydė.

Skaitykit ką John Anderson sako:
“Aš turėjau rupturą per 19 metų 

ir visuomet dėvėjau diržą. Bet ji vis 
ėjo blogyn, kol galutinai, jguvau di
delius skausmus, tankiai aš negalė
jau dirbti.

Pereitą žiemą aš atsilankiau pas 
Dr. Flint ir pavartojau jo gydymą. 
Aš likau išgydytas visai gerai. Aš 
dabar neturiu jokių skausmų ir ne
reikia dėvėti jokio diržo. Aš dirbu 
sunkiausi darbą lengvai, su malonu
mu ir saugiai”.

John Anderson, 
3358 Clifton Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 atigŠtas, Chicago

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street .
Netoli Ashland Avė.

GYDOME VYRUS 
$50' K- ■ $10 

Iki tolimesnio prandšimo gydy
siu sergančius vyrus , tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga, 
gate ir 
n e u ž 
n ėdi nti ? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pusnės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 3b metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuru
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie <lel gere 
ir teisingo gydymo.

606 "914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimaa gyduolių į 
gyslas) šurevoliucijonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
_vartoin naujausios, ir ureriausius

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

Kaina 50 ir 60 cbntai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

v

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, !0WA

Apdrauda ir 
Paskola

Naujienos jų reikalavimų išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie- 
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Nor*h Avė. ir Kedzie Avė.

- Naujienų Admirt t racija ne* 
ir

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUK'AS & CO.
Real Estate

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami-- 
^nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski- 

to pagelsti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
• Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

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

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

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

Seimų atidarė pirm. B. Si- 
mukai! is 7 vai. vak. (Lietuvių 
Auditorijoj. Suregistruota Sei
man atėjusieji nariai ir sve
čiai. I seimo Valdybų išrinkta 
šie nariai: pirm. J. Papaitis, 
vice-pirmininku J. Lazdauskas, 
raštininku M. Šileikis, maršal
ka J. Uri>onas ir reporteris — 
M. Šileikis.

Skaityta pereito seimo pro
tokolas. Protokolas priimta 
kaip ‘'skaitytas. t

Sekė centro valdybos rapor
tai. Visi komisijų nariai išda-

uvo uai 

pavojin- 
Ar ser- 

esate.
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

Ar jy» žinote, kad
Lietuva dabar apvąikščioja septy

nių motų ^avo rieprigulmybės, kitos 
Šalys irgi daro apvaikščiojimus ir 
siunčia Lietuvai pasveikinimus ir tei
kia drąsos ir toliau savystoviai gy
venti. Ar jus žinote, kad rūkytojai 
dasižinojo, kad 100% Grynas Turkiš
kas tabakas vartojamas Helmaruose 
yra geriausias, negu tabakas varto
jamas kituose cigaretuose.
R1 *11 IS'I ■ i ■■ 1 -11 ■ ■>■■■■ I* ■ I
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Kodėl Nebūti
Sveiku?

*1

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

dabar yra išgy1- 
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
čirškiant gyduo- 
es tiesiog į 
eraują, sykiu su 
eitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos
turi stiprią py

dančiu jėga, daugumas jų yra im
portuotų iŠ Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save nta- 
kc ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bilo kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ba
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių Ilgas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūsles ir 
inkstų trubelius, slinkimo pjnukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnj, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva
tiškas ir voneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daufeelio/metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisąi mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet m|ims miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimes 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 kel!61ikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
r 1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Patarimas ir Egzaminavimas

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

(

Dr. W. R.
Regigter, 

109 N. Deąrburn 
SU 12 augalas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių. •

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

bes sura% 
Sti tikrą 

185?^“v priežastj 
Į jūsų ligos.

Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 

I ką daryti kad 
F pasveikus.

Laike trisdešimtį metų, savo-prak- 
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tukstanČius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauju užnuodijimą, 

• Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
S.to' $autoj’,tok ‘ to-
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo* ofisų kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

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

v 25 metai tame name
VALANDOS: Kasdiėn nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų, "phnedčliais, 
seredomis ir subatomis niro 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

■Į

Lra
V

f

įja užnuodijimą, 
legimą, Šlapumo ligas, 
arba Privatiškas ligas,

±____

LMSA Seimas
Sesija I.

Naujienų Spaustuvė 
| yra Unijinė Spaustuvė.

_ .

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—X1I šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmiė 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik-^ 
šių 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, i
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

Ankstybos 
Naujienos

Marquette Parko arba < 
Vienuolyno apięlinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto anksti, reguliariai iki 
pietų.

Paduokit orderius pas
* S. A. VASILIAUSKĄ 

7037 So. Artesian Avė
Tel. Roosevelt 8500



Antradienis, Rūgs. 1, 1925

Skaitytojų Balsai LielovitĮ Rateliuose
[Už išreikštas šia ate skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Kuris šventesnis?

mane, 
visai 

dabar 
iš tų

Skaitydamas “Laivo” No. 32, 
1925 m., radau tokį faktą sąra
še' naujų šventųjų, kuris 
kaipo gerą krikščionį, 
sukonfuzino. Negaliu, 
suprasti aš niekaip, kas 
dviejų didenybių yra didesnis, 

ar švenčiausi mergelė Mari
ja, kuri pasirodė Lourdes’e 
(Prancūzijoje) Bernadetai 
Soubirous, ar Rymo popiežius 

• (šv. tėvas), kuris tik šiemet 
(šventaisiais biznio metais) 
paskelbė ją palaimintąja. Kaip 
žinoma, tuo laiku mergelė Ma
rija pasirodžius jai pasakė: 
“Tu nuo šiol esi palaiminta.” 
Popiežiai gi to nenorėjo, ma
tyt, iki šiam laikui pripažinti 
autoriteto šv. mergelei Mari
jai. Vos tik dabartinis teparo
dė savo prielankumo Bernade
ttai Soubirousiutei, tuo pačiu 
ir mergelei Marijai. Taigi iš 
to matyti, jog pirmas po Die
vo yra ne Šv. mergele Marija, 
kaip buvo musų iki šiol klai
dingai suprasta, bet jo “šven- 
čiausionybė” Rymo popiežius. 
Gal kas mano kitaip, tai pasa
kykit man. Kas liečia mane, 
tai aš palaikau popiežiaus pu
sę. Daug sykių meldžiaus prie 
stebuklingos Vilniškės mergeK 
lės Marijos, ”, kad jinai sugrą
žintų Vilnių Lietuvai, bet ji 
visai to neklausė, o lenkai pi> 
piežiaus tik paprašė, ir jisai 
J k nis tuoj pripažino Taigi, 
iš to matyt, kad popiežių® ga- 

lingesnis ir mielaširdiiųjtsnis, 
tuo pačiu ir šventesnis.

— žingeidutis.

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas matenoias
Prašykit groserninkų

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
j Pagraby Vedėjai
! Didysis Ofisas:
(4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayelte 0727

SKYRIŪS
4901 \Nr 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, 
Tek Boulevard 9663.

Pacifike išsimaudęs 
sveikinu!

Mylimi chieagiečiai ir 
jlimų” 4kaitytą^dl

(lai jus nekartą pamanėt, 
kad man neteks maudytis Pa
cifike? Ar taip? Jei taip, tai 
aš galiu “apsiznaimyti” su 
liudytojais, kad mano kūną 
plovė Pacifiko bangos.

Išaukite įspūdžių “Išsiinau- 
džius Pacifike,” kur aš plačiau 
aprašysiu tą nuotikj.

Išvilgai Californiją ’ perva-

‘•Nhu-

Sveikinu širdingai visus 
f’rietelius ir Neprietelius!

Jūsų A. Vanagaitis.

Pranešimas SLA. kuo
poms pasitraukusioms 

iš 2-ro apskričio
Pasitraukusios dėl bolševikų 

partijos diktatūros kuopos iš 
2-ro SILA. Apskričio, galutinai 
jos įkūrė liepos 26 d. š. m. nau
ju apskritį. Rugpiučio 6-7 dd. 
SLA. Pildomosios Tarybos su
važiavimas užgirė naują musų 
aspkritį ir davę jam numerį 
šeštą. Todėl, Chicagoje ir apie- 

vadinsis 
Nariai

linkėję,

skubotas kuopą

žiavimas.
apskričio valdy

ba laikė savo posėdį, kuriame 
nutarė, kad yra būtinas jeika- 
Irs turėti kuopų konferenciją. 
Kadangi vietą sekamam suva
žiavimui nutarė paskutinis su
važiavimas, o laiką paliko 
apskričio valdybos nuožiūrai, 
tad ir nutarta kviesti sekamą 
kuopų suvažiavimą rugsėjo 20 
d. North Side, IJuosybės salė
jo, 1822 Wabansia Avė., septin- 
tadieny, 1:30 vai. po pietų.
SLA. kuopų suvažiavimas rug

sėjo 20 d.*
Kadangi kuopų susirinkimai 

įvyksta pradžioje kiekvieno 
mėnesio, tai gerbiamos kuopos, 
ateinančiame susirinkime iš
rinkite ir įgaliokite atstovus 
į busiantį suvažiavimą. Yra 
pasiųsta kiekvienai kuopai už- 
kvietimas — laiškai.

šis suvažiavimas turės iš
reikšti keletą svarbių musų 
organizacijos reikalų. Prie to, 
šis šeštas apskritys turi pla
čiau apsklembti organizacijos 
darbuotę.

Kuopos, kurios pasitraukė iš 
2-rojo apskričio, bet dar nėra 
prisidėjusios dėl visokių aplin
kybių, tai dabar yra tikras ir 
patogus laikas prisidėti prie 
6-to apskričio. Kuopų darbuo
tojai ir nariai, įvykinkime šį 
suvažiavimą skaitlingu kuopo
mis, atstovais ir gerais suma
nymais.

—K. J. Semaška,
SLA. 6-to Apsk. Sekret. 

Wa bausi a Avė. Chicago.1834

LMSA Seimas
Sesija I.

Seimą atidarė pirm. B. Si- 
mokaitis 7 vai. vak. (Lietuvių 
Auditorijoj. Suregistruota Sei
man atėjusieji nariai ir sve
čiai. I seimo valdybą išrinkta 
šie nariai: pirm. J. Papaitis, 
vice-pinnininku J. Lazdauskas, 
raštininku M. Šileikis, maršal
ka J. Urbonas ir reporteris — 
M. Šileikis.

Skaityta pereito seimo pro
tokolas. Protokolas priimta 
kaip skaitytas. z

Sekė centro valdybos rapor
tai. Visi komiftijų nariai išda-

kiv- 
ap- 
ne- 
jos 
tin-

ve savo raportus, kai kurie jų 
raštu prirengtus*, o kiti taip 
išdavė tinkamus raportus, 
rie buvo priimta. Tiktai 
švietoė komisijos du nariai 
pribuvo, l?et užtat vienas 
narys K. Semaška išdavė 
karną iš savo pusės raportą. 
Centro rašt. J. Lapaitis pažy
mėjo, . kad buvo sušaukta net 
18 susirinkimų, kas reiškia 
daug daugiau, negu yra nu
statyta. Iždininkas J. I^azdau- 
skas pranešė finansinę apyskai
tą. Pasirodė, kad centro ižde 
randasi tiktai $11.72, vo fondo 
ižde, kuris yra pavesta centro 
valdytai , žiūrėti, randasi 
$61.67. “M. K.” redaktorius 
M. Šileikis išdavė• raštišką ra
portą, kurs vienbalsiai ->• buvo 
priimtas, 
greitais 
17 laidų

Toliau 
mų. Nutarta padengti iš cent
ro iždo salėms lėšas $10 už seimo 
laikymą. Nutarta išmokėti vi
sas bitas, kurios dar nebuvo 
išmokėtos. Buvo pakeltas 
klausimas, kuris jau . pereitų 
metų seimo buvo nutartas vy
kinti gyvenirpan, bet dėl kurių

Jis pažymėjo, kad 
metais buvo išleista 
“Moksl. Kelių”. « . 
eita prie įvairių tari-

Nauja Naujienų Stotis
North sldės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
tūtų pardavinėjamos ant karp- 
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Nor*h Avė. ir Kedzie Avė.

— NaujienŲ Admirl tracija.

Apdrauda ir 
Paskola

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUK'AS & CO.
Rcal Estate

Paduokite mums tavo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski- 
te pagelsti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET /

Tek Kedzic 8952 \J
r?-.n- - - ■1

■ V •''' ntirUR

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
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

< r • g • Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ijzJ?. Tarulis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—Xll šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmiė 
pušimis ir gaude eglių tankumynais, o tą girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink. 1
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
Isted Str., Chicago, III.1739 So

n

NAUJIENOS, Chicago, DL

priežasčių jis nubuvo įvykin
tas. Klausimas yra toks: gau
ti Illinois universitete pripaži
nimą lietuvių kallMKS egzami
nų taip, kaip ir kitų tautų 
kalbų egzaminai yra duodami. 
Šis klausimas pavesta centro 
valdybai.

Buvo diskusuota ir pavesta 
centro valdybai išreikalauti 
apie $40 iš I>r. Margerio, kurie 
priklauso LMlSA. iždui.

Atsilankę svečiai J. Kaulinas 
ir \Viu. Grybas buvo paprašy
ti pasakyti keletą žodžių. P-ias 
J. Kaulinas palinkėjo mokslei
viams geros ateities ir pareis
ite, jog pats manąs kai kada 
prisirašyti prie moksleivių or
ganizacijos. Jis prieš kiek lai
ko mokinosi Valparaisos uni- 
vtrsitete.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

į Nuo Skausmu

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

I Severa’s
1 Gothardol.

■

Ui
Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo

Įį neuralgijos skausmus.
■ Kaina 30 ir 60 cbntai.

v

ir

W. F. SEVERĄ CO.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

v

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ar Jūsų Odą Niežti 
Arba Dega;

Daug kentėjimų nuo visokių-odos 
ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
įsidrėskimų, užgayimų, skaudulių, nu- 
degimų, vabalų įkandimų ir t. t.
Ar jus žinote, kad

Lietuva dabar apvaikščioja septy
nių motų savo neprigulmybės, kitos 
Šalys irgi daro apvaikščiojimus ir 
siunčia Lietuvai pasveikinimus ir tei
kia drąsos ir toliau savystoviai gy
venti. Ar Jus žinote, kad rūkytojai 
dasižinojo, kad 100% Grynas Turkiš
kas tabakas vartojamas Helmaruose 
yra geriausias, negu tabakas varto
jamas kituose cigaretuose.

......................................j1 1 ................. ....

Kodėl Nebūti
Sveiku?

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

ne
it-

dabar 'yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingo..turi stipriu gy- 

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

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utaminke, Sere
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakaie. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astoi( teatro

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmpnės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, 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 mpms 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 rąn- 
dasi išguldymai kell61ila)s tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

pri-

i

A1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

tai PAIN- 
f.xpelleris 

_ , , Praveja Skausmus! 
Trinkite greitai taip, kad &is 
•tebėtinas linimantas persisunktų 
P« oda i pat tą vietą, it kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali

i gjslotnia.
35c Ir 70c vaistinėse. Timykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženkiis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A South 5th Stf. 

•Brooklyn, N. Y.

t

Be

RUPTURA
IŠGYDOMA

Peilio^ 30 Skausmo
• • I

Rupturos lengvai gydomos. Jums 
tik reikia atsišaukti ir užsimokėti 
daktarui, pasinaudokite mano be 
skausmo gydymu kurį aš teikiu ir 
jus neturėsit daugiau trubelio su 
ruptura. Kiek aš jau išgydžiau vy
tų, sudarytų visą kareivių pulką. Jei 
turite rupturą, kodėl neišsifcydyti, 
kaip kiti išsigydė.

Skaitykit ką John Anderson sako:
“Aš turėjau rupturą per 19 metų 

ir visuomet dėvėjau diržą. Bet ji vis 
ėjo blogyn, ko) galutinai įgavau di
delius skausmus, tankiai aš negalė
jau dirbti.

Pereitą žiemą aš atsilankiau pas 
Dr. Flint ir pavartojau jo gydymą. 
Aš likau išgydytas visai gerai. Aš 
dabar neturiu jokių skausmų ir ne
reikia dėvėti jokio diržo. Aš dirbu 
'sunkiausi darbą lengvai, su malonu
mu ir saugiai”.

• John Anderson,
3358 Clifton Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusihs ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

Dr. E. N. Flint
•T22 S. Ktate St. tS auršlaK. CTnicanro 

Valandos: nuo O ryto iki 4:30 po 
pietų, panedčliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
gaivos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai, tos Ilgos apsireiškia nuo 
uždegime kraujo.

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

bės sura
sti tikrą 
priežastį 

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

Laike trisdešimtį metų savo-prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja uŽntfodįjimą, 

• Pūslės Uždegimą, Šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ros^ ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali sut< i tl ge- 
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pa.siliuosuotL^mo'Tų'ligip Page
rinti 606 i< 914 ir geriausia Leus- 

 

cide gydyihas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimoz vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner

Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo* ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

Kampas Monroe St^ Chicago
5tas augštas — Crilly Building

\ 25 metai tame name
VALANDOS: Kasdiėn nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. "Panedčliais, 
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to* iki 8 vakare. 4
Vyrų priėmimo kambarys, 506 —: 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
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.Q0 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

ii
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainai. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street j
Netoli Ashland Avė.

GYDOME VYRUS 
$5fl’ X;-- $io 

Iki tolimesnio prandšiino gydy
siu sergančius vyrus , tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a

Atei-

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
StM ,12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriautda reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių. •

veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pus|ės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie <lel gere 
ir teisingo gydymo.

606 "914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į- 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, ^abar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciali Interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.
'' Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedi- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. ’

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn StM

CHICAGO, ILL.
(Imkite ^elevatorių iki 12 auglio)

>•

Ankstybos 
Naujienos

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto ankstų reguliariai iki 
pietų.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ 
7037 So. Artesian Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė. /
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PAGELBĖJO LAIKE
PERMAINOS GYVENIME

Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI {VAIRUS'SKELBIMAI i RAKANDAI NAMAI-ZEME DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

(Tąsu uuv f» pusi.)

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

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

Sesija uždaryta 10 vai. va
karo ir buvo 
jaus pradėti 

vai. ryto.
(Bus

10

nutarta ant ryto- 
naują sesiją 
—Reporteris, 
da uigiau)

kai

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

Naujas Chicagos turgas
Lietuviu Real Estate Taryba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
‘‘Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-člos valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Tel. Yards 7282 
♦BRIDGEPORT PAINTING 

/t HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMANČIONIS, Prez.

Už-

DIDELIS pasiūlymai rakandų. Pa
prastas . pianas, angliniai pečiai, kar- 
petal, parloro setas ir kiti rakandai. 
Proga sutaupintiV daug pinigų.

4401 So. Washtenaw Avė. 
2-ras floras

TIK $10.00 ĮMOKĖTI

Atsišaukite po 6 vakare.

$5 į mėnesį nupirksite 
vietoj netoli Marųuette 
gerą lotą 30x125 pędos. 
$500 ir aukščiau. Nepra- 

pro-

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

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

Chicaga jau gali pasididžiuo
ti pusitačiusi vieną iš gražiau
sių, didžiausių ir moderniškiau
sių Turgų, (Commission Mari) 
pasaulyj.

Senasis Turgas, kuris buvo 
gerai žinoma visiems vertei-1 
voms prie pat upes, tarpe Ra n- I 
dolph ir Franklin gatvių, Tyt 
po ryt liks tik komercijos isto
rijoj, nes \Vacker Komisija, 
kuri stengiasi pagražinti Chica 
gos miestą rekomendavo mies
tui numirkti tą senąjį, buvusįjį 
turgų ir pagal upę pravesti gra
žų bulvarą, kas šiandie yra 
kdoma.

I Taigi vieną iš veikliausių 
merciškos pirklybos Turgų, 
milijonai dolerių pereidavo

. rankas verteivių kasdieną, ir 
kur visos Chicagos ir apiejin-

Bridgeport.*— Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 1 d., 1925 
m., 7:30 vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisi
rašymo. Kviečia

A. Bngailiškis, Rašt.

Roseland. — Rugsėjo 1 d., 8 vai. 
vakaro. Aušros kambariuose, 10960 
So. Michigan Avė., įvyks Lietuvių 
Improvemont ir Benefit Kliubo susi
rinkimas. Jame bus svarstoma- kliu
bo svarbi reikalrii. Todėl visi kliubo 
nariai atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekretorius

ir jų draugai, 
poros dienų 
rugsėjo 5 d.

sto-

vy-

ko
kui 
per

NORT 
r=?LLOYD

TEN IR 
TĘS

Trečioje

ATGAL LAIVAKOR- 
NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS
LIETUVĄ
per Bremeną 
klesoje yra miegami 
kambariai

DMĄ1I kės valdomieji produktai buda- 
vo sutraukiami ir kur žmonės

U kaip skruzdės dieną dienon
ankstyvo ryto 

iki tamsiai nak- 
jau liko tuščia

Svetimšalfai grįžduni į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių J 
-------------- ------------------------> 

100 N. LaSalle SU Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

LIETUVON

dirbdavo nuo 
meto šviesos 
čiali, šiandie 
vieta, o rytoj liks atmintis ir
ateinančioji gentkartė tik isto
rijos lapuose skaitys apie bu
vusįjį turgų.

Toje vietoje greitu laiku lak
stys automobiliai tukstančiais 
ir .praeiviai gėrėsis gražiu vin- 

milzi 
budin-

i giuotu upės krantu, bei 
niškais naujai statomais 
kais.

tarpeNaujasis Turgas yra
,Racino ir Morgan gatvių, prie 
pat Čhicago Northwestern ge- 
Ižkelio (?) Jis susideda iš 166

Naujos nupigintos kainos ten ii at-; naujų budinkų, kurių pastaty- 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMEIUC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AUABIC siūlo grei
tą kelionę į cherbourg, Southampton, panaši verteivvstė reikalauja. 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 

, keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., ’ Chicago, III.

mas ir žemė atsiėjo iki 17 mi- 
Iš visų atžvil

gių tas Turgus* atsako vertei- 
viams savo patogumais: kaip 
ve gelžkelių transportacija pri
statymo į pirklių vietas, taip ir 
kitokiais parankumais, kurių

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

Nors musų lietuviams ir kita
taučiams išeiviams, gyvenan
tiems Chicago, yra gerai pažys
tami Jefferson ir Maxwell tur- 
gai, bet tai yra tik lašas prieš 
kibirą vandens, palyginant su 
naujuoju turgum $uli^ švaru
mo, teisingumo ar didumo. 
Patartina butų lietuviams Mlel 
vien žingeidumo pamatyti ^tą 
naują didetį^turgą.

Reikia priminti, kad naujas 
turgas tapo pabudavotas į vie
nus metus laiko, tas parodo ant 
kiek techniškai gerai yra sta
tybos reikalai sutvarkyti,

—Vienas.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S'UPPLY CO.

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

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patylimas tame darbe 12 
motų. Aprūpinant anglimis ir mal
komis, Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbų atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PARSIDUODA balti 2 kė.džių 
barberiški rakandai arba Barber 
Shop. Turiu parduoti tuojaus,’ 
leisiu pigiai; nepraleiskite progos.

Kreipkitės:
NAUJIENOS

3210 So. Haįsted St.
Box 249 k

Po 
geroj 
Parko 
Kaina
leiskite šitos paskutinės 
gos, nes tik keli lotai tebeliko 
neparduoti. Už tai duodama 
tokias lengvas išlygas .ir taip 
žema kaina.

J. SINKUS and CO. 
809 W. 69th St.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

PARDAVIMUI
$600 GROJIKUS PIANAS

Su 94 rolelių, benčius, kabine
tas, viskas už $120. Geriems 
nC-ms išmokėjimais.

John Klubą
2332 W,est Madison Str.

žino-

Broliai VaidiloH 
kurie važiuoja ant 
prie (’rystal Lake, _ _
turi susirinkti Northwestern 
tyje, Madison ir ('anai Sts., nevė
liau 5:30 P. M. Chicagos laiku. Au
tomobiliais prie Milvvaukeę 
North Avė. nevėliau 4 P. M.

Heliai informacijų telefonuokite 
Brunsvvick 4983 •

—Drąsusis Krivis.

ir

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

NANCY BEAUTV SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, negaliu 
athiejų apžiūrėti.

1827 So. Halsted Str.
Tel. Roosevelt 8951

2 FLATŲ mūrinis namas, 4-4 
kambarių, su skiepu ir lningalow 
stogu, 2 fintų mūrinis, 6-6 kamba
rių, su skiepu, bungalow stogas, 
karštu vandeniu šildomas ir deko
ruotas, nebrangia kaina, 2 flatų 
mūrinis, 6-6 kumbarių, pečiumi 
šildomas, $9,000, 3 flatų, 5-5 kam
barių, -$10,000. Geroje vietoje, 
Brighton Parke, taipgi 4 kambarių 
medinė coitage, Bridgeporte, biskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukite,

H. KOPLEWSKI,
3992 Archer Avc.

DRAUGYSTĖ .LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. 61st St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. l*hroop St.; Kontrolės 
Rafit. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. AenKilienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, rugsėjo 2 d., 8 
vai. 
rijoj 
vauti.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

chicago

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen; geras biznis, i 
geri, kambariai dėl gyvenimo, 
davimo priežastis — mirtis, turi 
ti greitai parduotas.

Atsišaukite greitai. 7
1413 E. 58th St.

Telefonas Fairfax 2619

DIDELIS bargenas. 2 augštų mu
ro namas, 6-7 kambarių, 2 karų ga
ražas, barnė, pečiumi šildorr.-a.s, ce
mentuota ėlė, yra elektra, maudy- 

renda pigi,'nes, kaina $11,700, tik $3,090 įmokė-
Par- 
bu-

vak., Chicagos Lietuvių Audito-
Visi nariai malonėkite daly-

— A. Marcijonaite, Sekr.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio susirinkimas bus šį vakarą, Stru
milos Svet., 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestrus mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugsėjo 2 d., 1925 
m., 8:00 valJ vak., Mark White 
Sųuare Svetainėje (Library Room). 

nariai ir jų tėvai būtinai atvy- 
Jaunuoliai atsiveskit naujų na- 
Ir tie kurie norite prisirašyti, 
pat ir atvykit.

— A. J. Schultz, Rašt.

kit.
riu.
taip

North Sidės Draugijų Sąryšio De
legatu mėnesinis susirinkimas atsi
bus Rugsėjo 2 dieną, 8 vai. ‘vakare. 
1822 Waban«ia Avė. Visi delegatai 
malonėkite pribūti j susirinkimą.

— K. čerulevič, Rašt.

ASMENJ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pali- 

novo Šimkaus, paeina iš Kaltinėnų 
parapijos, Gedminiškių kaimas. Gir
dėjau gyvena Chicagoje. Turiu svar
bų reikalą. Prašau, ar ypatiškai ar 
laišku atsišaukti.

FRANK ŠIMKUS
1947 Canalport Avė., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Sta
nislovo Kletka, gyvenusį dar prieš 
didžiąjį karą 1913 m., U. S. A., Ame
rika, Cleveland, Ohio, 3145 St. Clair 
Avė. Brolis nuo 1913 m. nieko ne
rašo ir nežinoma mums kame dabar 
gyvena ir ar gyvas yra. AL. KLET
KA, Tauragės m., Šturmo namai, No. 
68. Lithuania.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris su 

kokiais $3,000 ir nusimanąs 
čeverykų biznyje. Biznis gero) 
vietoj, i Bnidgeporto kolonijoj

Naujienos 1739 So. Halsted
S t., Box 604

ISRENDAVOJIMUI

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Di v i šio n St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, parduosiu, arba mainysiu su na
mu ar be namo; muro namas. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, kaina 
pigi, vieta patogi. Pardavimui prie
žastis •— einu iš biznio.

4624 So. Wood St.

ti, kitus ant lengvų išmokėjimų, 
Emerald Avė., ir 53rd St.

2 augštų mediųis namas, su biz
niu, bučernė ir grosernė, 2 flatai, 
5-8 kambarių, furnas ir pečiumi šil
domi, cementuotas ' skiepas, elektra 
ir maudynės, 2 karų garažas, šį na
mą galima išmainyti. Savininkas,

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.:. Pirm. B. «J.\ Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; linancų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshficld Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas .1. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

I INDIANA HARBOR. Parsiduoda 
icekriminė. Labai geras ir išdirbtas 

malevojimą savo biznis. Ilgas 'lysas, pigi renda. Prie
žastis pardavimo — nesusitaikymas 
partnerių.

1307 — I39th Street 
Indiana Harbor, Ina.

Tel. 935

MALEVOTOJAS, Dekorato
rius. Prieš 
flato, pašauk mane. • Apsimo
kės. Aš atlieku darbą gerai ir 
pigiai, šaukite . AVan Buren 
1702 arba Belmont 6064

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo Wisconsino valstijoj farmą 

Labai pa- 
Budinkai 

Traktoriai, 
mašinos

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGĄ patyrusi 
terka, gera mokestis.

The FamotiS. Restaurant
2113 So. Halsted Str.

vci-

i PARDAVIMUI bučernė, senai iš
dirbtas ir visas cash biznis; geri fik- 
čeriai, gera proga įeiti į bizni su ma
žai pinigų. Priežastį pardavimo, pa- 
tirsit ant vietos. Atsišaukti galima vi
są dieną ir patiem persitikrinti.

| 1840 W. 35th St.
Tel. Lafayette 7617

80 akrų, Clark County. 
įgarsėjusi Dairy farms. 
yra visi nauji Sailo. 
Kuliamosą mašinos. Visos 
kas tik reik ant farmų, 30 nrvl- 
žiamų karvių, arkliai. Lietuvių yra 
apie 25 šeimynos. Kas norite gra
žios formos tai atvažiuokite ir per- 
sitikrinkit patys. Turiu parduoti se
natvėj.

Aš pats dabar esu Chicagoj po 
adresu: 4357 So. Washtenaw Avė., 
2-ros lubos.

REIKIA —
Patyrusių įr visokiam dar

bui operatoriai?1 Atsišaukite;

PARDUOSĮU arba mainysiu 
bučernę ant loto arba namo. 
Priežastį patėmysit ant vietos.

Atsišaukite.
3935 So. California1 Avė.

NAUJAS mūrinis namas. 2 fla
tai po 6 kambarius arluolu baig
tas. Karštu vandeniu šildomas, 
2jų karų mūrinis garažas. Parduo
siu pigiai.

6635 So. Rockvvell Str.
Savininkas gyvena ant 2 lubų 

6631 So. Rockwell Str.

Lipson Bros, 6 floor, 
325 W. Addms Str.

iPARDAVTMUI antrararikios 
lentos, pigiai. Atsišaukitie 
laivo. “George W. Clyde’

C. L. WiĘey Slip
28 St. and Robey

prie

I

REIKIA patyrusių moterų į 
mastinių tavorų krautuvę, gera 
proga ateičiai, Atsišaukite.

J. GORDON, ’ 
4634 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI barbernių fi- 
kčeriai, veidrodis 4x14, ir viso- 

I kių fikčerių dėl saliunų. Daik
tai parsiduoda pigiai. Noriu1 

I pratuštinti vietą. Martin Šulo, 
4716 S. Marshfield Avė.

Boulevard 2422

VYRŲ NAMAI-ŽEME

AT YDAI biznierių. Pardavi
mui biznio namas, prie Ash
land Avė., netoli 50 St. tiktai 
$14,000, cass $5,000, vertas 
$20,000.

5129 So. Ashland Avė.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. Ju
zaitienė, 736 W. 61st St. Tel. En- 
glewood 2083; Pagelb., U. Miški
nienė, 4001 So’. Artesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029v 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rast., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Ka
sierius, J. Varnagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas. 
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienį; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir Westem Avė., 
2-rą valandą po pietų.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTO’S LIE
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininką^, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. 'Žilinskas, Nut. Raštininkas,

• 1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna . kas antrą 
nedėldienį kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos JJetųvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami a t 6% palūkanų.
Taipgi perkant. -! Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedziie Avė., 

Lafayette 6738

Šios dainos tinka chorams U’ 
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.

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

RENDON 2 flatai, 5 ir 6 kam
barių, yra elektra, gasas ir mau
dynės. Visi kambariai šviesus. 
Rendn pigi.

J. MIšeiKAITIS, 
3119 So. Morgan Str.

Tel. Boulevard 1601 /

Su musų na“SS<k. pardavė- Į BUNGAL0W $5,000.00 
jinr.-o, jums nereikia daug energijos I 
eikvoti. Ne Real Estate — Bonų — I 
Automobilių arba Apdrauda.

• VISAI NAUJAS
Greitas išpardavimas, suteikia pa

sekmes. Galima lengvai uždirbti $100 
iki $150 j savaitę. Pardavinėjimo pa
tyrimas nebūtinai reikalingas.

THE ROTARY SALES CO.
1827 So. Michigan Avė.

Tik pabaigta 
kambarių mūrinė 
30x125 pėdos lotas, 
trys blokai nuo
Parko, Tik $1,000 įmokėti 

J. SINKUS and CO.
809 w: 69 Str.

budavoti 4 
bungalow 

randasi 
Marųuette

“■fl

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKAILiINGAS darbininkas 

dirbti ant farmos netoli tautis-1 
kų kapinių. •

Atsišaukite: J. Savickas
19(10 So. Union Avc.

GREITAS’ PATARNAVIMAS
Del visokių lųšių automobilių pa

skola už jūsų karą, ar jus su juo 
važinėsite arba pas mus padėsite. 
Notos perfinansuojamos. Musų vieta 
atdara dieną, naktį ir nedėlioj.
CHICAGOS MOST CONVENIENT 

FINANCING
1837 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 3267 or 3276
J. WOOLS

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
ncckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis. kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna' kas antra subatą kas mėnesį 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

MOKYKLOS
X

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 
siuntimu

TAUPYK IR TURRK
savaitę, kas dvi

mams. Kaina su pri- 
1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

, Chicago. BĮ.

Pilniausfa guranti ja 
už siunčiamu* pinigus 
Lietuvon, duodu Naujiena*

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kns mė
nuo ir kas inetąi, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. '■ 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butu žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti hite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. » 

ali prisirašyti kasdieną 
uo 10 ryto iki 8 vakaro, 
edėldieniais nuo 10 ryto iki 
po pietų, Naujienų raštinėje.

RENDAI ruimas dėl' laisvų 
pažiūrų vieno vaikino su val
giu arba Ine valgio. Yra elekera 
ir maudynė, i i

3512 So. Pageli Avė.

PARSIDUODA naujas bungalovv 
5 kambarių. Turi būtį parduotas 
labai greitai. Mažas įmokėįimas ir 
nedideli mėsesiniai išmokėjimai 
Maty ti galima • visada tel. Repub- 
lic 6778 arba Prospect 7413 

5610 So. California Avė.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių 
Drafting, Designing ir Dr 
making. Atsišaukite prie musų V V 1 • A 1 t 1 1 • • •

RENDAI šviesus kambarys 
dėl vieno ar 
valgio 2 (la. 
vakaro.

dviejų vyrų, 
Atsišaukite 7 vai.

2538 W. 45 Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

REIKALINGAS vyras dirbti 
ant rfaujos ukčs. Geistina, 
kad mokėtų milžti karves. Dar- lotas platus su visais paskutįnės ma- 
, . . vi*. dos įtaisymais. Bus gatavas už 2bas ant visados užmokestis pa- savaičių. Parduosiu pigiai ant leng- 

J. Dom-brauskas išly£U- Pirmi morgečiai $8,500.00, 
|-o-skiti pagal sutartį. Namas randasi 
9913 So. Prairie Avė. Atsišaukite:

ROSELANDO BARGENAS. Parda- 
vinvui 5 kambarių miiro bungalow;

sutartį.gal
Bcx 132 Willow Spripgis, III.

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

AUTOMOBILIAI
So. Prairie Avė. Atsišaukite: 

B. PRANCKUNAS 
24 E. 102nd Place 
Arba pas savininką 

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 1310

GERA PROGA PIRKTI > 
JEWET sedan, 1923, $575» 
Turi būt greitai parduotas.’ 
Kteipkitės:

3343 So. Halsted Str.

GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj, 
3 augštų mūrinis namas, rendos 
neša $90 j mėnesį, parduosiu už 
$7,500 cash. Turiu apleisti Chica- 
gQ.

Šaukite nuo 8 iki 10 ryto. 
Tel. Canal 6380

PARDAVIMUI geras Maxwell 
touring karas, ką tik pertaisytas, ge
ras viršus ir maleva, savininkas ap
leidžia miestą. Title garantuota val
stijos, kaina $65.

RICHARD EVANS
1948 W. Washington Blvd.

2-ras floras

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 4 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

HiniiYxtHxxnmmnr>

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenahčianv šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir 'greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (coiTespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

2

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAS. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m^: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis if J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka AntanasRu
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldieni, John Engels svetainėj, 
8720 W. Harrison St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; i Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3831 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708 

17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Julijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS 
Valdyba ant 1925 metų: 
Buishas, Pirm., 3348 So. 
St.; John Schultz, Pirm. 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. -39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienį kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, (1750 So. Union Avė.

GOJUS 
VVilliam 
Paulina 
p.-u-<1 h..
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