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Briand vyksta 
Londoną

Italijos fašistu senatorius 
smerkia kauciją

Francuzai norj dominuoti pa- 
> šauliui ir jų mihtarizmas da

bar pakeičiąs Vokiečių mili- 
tarizmą

Sirijos sukilėliai muša 
franeuzus

Italas smerkia Franciją dėl no
ro dominuot pasauly

Kas Francijai pasirinkti, I 
Rusija ar Anglija

sovie-

Kusai siūlo jai naudingų daly
kų; priklauso nuo Anglijos, 
ką ji gali jai pasiūlyti

karą Morokkoj. Dabar 
tai staiga apsigrjžo.

Kadangi Francijai begalo ru
pi kaip nors pabaigti karą Mo- 
rokkoj, sovietai 
tų, o gal būt šį

padarė grakš- 
karta ir nuo- 

palikdami sau 
kaip franeuzų

tikisi, labiau suar-
rARYžlUS, rugp. 9. — Už- 

sifilių reikalų ministeris Aristi
das Briand pirmadienį vyksta 
į Londoną, ir ta jo kelionė gal 
nulems naują Europos pusiau
sviru mą.

Ieškodama sau patogesnės iš- 
eiKej dabartiniame Sovietų Ru- 
>ų su Britais konflikte, Fran- 
ci.ia pagaliau pasiekė kryžkelės, 
r dabar ji gai* pasirinkti vie- 

tų dvie-ų valstybių kaipo

Abd-el-Krimą ir, 
komunistai 
tindami Franciją su Rusija.

Sirijos sukilėliai bombai
duoja franeuzus

WILLIAMSTQWN, Mass., r. 
8. — Laikytoj Politikos Institu
te kalboj vakar Italijos fašis
tų senatorius Antonio Cippico 
piešė Franciją kaipo labiausiai 
apsiginklavusią dabar valstybę 
Europoj. Pasak jo, Francija 
bandanti priversti pasaulį lenk
tis jos moralei viršenybei, ir 
savo užsienių politikoj vaduo
jantis didelėmis svajonėmis 
viešpatauti/ šiaurinėj Afrikoj.

Fašistų senatorius tvirtino, 
kad Francija turėtų tartis su 
Italija dėl Tarpžeminių 
kraštų, ypatingai duoti 
tolygių teisių, kaip ir 
zums, Tunise, taip kad 
jos reikalas ginti savo 
ją eitų ranka už rankos
lijos reikalu plėstis ir rasti vie
tų savo gyventojų perviršiui iš
leisti.

“Formulai morales Francijos 
viršenybės visai Europai dau
gelis priešinas,” sakė tialų se
natorius, “bet ji veikiausia bus

jūrių 
italams 
francu- 
Franci- 
imperi- 
su Ita-

Krutamųjų paveikslų žvaigždė. — Alla Nazimova, rusė, 
garsi krutamųjų paveikslų aktorė, gryžta Amerikon, kad ga
lutinai čia apsigyvenus ir patapus Amerikos piliete.

Lenkai ruošiasi ardyti Ge
dimino pilį Vilniuj

Lietuviai turi protestuoti prieš 
tą pasikėsinimą

. _ imiunua, uvi veihiausiti
Okupacine franeuzų kąriuomę- priimama tol, kol Francija bus, 

nė, atkirsta tolimuose dyky- ^ajp šiandie kad ji yra, stip- 
nuose, pavojingoj padėty nausiai apsiginklavus valstybė

Europoj.”
Jis palygino dabartinį Fran- 

cijos nusistatymą su tuo, ku
rio pirmiau laikėsi Vokietija, 
būtent, kad vienintelė universa- 

kultura tai — vokiečių.
- - _______________ ■ ’ v

Bažnytininkai už tautą 
Sandaros principus

PARYŽIUS, rugp. 9. — Tuo
bu*<mą savo sąjungininkę prieš laiku, kai Francija veda despe- 
ViJietiją, pal’ dama šalv ant-'ratin^ diplomatinę kovą Lon- 
la Susitikęs s; Britų užsienių <lo»e ir militarinę kovą Morok- 
ministeriu ate.nantį pirmadie- ko j, jos okupacine kariuomenė 
nį, p. Briand gali jam maždaug Sirijoj atsidūrė pavojingiausioj 
taio pasakyt’* ' padėty, per keletą dienų atkir-

“Mes beve'k pasiruošę pasi- sla tolimuose dykynuose. 
rašyti labai naudingą Francijai j 
sutartį su R r. i j a. Ta sutartim sitraukti iš 
Bušai sumoki mums 
caro skolų, selinančių 9 mili-^a El-Atrašas, sukilusių 60,000’ 
jardus aukso frankų, nuošim- R’rll vadas, laiko apsiautęs Šu
čius ir duoda geru privilegijų 
franeuzų 
steigti, o 
Francijos 
Vokietiją.

“Žinoma, Francija bevelytų 
eiti su Anglija, ne kad su Ru
sija, bet tada Anglija 
užtikrinti Francijai kai 
naudos, kuri pavaduotų 
tų pasiūlymus.

“Ar Anglija apsiima 
garantuoti Francijai pilną sau
gumą nuo Vokiečių, ir ar ji 
nori taikytis dėl karo skolų 
lengvomis Francijai sąlygo-, 
mis?” t

Francuzai buvo priversti pa- 
pietinės dalies Ho- 

dalimis rano srities, tuo gi tarpu pa-

ediah, Druzų krašto sostinę. 
aį_ Sukilėliai paėmė jau pati Su

kuti ediah miestą, bet jo tvirtovė
kapitalui Busijai 
taipjau žada 
sąjungininkais prieš.^ar laikosi nepaimta.

800 franeuzų krito
(rautais Paryžiuj pranešimais

turėtų
kurios
sovie-

paktu

Klaipėdos krašto Seimelio Rusų lenky pasienis pra- 
rinkimai deda atgyti

lė

Pasaulio bažnyčių sąjungos su
sirinkimas Stokholme paskel
bia rezoliuciją

STOKHOLMAS, Švedija, rug- 
piučio 9. — Pasaulio Tarptauti
nio Draugiškumo per Bažnyčias 
Sąjunga, kuri Čia laiko savo 
susirinkimą, priėmė rezoliuciją.* t m L4 1 I III iv 1111 cl| | H 4 111 v I Ai t /1111 IJ ii,

franeuzų nuostoliai siekia 800 kurja jj pasižada remti tautų 
žmonių, kurių 200 yra užmuštų arį>įtracijos, nusiginklavimo irir
ir 600 sužeistų. Vienas fran
euzų būrys, pasiųstas iš Ezros 
pagalbon j Suediah, buvo sirų 
sukilėlių pasalomis užkluptas ir 
išskerstas, antras vėl būrys iš
vaikytas.

Sukilėliai suėmė keletą fran-^kUvimo jr saugumo principus, 
(pasaulio opinijos 
kaipo 
idealų

saugumo principus.
Rezoliucijoj pareiškiama, kad 

nors kalbėti politikos klausi
mais nesąs sąjungos uždavinys, 

(vis tik ji visomis pastangomis 
remsianti arbitracijos, nusigin-

Jie įvyksią rugsėjo spalio mėn.
KAUNAS," [LŽ]T— Eltos ži

niomis Seimelio rinkimų įsta
tymas jau paskelbtas “Vyriau
sybės žiniose.” Kiek tenka pa
tirti, iš vyriausybės pusės ne
bėra jokių techniški] kliūčių 
Seimelio rinkiman^s daryti.

Ministerių pirmininko V. Pet
rulio buvo pavesta Klaipėdos 
gubernatoriui ištirti per Klaipė
dos Direktoriją, koks laikas bu
tų patogiausias Seimelio rinki
mams. Klaipėdos krašto Di
rektorija, tarp kita ko tokį 
klausimą pastatė ir Klaipėdos 
Krašto savivaldybėms.

Šilutės apskrities savivaldybė 
šituo klausimu jau pasisakė, 
pranešdama Direktorijai, kad 
rinkimai Seimelin neturėtų bū
ti daromi ankščiau kaip š. m. 
spalių mėnesį, nes kitaip galė
tų pakenkti arba patiems rin
kimams, arba laukų darbams.

euzų armotų, nemaža kulko-į 
svydžių, apie 100 verbliudų’

Europa—šachmatų lenta 1 gabenusių amuniciją, ir nušovė 
Jei Europa yra šachmatu kelett} "eroplanų. Franeuzų 

lenta, tai lošėjai šiandie yra karininkas- vadovavęs kariuo- 
Maskva, raudona, ir Izmdonas, ’ menfs skvrlln’ pii'rad?s vlsa 
baltas, o statinys šiuo tarpu tak Pats "uslžu<lik ' 
yra ne tik Europa, bet ir vieš-j

Britų ambasadorius Berline, Mokesniu reformos įstatyt 
lordas D’Abernon, stengės pri
kalbinti Vokietiją įstoti Tautų 
Sąjįingon ir dalyvauti sąjungos 
bloke prieš Rusiją. Maskvą 
šovė atgal per savo ambasado
rių Paryžiuje, p. Krasiną, kurs lamentas) vakar 
bandė sulaužyti Francuzų-Britų gale naują mokesnių įstatymo 
bloką; tasai gi blokas yra be- projektą.
veik tas pat, kas sąjungos blo-l Įstatymas numato valdžios 
kas. ‘ ’

Krasinas vakar iškilmingai 
pareiškė:

“Aš galiu patvirtinti, 
mano valdžia ir įvairios 
įtakos Rusijoj nuoširdžiai 
šta, kad Francija baigtų Morok- 
kos dalykus palankiausiu jai 
budu. Sovietų valdžia neturi 
nė jokio intereso sunkinti tarp
tautinius Francijos keblumus, 
kurie dabar ją vargina.’’

Per keletą mėnesių sovietai 
stenjęgsi kenkti Franci j ai, rem-' 

darni riffiečių vadą Abd-el-Kri
mą ir vesdami smarkų komunis
tinį ofensivą Francijoj prieš

mas Vokietijoj priimtas
BERLINAS, rugp. 9.' - 

ilgų diskusijų reichstagas (par- 
priėmė galų

Po

pripažintus' 
taikymą krikščioniškų 

tarptautinei politikai.
Kaltina Lietuvą

Vokiečių delegacija pateikė 
memorandumą, kur ji, be kita, 
skundžias dėl persekiojirtio ka
talikių (neką tulikų) Lietuvoj. 
Lietuvos valdžia, sako, be jo
kios teisės neleidžianti evange
likų bažnyčios žmonėms laiky-1 
ti savo pamaldų. Lenkija gi 
persekiojanti vokiečių kilmės' 
pastorius, kai kuriuos jų trem- 
dama iš savo teritorijų, kitų 
vėl neįsileisdama Lenkijon.

Sudegė du dideli anglių 
sandėliai

POMEROY, Ohio, rugp. 9.— 
Vakar sudegė du didžiausi Po- 
meroy apielinkėj anglies sandė
liai. Nuostoliai siekia bendrai 
apie 135 tūkstančius dolerių. 
Įtariama, kad sandėliai buvo 
kieno nors tyčia padegti.

kad 
kitos 
tw>k-

. pajamų mokesniais apie 7 mi
lijardus markių, neskaitant su
mų, kurios bus surinktos vietų 
mokesniais.

Lenkijoj laukiama dide
liu streiku

EKCELSIOiB SPRINGS, Mo., 
rugp. 7. — Govėdų žmonių 
šiandie įsilaužus į vietos kalė
jimą suėmė jauną negrą ir, 
išgalienus į užumiestį, pakorė 
ant medžio šakos. Negras bu
vo kaltinamas dėl užpuolimo 
vienos jaunos mergaites.

VARŠUVA, liepos 13. [Elta]. 
— Gazeta Poranna praneša, 

<kad Maskvos komunistinis' in- 
VERA CRUZ REIKALAUS Iš ternacionalas įsakęs lenkų ko-

AMERIKOS ATLYGINIMO munistanis suruošti visoj Len
kijoj streikų ir1 demonstracijų, 

MEKSIKOS MIESTAS, rugp.'prasidėjus seimo nario Lancuc- 
7.— Vera Cruz miestas žada kio bylai. Byla bus nagrinės 
reikalauti iš Jungtinių Valstijų jama rugpiuČio mėnesy. Ko- 
425,(MM) dolerių atlyginimo už munistai ypač domesio kreipia 
žuvusius aštuoniolika asmenų,! Varšuvą, Vilnių, Lvovą, Kro- 
fcnric* buvo užmušti balandy kuvą, T3ielostokQ ir kitus dides- 
1914 m., Jungtinių Valstijų'liūs miestus. Tam tikslui len- 
kariuomenei atvykus1 i Vera kų komunistai gavę iš Maskvos 
Cruz portą. 2 milijonus aukso rublių.

Chicagai ir apielinjcei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja: 1 ■' «

Aplamai gražu; nedidelė at
maina temperatūroj; \ vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 78° F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:59 valandų.

VARŠUVA, [Elta]. — Kur- 
jer Poranny žiniomis, susirėmi
mai tarp sovietų Rusijos ir 
Lenkijos pasienio sargybinių 
pasikartoja. -Ties' Molodečną 
lenkai nušovę vieną raudonar
mietį. laikraštis priduria, kad 
Lenkų pasienio sargybiniai esą 
nusistatę nedovanoti rusams už 
Lenkų karininko Bandomanskio 
pagrobimą. Karininkai ir ka' 
reiviai grąsiną patys atsiteisti 
su rusais.
120 durtuvų ir kavalerijos dalis 

puolė arklių būrį...
“Izvestija” žiniomis, vi nas 

lenkų karininkas atėjęs į rusų 
užtvarą pareikalavęs per 5 mi
nutes grąžinti rusų pagautą 
lenkų karininką, priešingame 
atvejy jis paskelbsiąs karą. Ru* 
sams “ultimatumo” neišpildžius 
lenkų pėstininkų būrys iš 120 
durtuvų ir kavalerijos dalis 
įpuolė į Sovietų teritoriją, iška
pojo telegrafo liniją, išvaikė 
piemenis ir ėmė varyti į savo 
pusę valstiečių arklių būrį. Tik 
atskubėjusi rusų paspirtis pra
vijusi lenkus, kurie suspėję dar 
padegti rusų užtvarą.

Rusų Lenkų pasieny kasami 
apkasai

Varšuvos laikraščiams prane
šama iš vietų arti Sovietų pa
sienio, kad bolševikai visu pa
sieniu kasa sutvirtinimus; So
vietų Baltgudijoj pastebiamas 
kariuomenės kilnojimas ir ruo
šiami manevrai.
Suomiai siūlo Pabaltei bendrin

ti žygius
HELSINKIS. — “Helsinkis 

Sanomat” rašo, kad valstybės, 
esančios pasieny su Soviėtų Ru
sija, sąryšy su įvykiais Rytuo
se privalo akylai budėti ir ben
drinti savo žygius, nes karas 
Azijoj, be abejo, atsiliepti tu
rės ir j Europą. ’•

FORDAS NUPIRKO AEROP
LANŲ FABRIKĄ

DETROIT, Mich., rugp. 7.— 
Ford Motor kompanija šiandie 
nupirko detroitiškės Stout Me
tai Airplanc; kompanijos fab- 
riką už apie 1 milijoną dole
rių. Fordas' dirbdins metali
nius aeroplanus, dedamas pa
stangų juos pagerinti.

IMPERFECT IN ORIGINALI

VILNIUS, 17. VII. [Elta].— 
Vilniuj įvyko senovės mylėtojų 
susirinkimas, kuriam, be minis
terijos ir kelių vaivadijų atsto
vų, dalyvavo vyriausybės dele
gatas, keletas profesorių. Su
sirinkimas nutarė perdirbti Ge
dimino kalno bokštą.

Kažin, ar nestatys lenkai Ge
dimino kalno bokšto “w zako- 
pinskim stylu” su visais lenkų 
pagražinimais ? Tai tiesiog 
butų barbarybė, prieš kurią iš 
kalno reiktų protestuoti.

Be to, tasai suvažiavimas nu
taręs kasinėti Gedimino kalną 
ir katedros požemius, kur tiki
si rasti daug Lietuvos senovės 
brangenybių. Jeigu tie darbai 
įvyktų, reiktų lietuviams pasi
stengti, kad bent koks anglas 
butų tų darbų komisijbj. Ki 
taip lietuvių brangiausi seno
vės paminklai atsidurtų Kroku
voj ir Varšuvoj, gi lenkams ne
tinkami bus sunaikinti.

Badas Airijoj; daug vai
ky miršta dėl nepaval- 

gymo
DUBLINAS, Airija, rugp. 9, 

— Didžiausio Tipperary apskri
ties miesto, Klonmelio, burmist- 
tras išleido pranešimą, kur jis 
išdeda sunkią savo miesto pa
dėtį. žmonės kenčia badą; 
daugiausiai kenčia vaikai, ku
rių daug miršta ligomis, pa
gimdytomis nuolatinio badavi
mo. Iš daugybės bedarbių vos 
tik* šimtas tegauna nedarl>o 
porcijas, kiti iš niekur jokios 
pašalpos negauna.

Spaudos smaugimo įstaty
mas Lietuvoj veikia

KAUNAS [LU]. — Naujas 
spaudos įstatymas jau veikia. 
“Lietuvos žinių” 153 numeris 
konfiskuotas ir redaktorius pa
trauktas atsakomybėn. Nuo 
kademų iškepto spaudos įstaty
mo pakeitimo pirmutinės nu
kentėjo “Lietuvos žinios.” šeš
tadienį, liepos 11 dieną vos tik 
laikraščiui gatvėje pasirodžius, 
policininkai atėmė iš laikiaščio 
pardavinėtojų 153 “L. ž.” nu
merį ir konfiskavo likusius nu
merius Redakcijoj. Konfiskuo
ta už straipsnį “Dar dėl val
džios įstaigų klerikalinimo,” ku
riame buvo rašyta, kad kleri
kalai šalina kitokių, ne klerika- 
liškų pažiūrų, valdininkus ii 
kokia iš to žala išeina valsty- 
vei.

Laikraštį konfiskuojant ir 
protokolą rašant “L. Ž.” re
dakcijoj teko būti žinomam 
amerikiečiui p. Liutui ir savo 
akimis pamatyti Lietuvos spau
dos laisvę. ų ų

Od morza do morza

Lenkai, Baltijos neįveikę, į Ad- 
riatiką smeigiasi

VARŠUVA. — Eltos žiniomis 
Lenkų prekybos ministeris įtei
kęs Romoj ir Bukarešte reika
lavimų, kad Triesto ir Galaco 
uostuose Lenkijai butų suteik
tos laisvos zonos lenkų laivams 
sustoti ir prekėms [ir amunici
jai?] sukrauti. šis reikalavi
mas motyvuojamas tuo, kad 
lenkai nori vengti vokiečių 
Hartiburgo ir Bremeno uostų.

5 asmens užsimušė au
tomobilio nelaimėj

LO'WEIJL, Mass., rugp. 7.— 
Automobiliui prasimušus pro 
barjerą ir nuo tilto nukritus 
keturiasdešimt pėdų žemyn 
ant Boston & Maine geležinke
lio bėgių, užsimušė penki as
mens, du vyrai ir trys mote
rys.

Vulkano išsiveržimas 
Nikaraguoj

MANAGUA, Nikaragua, rug
piuČio 9. — Dvilypis Ometepe 
ugniakalnis, Nikaraguos ežero 
saloj, pradėjo smarkiai veikti, 
iš abiejų savo viršūnių mesda
mas durnų, dulkių ir pelenų de
besius. Nukritę tirštais sluo- 
gsniais pelenai daug žalos pada 
rė apielinkės plantacijoms.

’r ............ ................. .. ........................ -............--I

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;

Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

L II



Pirmadienis, Aug. 10, 1925

NAUJIENOS
The l -thi Miua* Dali r

BAUjht“1 t •Uty 
th* Ca 1d6.

Edi to r P. S^I^AITIS

1719 South Street
Ghicaae. 111.

Talsphone Reoaevelt 8506

Anatole France

13.00 
n .oo 
uto

Subscription Katėsi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Claai Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8569.

$8.00 
.. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
- .75

8c 
18c 
75c

Silvestro Bofinard’ 
nusikaltinimas

Paskutinis puslapis

DisimoktJImo kalnai 
^hieagoje — paltui

Metams.................. ....____ _
Pusei metu------- -- ------
Trims iclneniain*-------- ----
Dviem mAnMlams’------- ----
Vienam mtnedui —______

Chlcapoje per neilotojuai
Viena kopija 
Savaitei
Mlnasiui --------------------------

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama-------------------------------- |7.00
Pusei metų.... ...... ............. 8.50
Trinia mlnesiami 1.75
Dviem mlneaiam-------------------- 1.25
Vienam mlneaiut --------- .75

Lietuvon ir kitur nialantuoae: 
(Atpiginta)

Metams................ ........ —- ■— |8.00
Pusei metų .....----- --- -—... 4.00
Trims mlnestams----------- ------- 2.90
Pinigus reikia siųstu palto Moaey 

Orderiu kartu su užsakyme.

d.1869 m. rugpiučio 21
Aštuoniasdešimt septintas pu

slapis.... Dar pora dešimčių eilu
čių, ir mano knyga apie vabž- 
džius bus užbaigta. Aštuonias
dešimt septintas ir paskutinis 
puslapis...

nas kitam, jie šypsosi žemei, ku
ri juos nešioja, orui, kuriame 
jie plauko, šviesai, kurios spin
dulius jie mato vienus kito aky
se. Aš jiems mosuoju nosinę iš 
savo lango ir jie šypsosi mano 
senatvei.

Žana vikriai lipa laiptais, ap
kabina mane ir kužda j ausį ke
letą Žodžių, kurių prasmę aš 
greičiau spėju nei girdžiu. Ir aš 
jai atsakau:

— Te Dievas jus lairViina, Ža
na, tąve ir tavo vyrą jūsų pla
čioje busimoje kartoje. Et mine 
dimitis servum tuum Domine.

Verte A. š.

VIDURINĖS SROVĖS VAKARIENĖ KAUNE.

DR. J. ŠLIUPO APSIVYLIMAS.

AR SENAI LIETUVIAI KOVOJA DEL LAISVĖS?

SOCIALISTŲ NUOMONĖ PASIRODĖ TEISINGESNĖ.

Šią vasarą Lietuvoje atsilankė visa eilė žymesnių
jų Amerikos lietuvių darbuotojų, daugiausia iš viduri
nės srovės. Jie tenai susitiko su savo draugais, buvu
siais amerikiečiais, ir sji Lietuvos vidurinės srovės at
stovais, vaišino vieni kitus, kalbėjosi ir darė įvairius 
“susiartinimo” ir bendro-veikimo planus.

“Lietuvos Žinios” aprašo vakarienę, kurią parengė 
amerikiečiai savo draugams Lietuvoje, atsidėkavodami 
jiems už jų meilų priėmimą. Joje tarp kitų dalyvavo 
ir “tautos patriarchas, Dr. Jonas Šliupas.”

Džiovos giesmė
čia nori 

atsikvėpti, bet šalia 
reikalai ir reikaliukai 
smaugia ir tempia ne
iš kambario išeiti. O

nedidelis, bet, kaip 
gana erdvus. Mano

P-as Šliupas laikęs kalbą:
“Štai D-ras Šliupas konstatuoja liūdną, pasibaisė

tiną faktą: Lietuvą apjuosia ir smaugia juodojo inter
nacionalo slibinas. Jis tikėjęsis, kad jo kovos Ameri
koj pasibaigė ir Lietuvoj galės atilsėti; apsivilta: ko
va čia tik prasideda. Ir jis, stojęs kovon, tani klerika
lizmo slibinui nepasiduos.”

Pastebėjimas apie “klerikalizmo slibiną” yra tei
singas, bet išreiškštas gana naiviu budu (jeigu “L. Ž.” 
reporteris neiškreipė kalbėtojo minties). Nejaugi rim
tas ir apsišvietęs žmogus galėjo kada nors manyti, jo
gei kova už Lietuvos žmonių laisvę pasibaigs, kaip 
tai Lietuva įgis nepriklausomybę?

tik

Laisvė ir demokratybė yra tokie dalykai, dėl 
rių kova niekuomet negali būt laikoma pabaigta, 
labiau, kuomet eina kalba apie laisvę ir demokratybę 
Lietuvoje.

Ar čia senai praėjo tie laikai, kai lietuviai dar tik
tai buvo pradėję suprasti, jogei jiems reikia kokios tai 
laisvės? Lietuvoje dar užtiksi sęnų žmonių, kurie at
simena baudžiavų metus! Baudžiauninkai gi nėra lais
vės kovotojai. Tik paliuosuotųjų nuo baudžiavos ūki
ninkų vaikuose galėjo, kai jie užaugo, pradėt gimti 
idėjos, kurios sudaro šių dienų demokratinį judėjimą. 
Tai v • CIO.

Tuo

buvo aštuoniasdešimtieji metai praeitojo šimtme-

Tos idėjos pradžioje reiškėsi nedrąsiai ir neaiškiai, 
mėgino suformuoluot neskaitlingi inteligentų bure- 
susispietusieji apie “Aušrą,” paskui apie “Varpą”

J as 
liai, 
ir “Darbininkų Balsą.”

Plačiosiose Lietuvos liaudies miniose demokratinės 
idėjos pasklido tiktai 1905 metais, per pirmąją Rusijos 
revoliuciją. Kiek gi metų praėjo nuo to laiko iki da
bar? Nu-gi lygiai 20. O buvęs Amerikos lietuvių laisva
manių vadas manė, kad mes jau pakankamai kovojome!

Kitose tautose kova už tas idėjas tęsėsi šimtą me
tų ir daugiaus, ir jos da ir šiandie nesirengia “ilsėtis.”

Dr. J. Šliupas klydo, kuomet jisai įsivaizdavo, kad 
darbas Lietuvos laisvei greitai busiąs atliktas. Ameri
kos lietuviai socialistai, kuriuos jisai kitąsyk mėgdavo 
taip piktai niekinti, šitokios klaidingos iliuzijos netu
rėjo. Kuomet Šliupas čionai darė blokus su klerikalais 

(turbut svajodamas apie “atilsį”), tai socialistai nesi
liovė skelbę, jogei laisvės Lietuvoje negalės būt, koliai 
klerikalizmas nebus nugalėtas. f

Ir reikia pasakyti tiesą: Dr. J. Šliupo sėbravimas 
su klerikalais Amerikoje (per keletą paskutinių metų 
prieš išvažiavimą Lietuvon) daug prisidėjo prie to, kad 
klerikalizmas Lietuvojei ir Amerikoje šiandie yra stip
rus.

Socialistai, be to, senai suprato, kad kova su kle
rikalizmu neturi būt vienpusiška. Klerikalizmo jėga 
yra ne tiek religijoje, kiek jo gabume prisitaikyti prie 
tam tikrų materialių žmonių interesų.^ Klerikalai fvi-; 
sur moka susidėti su išnaudotojų klašėmis. Lietuvoje 
jie yra stambiųjų ūkininkų talkininkai ir besitverian
čios buržuazijos reikalų gynėjai.

Kovojant prieš klerikalizmą, reikia neužmiršti eko
nominių klausimų. Vien tik religijos kritikos, arba 
“laisvamanybės,” neužtenka.

reikia rožančiaus, jeigu esi ku
nigas, tai žmones atvesti į gerą 
kelią būtinai reikalinga alto
riaus, mišių ar ko kito. Bet ka
da esi visuomenes darbuotojas, 
(ai būtinai reikia pasišvęsti tė
vynei, tautai ir t. p. Be to, ma
tot, neprisiglausi prie tėvynės 
maišiukų ar kitų pareigų.

Bet tai nesvarbu. Yra tokių 
tėvynes sūnų, kurie pasišventę 
tiek jai, jog net vilktų didžiau
sius jungus kad tik ji gražiau 
klestėtų, tarptų. Na, ir pajun
giama juos į tautišką1 jungą. 
Čia, žinot, džiaukis dūšią išlai
kęs čielybėje ir kosyk išspru
kęs. Sakoma, jog tas daugiau
sia ir kenčia, kas pasišvenčia, 
čia mat paprasta daina be jo
kių pagražinimų. O tautiški rei
kalai tokie, jog nuolat jiems 
reikia remonto ir nuolat jų vi
si galai kiauri, čia pripilk — 
jau ir bira, jra, griūva.

Pajungus i tautos arklą ar 
visuomenės reikalams, pasidaro 
nė šis, nė tas. čia dirbk, pra
nešk mokslo žinias, o čia ateina 
rezultatas per 24 valandas ap
leisti tėvynės reikalus. Tik ne
pataiko rezultatai į reikiamus, 
į valdininkus, kurie skundžiasi 
trumpomis atostogomis. Jie ir 
sapny sapnuoja, štai, kad išsių
stų nors |)usei karo stovio, ar
ba geriau visam. Bet papras
tas j juos nekreipiama nė dėme
sio. Na, žinoma, jie reikalus 
pradeda pint į savo svajones ir 
svajoja tyliai, kad kartais ne
geistina ausis neišgirstų.

Dabar kyla klausimas kur gė
riau: po jungu, ar ant jungo. 
Išspręsti labai lengva: jei aš 
pajungiu, tai geriau, bet kada 
mane pajungia.... tai nesmagu, 
ne! Viskas ir priklauso ar ge
ra ar bloga nuo to, pažiurėjus 
kiekvienam kur aš stoviu. Na, 
o apie kitus ir galvoj neskam
ba. Kitas yra toks gyvis, kuris 
tik save tegano.

Na, dėl tos tautos, tėvynės 
ar visuomenės visi ir 
Pajungtieji pradeda
džiovos giesmes, kurių aidai at
simuša tik jų pačių ausyse bet 
ne valdančiųjų. Valdantieji tai 
tokie tipai, kurie daug klauso, 
bet mažai girdi.

♦ Galas kitą kart.
šimtakojis.

KADA ŽMONĖS LIETUVOJE 
APSIGYVENO NORĖDAMI!

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

ANT NAUDOS. į

L. FABIONAS CO,
8

Geologijos mokslas (randa, 
kad ant Lietuvos kada tai bu
vusi stora ledų marška ir jo
kia gyvybė ten negalėjusi gy
venti. Ledų marška pranykusi 
apie 30,000 metų atgal ir nuo 
to laiko Lietuvoje viešpatavo 
tokios gamtos sąlygos, kad 
žmogus galėjo tame krašte 
gyventi. Bet ar jis apsigyveno 
tuo laiku, ar vėliau, dar nė
ra aišku. Tarasenka savo nau
joje knygoje “Gimtoji Senove” 
sako, kad geologija tikrai įro
do, kad žmogus Lietuvoje gy
veno jau 5,000 m. pirm Kris
taus, reiškia 7,000 metų atgal. 
Mat rasta jo liekanos žemuti
nio Nemuno paupėmis. Bet 
prie kokios tautos tas pirmu- 
tiiys Lietuvoje žmogus pri
klausė, mokslas dar tikrai ne
randa. •,

Yra žinoma, kad pirm atėji
mo Teutonų ir Slavų į Viduri
nę Europą, ten gyveno Keltų 
tautos, airiškos. Pavyzdžiui, 
tie Slavai, kurie dabar gyvena 
Čekoslovakijoj, 
keltų tautą Boju. 
Bezzenbergeris ir 
pirmieji Lietuvos 
buvę koki nors 
tauta. Ji buvo pasiekusi taip 
vadinamo senojo akmens gau
dynes kultūros laipsnio, 
yra dar nemokėjo titnago aš
trinti ir galąsti. Po jos esi} 
apie 3000 m. pirm Kristaus 
jau gyvenę aisčiai, skaitomi 
lietuvių-prusų ir latvių protė
viais. Su jais kaiminystėje gy
veno suomiai.

809 W. 351h SI, Ghlcago 
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

4323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedilioinis nuo 9 iki 12 ryto.

Į vasarą žmogus tampa kaip 
ir laisvu belaisviu, 
skrajoti, 
įvairus 
smaugte 
leisdami
čia vėl pragyvenimas. Jeigu no
ri gyventi, tai privalai dirbti 
tiek, kad nebegalėtum iš nuo
vargio gyventi. Jeigu nori gy
venti, tai privalai užimti kele
tą tarnysčių: vieną švarkui nu
sipirkti, kad pliku nebauginti 
1<itų, antrą — pavalgyti, trečią 
— dvasūs reikalams ir t. t. žiū
rint kiek tu ką nori. Jeigu tu 
nieko nenori, tai iš tavęs daug 
kas ko nori. Taip bėgi nuo vi
sų arba visuomenės, o tave ve- 
jasf visi ir varvina kraują iki 
pat kulnų. Už pražiopsojimą 
antausiusScalena.

Bet tai nesvarbu. Yra skai
čius dešimt su vienu nuliu ar
ba su dviem. Rodos tai esąs di
delis daiktas. Bet kada jis su
dėtas iš labai mažų dalykėlių, 
tai rodos nieko nereiškia. Kada 
man duoda šimtą litų, tai aš 
juos paskaitau visai menku at
lyginimu, ir derinosi daugiau. 
Bet kada aš samdau darbinin
ką, tai užtenka apmokėti ke
liems mėnesiams.

Tuo mano metodu vaduojasi 
ir valdžia. Pirmiausia duoda 
valdininkui algą, tokią, kad du
sią taip stąiga neapleistų grieš- 
nojo kūno. Paskui pradeda im
ti procentais mokesnius nuo al
gos, taip jog galinu, gavęs už
darbį, nori tik paaukoti ir jį, 
nes nieko už tai nenupirksi.

Bet tai nesvarbu. Kaip sa
kiau nekartą kvailys visados 
lieka kvailu, gudrus — gudrum 
ii\ t. t. Kitaip kalbant yra avi
nai ir vilkai, žmonės gi neturi 
ilčių draskymui, užtai dantis pa
keičia protas. Kas gudrus tai 
taip dailiai sugalvoja gyvenimo 
schemą, jog vienam tereikia 
tik imti, o kitas tik duoda, ži
noma, kiekvienas iš pasišventi
mo, iš pasiaukavimo idėjos da
ro. Davimo idėja tiems kas ima 
nebeįskiepijama. Imti geriau 
negu duoti, ką pripažįsta ir ra
guoti galvočiai.

Svarbu tai, kad kada prade
dama imti nesirūpinama davė
jų neužtrukimu. O kartais net 
staiga užtruksią. Kaip pradeda 
imti — užmiršta apie davimą, 
jfca, žinoma, čia nebegerai. 
Tai atjaučia tik davėjai, ėmė
jams visados gerai kol duoda.

Eikim tbliau. Musų gatvės 
(arba kitaip dulkini šiukšlynai) 
nieku nesiskiria nuo įstaigos 
vaisinimui l>»cilvi.' Kad j-ų nie- 

kas neeksportuoja, tai krašte 
lieka apsčiai. Rinka bacilų tiek 
išsiplėtusi, jog kiekvienam do
vanai lenda į burną, kada šis 
neturi vasarnamio arba nors 
poros žolių lange užsiauginęs.

Yra dar dvasios bącilų — 
tai kunigai. Jų yra tik devyni 
šimtai, kur-kas mažiau negu ki
tų. Štai dabar ir klausimas ku
rios laimės. Abejęs yra begalo 
mandagios, lenda nematant, ar
ba matant su slepiančiais alto
riais ar dievų išmintim.

šiai paskaičiau teisingiausius 
posmus eilėi’aščiį:

Musų žemė —1 grynos kančios, 
Musų maldos — su rožančiais, 

t kur aiškiai apie mus nušviečia- 
pra" ma. Mos, matot, tokie žmonės, 

........ ...... . j:__ ‘..„j 
' nors. Jeigu meldies, tai būtinai

pa-

pa-

Broliai! Mano narnai paskuti
niai gale gatvės, kuri veda miš
ko linkui. Tai nedidelis apskri
tų kampų namelis, kurio plytų 
stogas mainosi vaivorykštės 
spalvomis saulėj, kaip baland
žio gurklys. Volungė ant stogo 
teikia man daugiau pagarbos 
nei visi mano istorijos ir filo
logijos darbai. Visoje apylinkė
je nerasi nei vieno vaikezo, ku
ris pežinotų p. Bonnard’o vo
lungės. Ji jau surūdijusi ir ne
maloniai girgžda, o kartais ir 
visai atsisako tarnauti, kaip se
nė Teresė*), kuri, nors murmė
dama, bet vis tik leidžia jaunai 
kaimietei padėti ruošoje. Name
lis, tiesa, 
man, jis
kambary yra net du langai, ir 
jis sutinka pirmus saulėš spin
dulius. Antras aukštas tai vai
kų buveinė. Žana ir Anzi atsi
klausto ten pagyventi du syk 
per metus.

Mažas Silvetriukas ten turėjo 
savo lopšelį. Tai buvo gražus, 
bet labai jau išbalęs vaikas. Ka
da jis žaizdavo žolėje, jo moti
na sekdavo ji neramiu žvilgu 
niu ir labai dažnai Ridėdavo į 
salį adatą, paimti jį ant kelių. 
Vargšas mažytis nenorėdavo ei
ti miego. Jis sakydavo, kad už
migęs jis einąs toli, labai toli, 
ten kur tamsu ir kur jis rna- 
t.*s keistus daiktus, kurie jį 
gązdiną ir kurių jis nenorįs 
daugiau matyti.

Tada jo motina pakviesdavo 
mane ir aš atsisėsdavau šalo 
lopšelio; jis paimdavo vieną ma
no pirštą į savo šiltą ir sausą 
rankytę ir sakydavo man:

— Dieduli, pasakyk man 
saka.

Aš jam sekdavau įvairias
sakas, kurių jis rimtai klausė
si. Viskas jį domino, bet iš vi
sų pasakų buvo viena, kuri ypač 
žavėdavo jo mažytę sielą — tai 
žydrasis paukštis. 
Kada aš baigdavau, jis prašy
davo:

— Dar!j dar kartą pasakok!
Aš pradėdavau iš naujo ir jo 

mažytė išbalusiu veidu galvelė 
krisdavo ant pagalvės.

Į visus musų klausimus gy- 
dytbjas atsakydavo:

— Nieko ypatingo, nieko ypa
tingo!

Taip! mažas Silvestriukas ne
turėjo nieko ypatingo! Karlą 
vakare pareitais metais manf 
pašaukė jo motina:
• — Eikite šen, tarė ji, mažy
čiui bloga.

Aš prisiartinau prie lopšelio, 
sale kurio nejudėdama, pririšta 
visomis savo sielos pajėgomis, 
stovėjo motina.

Mažas Silvestriukas pamažu 
mano pusfn savo akis, 

kurios po blakstienomis vos li
po į viršų ir nenorėjo nusilei
sti žemyn.

— Dieduli, tarė jis, jau ne
bereikia man daugiau sekti pa
sakų. j

Ne, jam jau nebereikia sekti 
pasakų! '

Vargšė Žana, vargšė motina!
Aš esu perdaug jau senas ^ro

dyti (Savo jausmingumą, bet iš- 
tikrųjų vaiko mirtis tai sopu
linga misterija.

šiandien tėvas ir motina gry- 
žo šešioms savaitėms i senio pa
stogę. štai jiędu ’abu gryžta iš 
miško laikydamiesi už rankų. 
Žana juodam apsiauste, Arizi su 
štrauro krepu ant skrybėlės, bet 
ai^udu pačiame jaunystes ] 
žydime; jie tyliai šypsosi vie> kuriems viskas rišama su kuo

*) Jo tarnaite (Vertėjas).

čiaudi, 
giedoti

Įvairenybes
PIRMAS GARINIS LAIVAS

Robert Fultonas pradėjo sta
tyti pirmą garinį laivą New 
Yorkc 1806 metais. Laivas už
vardintas “Clermont” buvo 150 
pūdų ilgio ir 13 pėdų platu
mo. Buvo mažesnis už pilgri- 
mų laivą “Mayflowcr”. Pirmas 
garinis laivas kaštavo $10,000 
pastatyti. Visas miestas kalbė
jo apie laivą ir neprielankiai.

Fultono pinigai išsibaigė mė
nesį prieš laivo Užbaigimą. 
Truko $1,000. Fultonas kreipė
si prie visų draugų ir pažys
tamų jam paskolinti reikalin
gus pinigus. Galų gale vienas 
drangas paskolino $100, jeigu 
galės kitur gauti kitus $900. 
Gavo kitus, bet kuomet drau
gai skolino jam pinigus, prašę 
kitiems nesakyti, kad jie da
vę pinigus, nes nenorėjo, kad 
iš j M kiti juoktųsi. I^aivas ta- 

užbaigtas ir atgabentaspo
prieš West lOth gatvės, o rug
piučio 17, 1807 m. pradėjo pir
mą kelionę. Laivas vos tik pa
krutėjo ir sustojo. Pulkai žmo
nių susirinkę pamatyti pirmą 
bandymą, matydami, kad lai
vas sustojo, pradėjo iš Fulto- 
no juoktis. Laivui sustojus 
Fultonas pradėjo egzaminuoti 
inžiną ir rado, kad negerai su
statytas. Jis tubj pataisė tru
kumą ir laivas vėl pradėjo po- 
valiai plaukti. Žmonės pradėjo 
džiaugsmingai šaukti.* Dauge
lis žmonių išsigando matydami 
tokį stebuklą. “Clermont” pa
siekė Albany į 32 valandas., 
(Albdny yra 150 mylių tolu
mo nuo Nevv York o miesto). 
Ir taip prasidėjo garinių lai
vų kelionė. [FILIS].

atvykę rado 
Todėl prof. 
spėja, kad 

gyventojai 
Airių Keltų

tai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yarda 0141
Bylos visuose teismuos*. —• Ab
straktai. — IngRliojimat. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morfinams.

Kadangi Danijoje rasta žmo- 
ga\is pėdsakai siekiantys 15,- 
000 metų atgal, tai galima su 
tikrumu spėti, kad Lietuvoje 
žmogus gyvena jau nuo 10,000 
metų. Bet tikrai jis randamas 
7,000 metų atgal Nemuno pa
krantėmis.

PRIJUNGIMAS HAVVAII PRIE 
JUNGT. VALSTIJŲ

salų 
apie

Ha\vaii susideda iš L 
Šiaur. Pacifiko Okeane, 
2,100 mylių nuo Pacifiko kran
to. Kapitonas James Cook ra
do Hawaii salas, kuomet jis 
ten tyrinėjo 1778 metais. Jis 
salas pavadino Sandwich salo
mis. Kuomet jis rado salas, jo- 
-sc gyveno pusiau civilizuoti 
žmonės. 1895 m. salų karalie
nė buvo priversta pasišalinti, 
ir rugpiučio 12, 1898 m. salos 
buvo prijungtos prie Jungt. 
Valstijų. Birželio 14, 1900 sa
los tapo organizuotos į terito
riją. Sulig 192(\ cenzo, gyven
tojų Har\vaii bure 255,912, iš 
jų apie 60% buvo aziatai, dau
giausia japonai, 17% hawaiie 
rių, 
nų. 
šus 
nes. 
kai
dona. Žmonės gero ūpo ir pu
sėtinai darbšįąs. Teritoriją val
do legislatura iš dviejų butų, 
Senato iš 15 narių ir Atstovų 
Buto iš 30 narių. Gubernato
rius užima valdininko vietą. 
Jis yra Jungt. Valstijų prezi
dento paskirtas 4 metams. Gu
bernatorius turi būti Hawaii 
pilietis. [F'LIS].

ir 15% portugalų ir ispa- 
Vietiniai gyventojai pana- 
į Naujos Zelandijos žino- 
Vcidai ilgus ir dideli, plau- 
juodi, spalva rudai rau-

\

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Koseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St..
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096

Specialistas* egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tur- 

• to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Hepublic 9600

69

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 636 
Tel. Central 6390

KlK. 8223 S. Hal.ted SU. Olcai 
Tel. Yarda 4681

Pirma negu pirksi pianą M

Tel. Dearborn 9057Pamatykit pas Budrikę Gulbtansvn 
Rcgistering Pianą, gražus, tobulas 
balsas; lengvai groja. Nėra ge
resnių pianų niekur. Vienatinė lie
tuvių krautuvė Chicagojc kur par
duodama Gulbransen Pianus.

Jos. F. Budrik
3313 So. Halsted St., 

Stock Koom 3327 So. Halsted St.

A. E. STASULAN1 
advokatas

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 62lfl

Cicero Ketverge vakare 
<917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgaporto Seredoj no 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Bosi. 6787

50 tentų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Koom 1726 

CHICAGO TEMPLE Btl)G. 
77 W. Washingion St. 

Cąr. Washington & Clark

Namų Tel.:



Pirmadienis 10, 1925

110 S. Dearbom S t

S. S.
Pres. Roosevelt 

išplaukia 
rugpj. 26

CHICAGOS 
ŽINIOS

Roseland
3'

Papig.nta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg
Šituo puikiu laivu, Iv: 
laivų, nuosavybių S. 
■iauaią ir tinkamiau? 
Iclesoa kambariai, aka 
greiti susinešimai su 
Pasirinkite laivų kuri' 
l'rrs. Roojevelt iiplan,....
5, S. S. Rcpublic rugačjo 15. V 
nuo savo laivakorčių agento arba

United States Line
4$ Broailway New York City

[iai ant keleto kitų pasaulio puikiausių 
V. Valdžios, ji 
4 kelionę Tčv; 
tin< maistas ir 
keliones galais.
jūsų tikslams geriausiai tinka: S. S. 

S. I.eviathan, rugsčjo 
as informacijas gaukite

galite padaryti urna- 
!n. Erdvūs, trečios 
ati vieta, patogus ir

Chicago, III.

CHICAGOS
LIETUVIU

j Savicko Farmą už Tautišku Kapinių pirmas gei

tas po kaires ant Kean Avė., užprašom visus Chica-

gos saliunčikus ir visus pažįstamus, linksmai pra-

laisti laikų ant šviežio oro. Bus gerų užkandžių ir

bus gera muzika.

Rengėjai JULIUS SAVVK KAS ir J. KANCHUS.

FordsonLincoln

b Cars-Trucks-Tractorn $
FRANK BRESKA I

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

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių sulesmenų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
1‘Jth STREET 
lai. Kadeto 89*?

U14-16 Rooseveil Rd. 
Arti St. Louis A* e. 

CHICAGO, ILL.

A<* 
TURKiSH

Šviesą ir pajiegą suvedame J muji ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Caah arba ant išmokėjimą.

Pirmutinė Lietuvių Elektrų* Korporacija Amerikoje.
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO,, I n c.

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. '

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

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

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y.193 Grand St

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausiais turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
riekenkiantto. 

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 

MuirineCo.. Dpt.H.S..9B.OhioSt..Chkaga Beauty”. Dykai pareikalavus.

Brailovskio kūrybos 
paroda

Rusų tautinio meno reikšme

Dailės institute tęsiasi vasa-j 
rine dailės paroda; tarp kitų 
dailininkų paveikslų yra išstaty
ta visa galerija rusų dailinin
ko L. Brailovskio ~ paveikslų. 
Yra įmaišyta keleto kitų rusų 
dailininkų darbų: B. Chrenovo 
ir Miasoedovo. Pastarųjų 
realistiniai akvarelės maži 
veikslėliau kurie irgi visu 
skiriasi nuo amerikoniškos 
lės stiliaus.

Apie Brailovskį atsiliepia The 
Chicago Eveuing Post savo spe
cialiame dailės priedo editoria- 
le, C. Bulliet. Jisai sako, kad 
Brailovskio spalvos kaitina 
žiūrėtojo kraują^ o siužetai vai
zduoja senąją Rusiją.

žiūrint į Brailovskio paveiks
lus, reikia pažinti rusų archi
tektūrą ir jos periodą. Pas jį di

džiumoje rusų bažnyčios yra 
'šešiolikto šimtmečio, daugiausia 
^rytų bizantikos stiliaus. Jisai 
nepiešia techninio realizmo, nes 
'jisai pats gyvena ne šešiolik
tame šimtmety, bet musų die
nose. Brailovskis savo pieši
niuose vaizduoja prozaišką po
ezijų. Jisai vaizduoja žmonių 
religingumų, jų ūpą ir viešąsias 
apeigas. Spalvų psichologija 
užima gal svarbiausią vietų jo 
kūryboje. ;n

“Svajonė apie senąją Rusiją” 
Brailovskio kūryboje pildosi, 
'nes savo indivydybe jisai skiria
si nuo Boriso Anisfeldo, Roeri- 
cho ir kitų tos rųšies žymių ru
sų dailininkų. Brailovskis yra 
daugiausia piešęs “aukštesnio
sios” klasės rusų gražuolių 
mergaičių, kurių betgi išvaizda 
nevisai intelektuale, bet atatin- 
ka Maskvos aristokratijos tipui. 
Mergaičių raudoni, apvalus vei
deliai, mėlynos akutės ir jų pa
puošalai tiesiog žavėja. Archi
tektūros monumentaliai bokš
tai, spiralės juostos ir tamsus 
šešėliai, kurie kartais gaubia vi
sų paveikslų, pas Brailovskį yra 
labai dažni. Jisai su dideliu at
sidavimu studijuoja šešėlius, 
taip kaip pati praeitis yra ap- 
nauta šešėliu, kurs lydi į už
mirštį. (

Brailovskis gavo medalį, kada 
mokinosi Petrogrado Institute. 
Vėliau jis išvyko Paryžiun, da 
vėliau Romon, kur mokinosi il
gus metus. Vienok jisai pavel
dėjo tiktai savo tėvynės dailę. 
Dar prie caro jisai sugrįžęs iš 
Romos užėmė profesoriaus vie
tą Maskvos Imper. Institute.

— Prof. Padauža. »

yra 
pa 
kuo 
dai

Rugpiučio 3 d., Strumilo sve
tainėje įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės susirin
kimas. Šeri n inkų atsilankė vi
dutiniai. Priėmus protokolą, se
kė raportai. Organizatorius 
raportavo, kad šeri ninku pora 
susirinkimų neįvyko todėl, kad 
šėrininkai mažai atsilankė. Di
rektoriai taipgi nekurie nesi
lanko į susirinkimus, bet jų su
sirinkimai įvyksta kiekvieną 
mėnesį. Namo planai jau pa
gaminti, tik neatsiimti nuo ar
chitekto todėl, kad mano nesta
tyti namo, kol šėrininkai nesu
dės pakankamai pinigų. Direk
toriai nutarė ir šėrininkai pa- 
tvirtino, kreiptis prie kompani
jų laiškais prašant aukų dėl 
pastatimo bendrovės namo. Nu
tarta surengti išvažiavimą rug
piučio 23 dienų, VVashingtoii 
Heights miške. Jo rengimu 
Rūpinsis komisija. Nutarta į 
išvažiavimą šėrininkus sukvies
ti atvirutėmis ir ant tų atviru
čių pažymėti-kada įvyks ben
drovės sekantis šėrininkų susi
rinkimas. šį klausimą svars
tant šėrininkai išsireiškė, kad 
dėti daugiau pastangų, kad su
kvietus visus šėrininkus į išva
žiavimą. Jame pastatyti gerą 
kalbėtoją, kuris išaiškintų ben
droves nuveiktus darbus ir 
kaip veikti ateityje, kad atsie
kus jos tikslą. O sekančiame 
jos susirinkime svarstyti nau
jus dalykus, nes seni dalykai 
nusibodo besvarstant.

Susirinkimas buvo neskaitlin
gas šėrininkais. Jie 
klausimus nuobodžiai, 
kad mažumoje nėra
svarstyti klausimus, gal neku
ltiems šėrininkams ir nusibodo 
per keletą metų besvarstant jos 
reikalus. Taigi, kuriems šėri
ninkams nusibodo svarstyti se
ni bendrovės reikalai, atsilanky
kite sekančiame jos susirinki
me. bus svarstoma nauji reika
lai. Gavę atvirutę nepamirški
te atsilankyti, o jeigu negausi
te jos dėl kokios priežasties, tai 
tėmikite pranešimus.

—Kųresp.

Mrs. MICHNIE VICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laika 
gimdymo ir po 
gimdymu.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagalbą.

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

Tel Blvd. 3181 
M. Woitkiewtcz 

BANIS 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa 
tarnauja moto 
rims prie gimdy 

[m o , patarimai 
dykai moterim 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėtomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St. s

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

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas BIuc Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

svarstė
Mat, 

ir noro
Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170

DR. J. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1389 Milwaukee Avė., 
netoli Wood St.

Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

Iš

Norih Sidec

SLA 226 kuopos susi
rinkimo

ryte įvy- 
mčnesinis 
atsilankė

LIETUVIAI itKTARlI
Namą telefonas Yards 16M 

Ofiso Tel. Boalevard 5*18
DR. A. J. BERTASH

8464 So. HalatMl SI.
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Lietuvių Rateliuose
NENORIU TUŠČIOS GARBĖS

Gana ilgokas laikas kaip pa
teikiu “Naujienoms” žinutes iš 
musų vietinių ratelių darbuotės, 
ir visuomet pasirašydavau “A. 
ir A.” Bet pastaruoju laiku 
patėmijau, kad kas kitas pasi
savino tą mano slapivardį ir 
matyti tai daro su tam tikrais 
išrokavimais. O gal jis mano, 
kad man kokį malonumų daro. 
Jokio malonumo nereikalauju, 
ypatingai žinutė “Permainos 
paskutiniame momente” man 
visai nėra jokis komplementas 
ir nenoriu, kad skaitytojai pa
manytų, kad tai mano kaštas. 
Kųdarigi pasisavintojuj taipjau 
patinka tos dvi raidės “A. ir 
A.,” tai aš išeilės alfabeto pa
siimsiu B. ir B., o gerbiamam 
pasisavintojui mano originalo 
paliksiu dvi pirmutines.

—Buvęs A. ir A.

ko S|[JA 226 kuopos 
susirinkimas. Narių 
vidutiniškai. Visų dienotvarkės 
mažų reikalų Čia neminėsiu, 
paminėsiu tik tuos, kurie la
biau visiems žingeidesni.

Prie visų kitų raportų buvo 
išduotas platus raportas iš pa
sitraukusių iš 2-ro SLA apsk
ričio kuopų suvažiavimo, ku
ris įvyko liepos 26 d., Ray- 
mond Chapel. Smulkmeniškai 
raportavo šįe delegatai: K. J. 
'Semaška, K. Rugis ir Dr. A. 
Montvidas, o kiti šį bei tų pri
dėjo vienų kitų žodį, kų pir
mieji praleido.

Naujas SLA Apskritis x 
Chiiagoje

Delegatų raportais, gal vie
nas iš svarbiausių suvažiavi
mo nutarimų yra tai, kad ta
po įkurtas naujas SLA apskri
ty^ Chicagoje ir jos apielinkes. 
Suvažiavime gi dalyvavo ofi
cialiai keturios kuopos ir apie 
tiek pat neoficialiai, tik infor-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:31 iki 9:80 vakarą

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.—.. „ — ........ >

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688

Tel. Pullman 0982
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS

10748 S'o. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakaro pagal sutartį.

1

■■

(Tąsa ant 4 pusi.)

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500 <

DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS Ir CHJRUI 
4442 So. Western j

TsL Lafayatta 414*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Bonlerard 
7820. Res., 6641 S. Alhany ĄveM 
Tel. Prospect 1930. Ofisą valan
dos 2-4. 6-8< Nedalioj !• Ui 12 d. 

1 i rm ji j i- - .ifr ' - ---į

K. Rutkauskas 
ir CHIRURGAS Avė.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47tjf Street 
CHICAGO

MU
,*t ę > > t

MR. HERZMAN^
—I S R (J S i J O S-

Gerai lietu*, lanv žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas 'ir akušeris.

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

()fisafl ir Labaratorlja: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

8235 S. Halsted St
Vai.: .9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

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 toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Telefonais:

'dr. CHARLES SEGAL
juąoui yi ttfonąippnj

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 laba*

Chicago, Illinois
Specialistas džiovom

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:8* 
vakaro. Nedaliomis nuo .10 valan

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

iki 
▼ai.

Telephone Y ardu 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 (lia
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis,.kampas 18 ir Bto« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
no pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

J7D7 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietą.

na«
nuli

Ofiso tel. Bonlevard 9698 
Rezidencijos tol. Drezel 9191

Dr. A. A. RotL
Rusas Gydytoja*. Ir CklrarąK* 
Specialtota* Moterišką, Vyriiką 
Vaiką ir visą chronišką Sigą.

Ofisas: 3103 So. Halsted 8t», Chicagt 
arti Slst Street

diliomis iš Šventadieniai* 16—11 disni

Jei abejoti akimia, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAJL 

Optometrfat 
Boutovard (M87 
8. AsklMi.a Avv.

KaiApaa 47-tcs* aat 
2 lubų

Dr. Benedict Aroii
Ofisas 8801 S. Kedzie Are. „P*od» 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 rak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phon* 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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

X-Ra^r Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viriaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

....v:.?:..
Butkus Undertaking

Co., Ine. 1
P. B. Hadley, Licensed

710 West IBth Str., Chicago,
Viskas—kas rdikalinga prie 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

III 
pa

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street /
z Netoli Ashland Avė.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikto daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo li.Tass inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

’ National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

Užmokėsit po išgydymo
laibai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti il- 
laidų.

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

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

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

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. ’ žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Vis^s tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame ja* 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St,

i kampas Washington St.
\Ofiso valandos: Ketverge, seradij ir snb»- 
toj nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
iventadieniais nuo 10 iki 1 po pietA. Pa- 
nedčly, ketverge ir pttnytioj nuo 8 ryti iki 
S vai- vakare-

The Peoples Health /- I 
Institute <

DR. GILL, SpecialistM 
eiti į darbą arba į* biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai . pasekmingai ir visas 
genėjusias ir < komplikuotas ligas, ne*,* 
|btaiga yra prirengta geriausiais Ęuropiniaij 
ir Amerikonukais (taisymais ir - gyduolėmis.

Ligas > kraujo, reumatizmą, nervingumu. 
; uikletčjimą vidurių, krutinės/ ir tonų skau

dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pųč- 
| kus, slinkimą niaukų, prakaitavimą, n«*raa> 
. jonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 

lumaa per 28 metus.
Vyrai i. moterys, kurie serga, tegul atsi

lanko ( musų ofisą ir dasliinos apie nau- 
juus| gydymo būdą toimilų, 
atima spėką ir energiją.
taniiams kenčiąnfiių _____ _
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne- 
atidėliokite, atidil'

ubW 
rautų

kurie greitai 
Pagelbėjom tuks> 

ntgsuti saiV sveikute

7xa nelaimiugas.
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Wennersten’s
Bohemian Blend

2»M LAWRINCK AVI.. CHKACO

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu. 

Ir jums patiks jo sko
nis.

'Hėnning Wennersten Inc.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

ai yra paprasti simptomai, dėl 
<urių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj uuo 9 iki 11.

. DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatves, 3-čiaa aug&tua 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

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

TeL Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvi®, lietuviams visados 
patarnauju kuogertausiai.

M. Y tiška,
SJ18 W. Ntk St, Ckk.go, HL 

r 'ii**

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuok 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 3 psl.)

macijos tikslais, kad tikrai su
sipažinus su planais ir veiki
mu naujo apskričio. Viso de
legatų buvo devyniolika vietoje 
21, nes 226 kuopos du neatsi
lankė.

Valdyba išrinkta pastovi iš 
šių narių: K. Katkevičienė pir
mininkė, K. J. Semaška sek r., 
P. Baleckienė ižd., apskričio 
organiz. Dr. Montvidas ir St. 
Bartkus maršalka. Taigi musų 
naujo apskričio valdyba susi
deda iš 
žmonių, 
tentiški 
žinomi.

Kitas 
nutarimas 
nuolius 
atsiradus 
narių, kad 
mokyklėlė 
vių kalbos 
jos. Išnešta 
kianti bolš i ....da SLA organizacijoje, 
per apskriČius ir kuopas tą vi
są atlieka. Nutarta rekomen
duoti kuopoms, kad žinomus 
bolševikus triukšmadarius ne
įsileistų j kuopas ir kaipo to
kius nerinktų nei Į seimus, nei 
j apskričius; mat visi jau’ tuos 

‘ Maskvos pastumdėlius neap
kenčia. Dar vienas puikus nu
tarimas — kviesti mažas pa- 
šelpines draugijas 
prie- SLA.

Paviruštiniai, tai 
pertas buvo musų kuopos de
legatų iš minėto suvažiavimo. 
Raportas lapo vienbalsiai už- 
girtas-pri imtas.

Nutarta a. a. M. Domijonai- 
čiui pagerbti nupirkti gėlių 
vainiką, kaipo žymiam musų 
visuomenes darbuotojui. Iš
rinkta komisija iš trijų narių: 
K. J. Semaškos, Dr. Mondvido 
ir K. Rugio, kurie pasirūpins 
vainiku.

Šiame 
konkurso 
Semaška 
še penkius naujus narius. Vy
ručiai, pasidarbuokite.

—Naujas Narys.

energingų ir darbščių 
Prie to jie yra kompe- 
ir plačiai visuomenės

svarbus suvažiavimo
— organizuoti jau- 

prie SLA kuopos ir 
nemažiau dešimties

i gus nudegė. Sakosi įdėjęs 
$500 kaipo rankpinigių, tečiau 
kada reikėjo sumokėti likusius 
$3000, gavęs kinkų drebėjimą—»• 
nesumokėjo. Tūli šneka, kad 
[tas knygas prieš pat iškeliau
jant Strazdui į Lietuvą, nupir
kęs Račiūnas, tečiaus knygų 
krautuvė stovi uždara dar ir 
dabar. Ar ji da kada atsida
rys, sunku nūnai pasakyti, nes 
nėra žinios ką p. Račiūnas ma
no su toms knygoms daryti. 
Ponas Strazdas apleisdamas A- 
meriką savo draugams pasakęs: 
“Visi iš Amerikos parsivežė 
krūvas, pinigų Lietuvon, bet 
man nepasisekė; Amerikos dau
giau savo akįmis matyti nebe
noriu.” —Nemunas.

Pranešimai
■ ■I ■■ I l.-l-N.

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
TAUPYK IR TURĖK

Roseland, III.

EXTRA MOTERIMS!
Pigiausios kainos geriausia tavoras.
Parsiduoda vilnonius gijos dcl vi

sokių nėrinių — kaina už 4 uncijas 
matkos 35c., 38c., ir 40 centų. Vil- 
nonios skiautės vaikams dėl "kelnaičių, 
mergaitėms dėl dresiukių. Marško- 
nios gijos dėl mezginių ir siuvinių — 
kaina už 1090 jardų 10c., 15, 20 ir 
45. Baltoji drobė dėl užvalkalu ir 
paklodžių irgi labai pigiai. Atdara 
dienomis ir vakarais ,taipgi nedėldie
niais po piet.

PRANAS SELEMONAV1ČIUS, 
504 W. 33rd St.

AR JUS GAUT SUDĖTI ŠITĄPARDAVIMUI nebrangiai 
saldainių ir nesvaiginamų gė
rimų parloras.

Kreipkitės:
2959 S. Halsted St. Aukščiau pažymėtos raides, 

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

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Cbicago, Illinois.

Kas savaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia Juru 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias HaugumnH 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę Žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkcvičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdienę 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Pardavimui rooming house, 
21 kambary*, rendos tik $75, 
įplaukų $275 į mėnesį. Parge
nąs. Atsišaukit po pietų.

1241 S. Wabash Avė.

IŠRENDAVOJIMUI
REN'DON ’bekernė. Yra 

pečiai ir daug vietos.
1043 W. 13 St.

Tel. Ltnvndale 4621

du

Parsiduoda Delicatesen krau
tuvė. Puiki vieta, gera biznis. 
3 gyvenimui kambariai.

2908 W. 63rd St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa; visos mašinos, gerame stovyje, 
remia $20; užtektinai darbo 1 žmo
gui. Turi būt parduota iki 15 d. šio 
mėnesio. Parduosiu už teisingų pasiu- 
lyma.

722 W. 35 Str.
Tel. Boulevard 7180

MAINAI
Aš mainysiu savo 2 flatų 
mūrinį namą, į mažesnį me
dinį namą. Arba paimsiu 
antrus morgičius, trečius 
morgičius arba Real EstatO 
kontraktų kaipo dalį įmokė- 
jimo, kitus lengvais išmokė
jimais. Klauskite

MR. DAVID M. RUBIN 
2nd floor, 3804 S. Kedzie Av. 
Telephone Lafayette 6738

PASIRENDAVOJA fintas iš 5 
kambarių. Naujos mados įtaisymai. 
Yra elektra, maudynė, stiklo por
čiai. Gera vieta dėl mažos šeimy
nos; arti gatvekarių. Rendos $30 
mėnesiui.

6915 S. Robey St.

iRugpiučio 2 d. Washington 
Heights miške įvyko išvažia
vimas |lJietuvi|U Improvement 
ir Benefil Kliubo. Buvo gra- 
žu$ oras iš ryto, o prieš pie
tus pradėjo rinktis tamsus de
besiai padangėje. Atrodė pana
šu į lietų. Atsilankė rengėjai 
su keliais pažįstamais draugais 
ir kalbėjosi tarp savęs. Jie 
abejojo, ar kas ateis šiokią 
diena į išvažiavimą. Jiems be
sikalbant betgi rinkosi žmo
nės ir i keletą valandų prisi
rinko jų daug. Susirinkę rišo 
dienos klausimus, o kiti šoko 
lietuviškus šokius. Buvo šal
tų gėrimų. Kliubui liks koletas 
(lesėtkų dolerių pelno. Kurie 
buvo atsilankę, liko užganė
dinti išvažiavimu. Sutemus 
publika skirstėsi naino.

Kadangi kiekvieną sekma
dienį čia įvyksta išvažiavimai, 
todėl nebėra tokia žali ir žo
lelė, kaip iš pavasario. Nesant 
parankesnio miSkdlio, kuriuo 
galėtų draugijos naudotis, ten
kinasi ir VVashington Heights 
miškeliu. Daug geriau sekma
dienius praleisti miškelyje 
tarp žaliuojančių medžių, negu 
sėdėti namie.

Kliitbo susirinkimas įvyko 
rugpiučio 4d., Aušros kamba
riuose. Narių buvo viduti-: 

niai. Iš valdybos raportų pa
aiškėjo, kad kliubas stovi ge
rai finansais. Jo pinigai padė
ti banke. Vienas jo narys ser
ga; ligonių lankytojai raporta
vo, kad neužilgo pasveiks. Ko
misijai nepasisekė suvienyti 
draugijas; priežastis,— kad ir 
ji pati mažai veikusi tuo lai-Į 
ku, kuomet užėjo vasaros karš
čiai, <l>et atvėsus orui pradės 
veikti daugiau. Nutarta sekan
tį sezoną surengti vakarą; tam 
darbui išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis tuomi. Susirinkimas 
nebuvo skaitlingas iš priežas-| 
ties šilumos, bet pakeltus klau-' 
siinus svarstė rimtai todėl, į 

_____ , kad kliubas neužsiima tuščiais: 
sekama: J. Strazdas, Knygyno I $m'ais ir jo susirinkimai bu-, 

, nors ir gyrėsi dideliu Įna ramUs* ,
L.I. ir B. Kliubo koresp.

PARDAVIMUI pigiai restau-
ir mokinama lietu- 
ir Lietuvos istori- 
rezoliucija, pasmcr- 
rv ištinę propagan-

nes jie

prisidėti

tokis ra-

susirinkime 
organizatoriai 

ir J. Grigaitis

musų 
K. J. 
prira-

“Švyturio” knygynas 
užsidarė

Švyturio” Bendrovės Knygy
sapnai ir, kad jie reiškia mums(nas, 3305 So. Halsted St., jau 
gerą. Mes visi vengiame nepri- j užsidarė. Buvo gana daug kny- 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi-184 — visos Lietuvoj leistos; 
sapnuojame, jaučiamės blogai; ypač daug buvo apysakų, poe- 
bet mums miela sapnuoti apie(zlj°® ir muzikos. Jo vedėju bu- 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, 1 
tiktai geri sapnai;
mui kas nakt sapnuojamu sap-Į..
nų įsigykite naują, didelį, gra-1 j** ^.eJ)aur0^^ 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran-, 
dasi išguldymai keliolikos tuk-1 
stančių sapnų ir pagražintu dau-1 
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

vo J. Strazdas. Knygyno užsi- 
’darymo bei pardavimo priežas
tis, kaip žinantys aiškina, yra

kuriame sapnuotuose ve^ėjas 
o išaiškini- žinojimu knygų biznio ir net 

ekspertu, tečiaus to žinojimo
Knygynas tan-l A. Vanagaitis lauks 

kiausia būdavo uždarytas. Pa------------------■
Isiteiravus aplinkinių žmonių Ekskursija užsimanė priimti! 
i kame dalykas, kad knygynas maudynę Pacifike, todėl nubir-| 

pri- i u^aras» atsakydavo, kad “po- bė į Portland, o iš ten į San j 
nas,” knygyno vedėjas yra iš-1Francisco ir Ix)s Angeles, 
važiavęs pietauti arba “ponas” 
yra išėjęs vakareniauti. Taip 
bent apielinkės biznieriai juo
kaudavo. Taipgi nepažinimas 
vietinio gyvenimo sąlygų pri

artino biznio užsidarymą. ži- 
moma, nemažai pakenkė ir 
“Švyturio” bankrotas Lietuvo
je, tfts atėmė energiją vedėjui 
sulaukti šviesesnio rytojaus.

Ponas Strazdas atkeliavęs A- 
merikon norėjo knygas parduo
ti, reikalavo $35,000, tečiaus 
matydamas nieko nepešia,s ieš
kojo “Švyturio” Bendrovei Lie
tuvoje šėrininko — pirmiausia 
BU $30,000, vėliau su $20,000 ir 
ant galo tik su $10,000. Bet 
nujausdamas, kad nė to nega
lės gauti, nes “švyturio” reika
lai Lietuvoje nukrypo blogon 
pusėn, tai pradėjo ieškoti kos- 
tumerių pardavimui nors su 

I $3,500. Jonas Kulis išgirdęs 
|auksinę progą, kad tiek daug________ ________
knygų galima gauti už nesvie-j priešų k. t. dulkių, uodų, karš- 
tiškai pigią kainą, šokosi pirk- čio, šalčio ir tt. Sveikina visus 
ti, bet dzievaš ir jis savo na-Įchicagiečius su laboms dienoms.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

P. A. Vanagaitis prašo mus 
Į pranešti štai ką. Kas norėtų su
sirašyti — koresponduoti su 
juo, tai prašo rašyt j San Fran- 
cisco iki 15 rugpiučio, Los An
geles, Cal. 22 rugpiučio............

Maždaug iki tam laikui tikisi 
prabūti CalifSrnijoj. Pažymėki
te G?en. Delivery.
Paskaita apie Lietuvą
Salt I^ake Universitete K. 

Pakštas ir A. Vanagaitis garbi
no Lietuvą. A. Vanagaitis pa
grojo keliolika lietuvių liaudies 
dainų, o K. Pakštas kalbėjo 
apie Baltiko Valstybes ir pami
nėjo plačiau apio Lietuvą. Eks
kursijai Universitetas atlygino 
50 dol. Tos rųšies paskaitas ža
da daryti Portland, San Fran- 
cisco, Los Angeles ir kitur.

Ekskursijai, kaip praneša A. 
Vanagaitis, gerai sekasi “ka
riauti” su begalėms kelionės

Naujienų Spaustuve 
yra Unijiai Spaustuvė.

Bridgeporto lietuviamb Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malopėkite pranešti 
“Aušros" Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipąi jei j . 
tamsta nori, kad apart “Naujienų"; Rymau 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš-'stiklo porčiai. 
kitę irgi mums — mes aprūpinsi-Į 
me bile lietuviškais 
Musų žmogus patyręs tame darbe, lrįu. Rendos $30 mėnesiui, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap- e , a,
rūpinti savo kostumerlus “Naujie- 6914 b. Robey bt.
noms”. — Aušros Knygynas. ‘ 

PASIRENDAVOJA fintas iš 
5 kambarių. Naujos mados jtai- 

YLa elektra, maudynė, 
Gera vieta dėl 

JaiKra^čiais'1 ma^os šeimynos; arti gatveka-

kėj. Atsišaukit j Naujienų sky
rių. Box 243

3210 So. Halsted Str.

6914 S. Robey St.
------------ . ---- . .... į

PARSIDĮUODA grosernė ir 
visokių mažmožių krautuvė. 
Priežastis pardavimo — liga, 
apleidžia miestą.

4345 S. Fairfield Avė.

APSIVEDIMAI ĮIEŠKO DARBO
| Jieškau darbo už stenogirafę 

Baigiau 
komerci-

PA.7IEŠKAU merginos ar našles'. .. . . . .
nuo 30 iki 40 metų apsivedimui . Aš 1 lietuvišką įstaigą, 
gyvenu ant ukes ,esu našlys, turiu 4 Harrison Iligh School 
vaikus; tinku tik ant korto šliubo.' 
Atsiliepkite laišku.

J. P., 
5629 So. Wood St., Chicago, III.

1 2nd fl.

PA/RDUOSIU bučernę. Labai 
puikiai įrengtą (geri fikture) 
arba mainysiu ant mažo namu
ko

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3416 So. Halsted St.
Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTINO 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Ui-

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.___________... ......... -J

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainbmis

LevinthaI Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield
_____________________ ■ —*

Hollywood California
Francis Valuskis Kompanija, 
išdirbinėtojai krutamųjų pa
veikslų.

General Manager of the Mo- 
tion Pictures Production B. G. 
Liebonas nuo kompanijos at
siųstas į Chicagą ant vienos 
nedėlios dėl kompanijos reika
lų. Kas norit eiti į lietuviškus 
krutamus paveikslus už akto
rius arba aktorkas ir kitokius 
užsiėmimus prie krutamųjų pa
veikslų, meldžiu kreiptis šituo 
adresu: 1621 South 50th Ct., 
Cicero, III. Gausite visas ži
nias arba sužinosite viską. Va
landos iš ryto nuo 9 iki 11 vai. 
ir vakare nuo 8 iki 10.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių. bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STĄTE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

jos skyrių.
3660 So. Western
. . II lubos

Avė.

PAIEŠKAI! darbo už buče- 
rį. Turiu gerą patyrimą. Kam 
reikalingas — atsišaukite.

Phone Yards 3171

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ti
RE1KIA patyrusių vyrų dirb
ant farmos.
Atsišaukite.

2029 Grensha\v St.

PARDAVIMUI
grosernė ir 
senas 

žema

PARSIDUODA 
bučernū, geras, 
dirbtas biznis; 
Pardavimo priežastis —
liu prižiūrėti to biznio.

562 W. 18th»St.

ir iš
kabta.
nega-

PARSIDUODA pirmos klesos bar- 
bernč su dviejų pagyvenimų namu, 
dviejų karų garažas. Yra elektra 
maudynės; biznis išdirbtas senai, 
tik $9,000, cash $2500.

6836 So. Racine Avė.

BARGENAS, Rargenas! .Pardavi
mui krautuvė saldainių, notion, ice 
cream, cigarų ir visokios sodos. 
Aš išvažiuoju į formą.

5613 S. Racine Avė.
Tel. Wenlinorth 4082

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroje vietoje; biznis geras, 
visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu greit, n^s apleidžiu 
miestų.

2119 S. Halsted St.

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

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 594

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

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

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

Tel. Yards 6151

lie-ĮPARSIDUODA restaurantas E 
tuviu, lenkų apgyventoį apielinkėj 
Biznis eina gerai. Turiu greitu lai
ku parduoti iŠ priežasties ligos.

Kreipkitės: 
3711 S. Kedzie Avė,

PARSIDUODA grosernė ir švie
žios mėsos įstaiga. Lietuviais ir 
lenkais apgyventa vieta. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės;
4511 S. Hermitage Avė.

ar loto.
5124 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6271

NAMAI-ŽEME

Specialis Barmenas
Turi būt parduota tuojau.

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

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

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

Už $500 cash, nupirksite mūrinį 
namų prie 3808 VVallace St., netoli 
38 St., kaina tiktai, $2700.

Musų ofisas atdaras nedėlioj 
ryto iki 11 dieną.
Atsišaukite

Frank J. Petru, 
1443 We«t 18th Street, 

Chicago, Illinois.
Telephone: Canal 0806

nu©
«

PARDUOSIU arba mainysiu na
mų ant bučernės ir grosernės arba 
ant gero automobilio greitu laiku. 
Namas randasi South Sidėj.

Atsišaukite:
2033 Canalport Avė.

PARSIDUODA 2 augštu namas 
su aukštu beizinentu ir viskuo. Yra 
gesas, elektra ir maudynės. Noriu 
greit parduoti iš priežasties ligos. 
Atsišaukite po 3 vai. po pietų.

2311 W. 47th PI., 1 aukštas

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
5y5 ruimų su gana mažu jneši- 
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir jnešti tiktai $1,800. Kreip
kitės pas savininką.

S. Bružinskas 
3729 S. Morgan St.

TURIU parduoti namų, randasi 
Justice Park; kaina $2000, 5 kam
barių, 1 akras žemės, yra elektra. 
1 blokas nuo karų linijos. Atsi- 
šaukit arba rašykit T. Karvasek, 

2551 S. Trumbull Avė.
Tel. Cravvford 0738

UŽ GERIAUSJ pasiūlymų 
pirksite biznio lotą prie 3310 
Ashland Avė,

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

Tel. ^landolph 1322

Pardavimui lotas
Savininkas pardkios lotų 

33 Pl„ netoli Paulina St.,

nti-
S.

prie
• r- t . ----------- —» 8li vi*

sais įrengimais, yra šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais Išmokė
jimais

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

Tel. Randolph 1322

PARDAVIMUI prie 7140— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji moderniški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalow 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $6750 
ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj ir 
papraston!|is dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

PUIKIAUSIAS NAMAS MARQUET< 
TE MANOR

Ant kampo, lotas 100x125, gera 
vieta dėl daktaro, 2 privatiški ofisai, 
karštu vandeniu šildomas, aliejaus 
burneris, ledui mašina, tile virtuve ir 
vana, skyrium ledų lašai, California 
pusryčiams kambarys, pagolas lauko 
i)usėj, 3 karų garažas, netoli mokyk- 
os ir bažnyčios, gera transportacija, 
kaina, $35,000, cash, $5,000. Del infor
macijų telefonuokit Prosj»dct 3458

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

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSM AKINO 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite paai- 
r<įngę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesoa.
FE DERA L AUTO ENGINEERINO

1507 W. Madison St

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
8106 S. Halsted St, Chicago, III.


