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!spėj a tekstilės 
pramoninkus

Civil Liberties Union už 
taria klaniečius

Unijai rup į ne klaniečiai 'ginti, 
bet pilietinė teisė laisvai lai 
kyti susirinkimus

Pranašauja Amerikos su 
Japonija karą

Pilietinių Laisvių Unija gina 
klaniečių teises

A. D. F. įspėja tekstilės 
fabrikininkus

Pranašauja Japonijos su 
Amerika karę 1931 m.

Jei jie nepaliaus mažinę algas, 
bus pareikalauta kongrese 
nuimti apsaugos tarifą

VVASHINGTONAS. rugp. 17 
— Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Wm. Green, ] 
siuntė American \Vooien kom
panijos prezidentui, M. G. Pier 
ce, laišką, įspėdamas tekstilės 
fabrikininkus nuo mažinimo 
algų darbininkams. Savo 
k e Green sako:

“Tekstilės fabrikininkai 
žiną darbininkams algas 
nuošimčių akivaizdoj to fakto, 
kad kai kurios tekstilės kompa
nijos paskelbė akcininkų divi-

nuo 50 iki 
Versdamos 
algas, kai 
me;a lau-

LONDONAS, rugp. 17. —
žinomas Britų laivyno archi
tektas, Hektoras Byvvater, pa
rašė knygą, pavardytą 'l'hjU 
Great Pacific War (Didysis Ba
rniojo Vandenyno Karas), ku-

BOSTONAS, Mass., rugp. 17. 
— American Civil Liberties 
Union per snvo nacionalio ko
miteto narį, John S. Codmana, 
užprotestavo Massachusetts 
valstijos gubernatoriui Alvinui 
T. Fullerui prieš darymą bet 
kurių kliūčių ku-khix-klanie- 
čiams laikyti savo mitingus. •

Pradžioj praeitos savaites į 
gubernatorių kreipėsi Massa
chusetts Tjavv and Order lygos 
prezidentas, Daniel L. Harring- 
tonas, reikalaudamas, kad kla
niečių mitingai butų užginti, 
kadangi jie provokuoją žmones 
ir iššauktą riaušių.

Codman gi savo laiške guber
natoriui pareiškia, kad Ameri
can Civil Liberties unija “ne
turi jokio intereso ’klantečiuose, 
ji nestoja nė už juos, nė prieš 
juos. Visa, kas unijai rupi, tai

pa- rioj jis pranašauja karą tarplgjntį pilietinės žmonių teisės,

ma-
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Du garsus asmens. — P-lė Ilelen Keller, kurčia, nebylė ii 
neregė, svečiuos pas garsų Amerikos botaniką, Lutherą Bur- 
banką, jo eksperimentiniame sode Santa Rosoj, Californijoj.

Ištremti antifašisty vadai 
nutūpė Riveroj

Paskelbtos Italijoj amnestijos 
tikslas buvęs gelbėti 56 fa
šistų atstovus

Trys berniukai žuvo nu
kritę j kasyklas

PLEASANTVILLE, Iowa, r 
17. — Netoli nuo čia vienoj 
faunoj yra senos, apleistos ang
lies kasyklos. Trys vietos gy
ventojų vaikai, bežaisdami lau
ke, sumanė nusileisti į kasyk
las. Pirmas leidosi kopėčio 
mis žemyn 12 metų vaikas: 
lldon Koons. Belipdamas jis 
pritroško gazais ir nukrito že
myn. Susirūpinę jo draugai 
pašaukė Hdono brolį, Milbumą. 
Tasis besileisdamas žemyn irgi 
pritroško ir nukrito į kasyklas. 
Pirmųjų gelbėti kopė dar tre
čias berniukas Donald Hodg- 
son, 17 metų. Su tuo atsitiko 
tas pat.

Po to leistis į kasyklas nie
kas nebedrįso. Subėgę žmo
nės su pagelba nuleistų urvan 
kablių ištraukė bernaičių kunus 
į paviršių. Keli daktarai dir
bo valandas, stengdamies atgai
vinti juos, bet buvo veltui.

Kasyklos Illinois vaisi, 
pradeda vėl dirbti

šešios didžiulės anglies ka
syklos pietinėj Illinois valstijos 
daly gavo įsakymą tuojau pra 
dėt vėl dirbti. Savaitės laiku pra 
d€s taipjau dirbti kasyklos 
Williamsono ir Franklino kaun- 
tėse, taip kad apie 6,000 darbi
ninkų, kurie dėl sustojimo ka
syklų buvo priversti ilgoką lai
ką, švęsti, turės vėl darbo.

PARYŽIUS, rugp. 17. — žy
miausieji italų opozicijos va
dai, fašistų grūmojimais pri
versti bėgti užsienin, dabar 
susimetė Rivieroj. Be kitų 
čia yra Giolitti, Nitti, Amendo- 
la ir buvusis premjeras Orlan- 
do. Pastarasis tik vakar atvy
ko.

Francuzų laikraščių kores
pondentai Romoj dabar prane
ša, kad tikrasis nesenai pa 
skelbtos amnestijos tikslas bu
vęs išgelbėti penkiasdešimt še
šis fašistų atstovus, kuriems 
buvo prašyta parlamento atim
ti neliečiamybės teisės, idant 
jie butų galima patraukti tie- 
son dėl žmogžudybių, užpuoli
mų, vagystės ir kitokių pikta
darybių.

Didžiausias Italijoj laikraštis, 
Coįricre della Serą, vėl ruošias 
kraustytis į Šveicariją, idant iš
vengus fašistų teroro.

Trys japonietės nusižu
dė, nušokdamos i ug

niakalnio žiotis

Japonijos ir Jungtinių Valsti
jų.
* Japonija paskelbsianti Ame
rikai karą 1931 metų kovo 8 
dieną, visiškai 
Panamos kanalą.
Amerikos-Azijos
paimsianti Filipinų salas. v’4v*jmas darytų trukdymų, 
lingas Japonijos oro laivynas, 
paleistas nuo laivų, imsiąs bom
barduoti ir sunaikinsiąs San 
Francisco miestą, Oaklandą ir

o tarp jų ir susirinkimų laisvės 
teisė.” Codman graudena 
gubernatorių, kad teisėti susi
rinkimai butų apsaugoti, jei rei-

užblokuodamalj(a|us^ Sl| pHgap)a valstijos; poli-
Sunaikinuslcij0Si ir butų tuojau areštuoja-jP-lė Keller, nors nerėgė, pažįsta gėles ir gėris jomis savo pa- 

laivyna, J'Imi tie, kur tokiems susirinki- lietimo jausmu.

dėmius, siekiančius
2,000 nuošimčių...
priimti numažintai
kurios kompanijos
kan darbininkus su jų še’myno- j°mi
mis, su žmonomis ir mažais galinu laimėsiąs karą.

Franeuzai susitaikę su 
Sirijos sukilėliais

Du rūsy valdininkai pa 
smerkta sušaudyti

Neramumai Kinuose

Po milžiniškų betgi nuostolių 
žmonėmis, pinigais ir teritorj-

Amerikos laivynas pa-jDlli|v x|.(il korcsp()ndentas Je 
didžiau-Į ,.uzolime

vaikais, iš kompanijai priklau- šiame pasaulio istorijoj mušyL ž5 - vandens sunaikindama: P S 
gyventi laukuose pa-, Ramiajame vandenyne galingą 

Japonijos laivjną. |sa žinomos.
Arabai įpuolė italų kareivių 

kontingentą
ROMA, Italija, rugp. 

Praneša, kad kelionėj 
Egipto ir Kirenaikos 
puolę italų kareivių kontingen
tą. Kareiviams, vadovavęs maj. 
Ruggero, grafas Gillaretti ir 
vienas kolonijų ministerijos 
/aldininkas buvę skaudžiai su
žeisti, keletas kareivių užmuš
ta ir jų karavanas buvęs su
taikintas..

praneša kad ten gau- 
jogei franeuzai pada- 
su sukilusiais druzais 
Taikos sąlygos dar ne-

nomų butų, taip, kad jie yra nnt 
priversti 
sistatytose palapinėse. Tuo 
tarpu gi akcininkams mokami 
dideli dividendai, ir kompani
jų rezervos kapitalai papildo
mi dar milijonais dolerių.

“Jeigu įsteigiama aukšta tari
fo siena specialiems interesams 
ir spocialėms pramonėms ap
saugoti nuo užsienių kompeti- 
cijos, o fabrikininkai, tokia ta-;,as Pasiuntė 
rifo 
savo 
tiek, ka<l jiems sunku beišgy-!jime, pareiškdamas jam slmpa-L 

tijos jo kovoje prieš “Amerikos I 
ir Britų imperializmą” ir grau I 
dendamas. jo sekėjus tarp Ame !
rikos negrų dėtis prie valstie jTeismaS dd sąmokslo 
čių internacionalo. j pavogti Mary Pickford

Garvey yra pasmerktas pen-1 pasibaigė; du pas
merkti

Rūsy internacionalo sim
patija Amerikos negrams tarp 

arabai

Kaltinami dėl favorizavimo netoli Kantono, 
privačių * pirklių ir ėmimo ’ mai. 
kyšių

BYGA, Latvija, rugp. 17.— 
Rusijos valstiečių internaciona 

3 laišką Marcus’ui 
siena apsaugoti’ mažina ’ Garvcy, negrui, sėdinčiam At- 
darbininkams algas iki į lantos, Ga., (Amerikoj) kalė

venti, tai valdžios priedermė 
yra tokią apsaugos tarifo šie-• 
na nugriauti.”

Green sako pagaliau, kad A- 
merikoS Darbo Federacija 
kreipsiantis j ateinantį kon-'
gresą ir reikalausanti, kad keriems metams federalio kalė- 
aukštas apsaugos tarifas teks- jirno už vartojimą pašto vilio 
tilės pramonei butų panaikin- iimui pinigų iš negrų tariamai 
Įas i Etiopų imperijai įsteigti.

Kiek lenkai nudaijęoj’o 
politiniu nusikaltėliu
MASKVA, rugp. 17. — So

vietų surinktomis statistikos ži-, 
niomis Lenkija 1918 metais nu
žudžius 20 politinių; *1920 me
tais — 28; 1921 metais —133; 
1922 metais — 84; 1923 metais 
— 109; 1924 metais gi nužu
džius dauginus, ne kad per vi
sus aukščiau parodytus 
daiktan paėmus.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
14. — Byla dėl sąmokslo pa
vogti filmų aktorę Mary Pick- 
ford, kad gavus už ją 200 tūk
stančių dolerių išpirkimo, šian
die pasibaigė. Iš trijų kalti
namųjų asmenų du tapo pa-

OSAKA, Japonija, rugp. 17.L-merkti dešimčiai metų kalėji- 
Osaką, Kyotą, Kobę ir apie-|mo, trečiasis paleista be baus- 

linkes šiandie atlankė baisi vė-|mės. 
sula 
ryla žalos kol kas nežinoma.

TOKIO, Japonija, 
— Baisi lietaus audra i 
šiandie kai kurias Japonijos da
lis. Keletas žmonių 
Sako, kad 
liai siekią 

lionų jenų (71/2 
Ugniakalnio išsiverži- doIeriv). 
mai pagimdė naują salą1

Baisi vėsula atlankė Ja
poniją, daug žalos 

padarydama

metu.-:

tifonas. Kiek pada-| Mary Pickford ir jos vyras 
Douglas Fairbanks, kurie buvo 

rugp. 17.įšaukiami teisman liudininkais, 
ištiko Lakė, kad jie nieko nežiną apie 

pamokslą, išskiriant tai, ką 
prigėrė. I jiems pasakojo detektivai. 
nuosto-1

20 mili-| -----------------
mihjoni.i Nnšovg septynis Meksi

kos agrarus-valstiečius

materialiai 
tarp 15 ir 
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LONDONAS, rugp. 17. —
Iš Atėnų praneša, kad ugnia- 
kalnio išsiveržimai, prasidėję NEW YORKAS, rugp. 17.™ 
prieš keletą dienų Tiros saloj,'Amerikos saugumo muzejaus 
į žiemius nuo Kretos salos, tę surinktomis žiniomis šiemet, 
siasi be paliovos. Milžiniški švenčiant Nepriklausomybės
liepsnos liežuviai kįla 300 pėdų šventę , liepos 4, 111 asmenų 
aukštyn. Ugniakalnio veiki- buvo užmušta ir 1030 sužeista, 
mu netoliese pradėjo darytis,Ir užmuštų ir sužeistų daugiau- 
nauja sala. šiai buvo vaikai*

SVEBDLOVSE , (Pirminiu 
buvęs Jekaterinburgas), Rusi
ja, rugp. 17. — Sovietų apskri
ties teismas pasmerkė mirties 
bausmei du valdininku: teksti
lės sindikato vietos skyriaus 
vedėją Basaniną ir technikos 
direktorių Vargasovą. Abudu 
buvo kaltinami dėl to, kad skir
stydami tekstilės prekes, skir
ias Sibirui, jie davę pirmeny 
bę privačioms pirkliams, ažuot 
kooperacijų organizacijoms. Jie 
taipjad buvo kaltinami ir dėl 
ėmimo kyšių.

Du kiti tekstilės komisijos 
nariai, DavidoV ir Polinkov, pa
smerkti dešimčiai metų kalėji
mo. Jų turtas taipjau konfis
kuota.
Dekretas sovietų valdžio s 

slaptims apsaugoti
MASKVA, rugp. 17. — 

vietų valdžia ką tik išleido dek
retą, kuriuo einant asmens ! 
renkantieji politines ir ekono
mines žinias, kurios gali būt Suderėjo 
laikomos kaipo valstybės pa
slaptys, ir suteikiantieji 
svetimoms valstybėms 
kontr-revoliucinėms 
c i jom s 
metais 
mirties 
žinių 
valstybės interesai.

apie
Rei-

šan-

pa-

jas 
arba 

or gan i ža
bus baudžiami trejais

kalėjimo, arba dagi 
bausme, jeigu dėl tokių 
paskelbimo i

ŠIŲ METŲ NEPRIKLAUSO- MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
MYBĖS šVENTfiS AUįLOS 117. — Iš Vera Cruz praneša, 

kad du broliai, vardu Lagunes, 
didelio žemės ūkio savininkai, 
nušovė septynius agrarus (vals
tiečius) įėjusius į jų nuosavy- | 
bes. Pabūgę kitų valstiečių 
keršto, abudu broliai Lagunes 
pasislėpė. Daugiau kaip šimtas 
apsiginklavusių agrarų jų ieš
ko. 1

LONDONAS, rugp. 17. —Iš 
Honkongo praneša, kad Sekky, 

kilę neramu- 
Civilė Kinų gvardija šo;

vė i Vampoa kadetus, pastarie
ji ėmė šaudyti gvardiją.
Kiniečių paštininkų streikas
ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 17. 

— Vakar kilo kiniečių paštinin
kų streikas. Streikuoja 
2,200 pašto tarnautojų, 
kalauja didesnės algos, o 
jau, kad po 1926 metų iš
hajaus pašto jstaigos butų pa
šalinti visi tarnautojai svetim
šaliai.

Gcneralės darbininkų sąjun
gos susirinkime pirmininkas 
pareiškė, kad pasirašyta rug- 
piučio 8 dieną sutartis paliauti 
streiką japoniečių valdomose 
medvilnes dirbtuvėse nepaten
kina darbininkų ir jie negrįš 
dirbti, kol nebus pridėta 10 
nuoš. algos priedo ir nebus 
streikininkams sumokėta vie
nas trečdalys algos už streiko 
laiką.

Iš Tokio praneša:
Japonijoj, jei mergina negau

na vyro, kai ji esti ’ tekėjimo 
amžiuj, ir ima krimstis, kad 
gali senmerge likti, atsitinka 
tragedijų.

Nesenai trys japonietės, nors 
buvo dar jaunos, bet nesulauk 
damos piršlių ir manydamos, 
kad joms gali tekti senmer- 
giauti, nuėjo j Asamos ugnia- 
kalnį ir, pasakiusios sudiev pa
sauliui ir nedėkingiems jauni
kaičiams, šoko i degančias vul
kano žiotis. Tų mergaičių var
dai buvo: Tokeji Kobajaši, 25 
metų; Šaika Simą, 24 metų, ir 
Kijo Marujama, 23 metų.

Policijos tardymai parodė. 
<ad visos trys jos buvo labai 
susikrimtusdos perspektyva lik
ti senmergėmis, gyventi be 
meilės, — ir sutarė kartu tuo 
budu nusižudyti.

Audėju streikas
PITTSFFELD, Miiss., rugp. 

16. — Protestuodami prieš 
numažinimą algos, vakar su
streikavo trys šimtai audėjų, 
dirbančių Pittsficldo vilnų au
dimo fabrikuose.

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
17. — Danijos admiraitija nu
tarė išsprogdinti Vokiečių sub- 
mariną U-20, kurs 1916 metais 
buvo sudaužytas Jutlando pa
krašty. Garlaivio Lusitanijos 
paskandinimas buvęs U-20 dar
bas.

-r1---------------- --------- ------------"

JIS PIRKO ROTUŠĘ

, davė ant 
rankog $100; nė rotušės nė 
pinigų

rugp.
Butte, 

Renius, 
atbėgo be dvasios, vienmarški- 

niikentėiu nis» į \vietos policijos stotį, rei- 
■ kalaudamas, kad policija su- 
! gautų jam vieną prietelį. Tasai 
prietelis pasiūlęs jam pirkti 
miesto rotušę (city bąli); jis 
sutikęs, ir sulygęs už 15,000 
dolerių; ant rankos davęs KM) 
dolerių, o likusiai sumai pasi-

1 rašęs kontraktą. Dabar jis pa
matęs, kad prietelis jį priga

SIOUX CITY, Iowa, 
14. — gyvenąs netoli 
Mont., farmerys, Abe

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; kartais' SEATTLE, Wash., rugp. 14. 
gali būt lietaus su perkūnijoVakar vakarą čia buvo.jaus- 

didžiumoj ta žemės drebėjimas, tęsęsis 
vieną minutę, žalos nepadar^- 

vidutiniš-

mis; šilta; lengvas, 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 83° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 7:45 valandą.

I PEKINAS, Kinai, rugp. 17.— 
6:00, lei- Eina girdai, kad Čang Tsolinas, 

iMandžurijos valdovas, miręs.

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 
2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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NAUJIENOS, Chicago, III. Anfpadienis, Rugp. 18, 1925

Vakacijų 
{spūdžiai

Neturėdamas ką veikti, su
maniau išvažiuoti ant tikės 
nors porai savaičių tyru oru 
pakvėpuoti. Tuoj susiradau 
draugą, kuris taip pat rengėsi 
tą patį padaryti, kaip ir aš, 
bet, ant nelaimės, nei vienas 
nežinojome kur važiuoti. Tad 
prisiėjo kur nors ir iš ko nors 
gauti informacijų, kur ir kaip 
važiuoti.

Prie progos užėjome pas 
vaistininką K. Ramašauską ir 
pareiškėm jam musų mierius, 
gavome ne tik informacijų, bet 
jis pats ir jo duktė sykiu va
žiavo ir buv: musų \adovu.

Važiavome geležinkeliu i 
Michigan’o valstiją pas ūkinin
ką Joną Milašių, p. Ramašaus- 
ko gerą draugą. Kada išlipo
me ant stoties Pcacock miestu
ke ir nežinodami kur ir kaip 
iki Milašiaus ūkės dasigauti 
(mat, ir, musų vadovui p. Ra- 
mašauskui pasitaikė dar pirmą 
kartą ton vieton važiuoti), tuoj 
prisistatė keletas jaunų vyru
kų ir piršos mums, kad mes 
imtume jų vežimą ir kad jie 
už $1 nuvešiu į paskirtą vietą. 
Bet mums besišnekant prieina 
senyvas žmogus ir siūlos nu
vežti už $2. Tad pastarąjį mes 
ir paėmėm. Iš šito žmogaus 
mes į patyrėme, kas tų vyrukų 
butą su blogais tikslais ir iŠ 
musų norėta pasinaudoti. Nors 
Peacock miestukas mažylis,

vienok žmonių su blogais no
rais ir tiri esama.

Pribuvus pas p. Milašių, tik
rai neapsirikome, čion vieta 
kaip tik toki, kokios miesto 
žmogus ieško, kurs no.’i ra
miai pailsėti ir puikiai laiką 
praleisti. Ūkis didelis, gerai 
sutvarkytas ir labai pavyzdin
gai veliamas. Apart to, dar ir 
pati gamta šią vietą gausiai 
apdovanojusi visokiais gamtiš
kais patogumais. Aplink daug 
miškų, ežerų, upių ir gražių 
kalnų. Kuomet iriesi valtele 
ant ežero, aplink matai visokių 
ryšių žolių, kvietkų, įvairių 
medžių; vieni savo žalumu, ki
li žydėjimu puošia ežero kran
tus, o patsai ežeras pilnas įvai
rių vandens gyvūnų, ir kai 
kurie jų iškiša galvas lyg svei
kindami svečią. Tolinus nuo 
ežero krantų matai mišką, kaip 
kur aukštą kalną, panašų į 
istorišką Kalvarijos kalną ir, 
rodos, vaikštinėji Palestinos 
žemoje. Išlipus j kalną, matai 
labai toli aplink, o žiūrint j 
kilus kalnus, jų miškais ap
augusios viršūnės išrodo lyg 
banguojančios jūrės. Dar to
linus paėjus randi sriauniai 
tekantį upelį. Siaurutis ir ne
gilus, rodos, palauksi ir jau 
jis nubėgs, vienok kas žino, 
kaip ilgai jau jis bėga ir kada 
sustos.- . 1

įspūdingas tai gamtos kam
pelis! Rodos, viskas tikslingo 
žmogaus atlikta. Vaikštinėjant 
nusiduoda lyg toj vietoj ran- 
diesi. kurioj Adomas su Ieva 
gyveno ir, turiu pasakyt, kad 
nei nepajutau, kaip tos dvi sa
vaitės prabėgo ir man, kaip ir

tam Adomui rojų, nemiela bu
vo šią vietelę apleisti.

Dėkui p. Milašiui, kuris 
mums apart kitų gerų dalykų 
dar gerai pavėžino savo “for- 
duku” ir supažindino su dau

geliu ūkininkų. Įdomu tai, kad 
kur tik nevažiuoji, visur lie
tuviai ūkininkai, o ypatingai 
Fountaih’o ir Scottvillės apie- 
linkėse, — tai vieni lietuviai ir 
tik kur ne kur užtiksi svetim
tautį. Visi lietuviai ūkininkai 
puikiai gyvena ir verti pagyri
mo už įsigijimą ūkių, nes jų 
aplinkybės kur kas geresnės 
palyginamai su miesto darbi
ninkų. Ūkininkas valgo gryną 
maistą, kvėpuoja tyru oru, tu
ri daugiau laisvės, lengviau 
dirba ir nežino bedarbių.

Yra daug ir pavienių vaiki
nų, įsigijusių ukes ir gana pa
vyzdingai gyvena, kadangi vis
kas čion daroma su mašinomis, 
tai ir vienas gerą ūkį lengvai 
gali apdirbti, tik man nusiduo
da, kad vienam, lyg tam vie
nuoliui, gali būti nuobodu ir 
ilgai vienam begyvenant gali
ma net ir kalbėt užmiršti.

Yra sakoma, kad be blogo 
nėra gero. Tarp gęrai gyvenan
čių randi kitą ir suvargusį ūki
ninką. O kitą ūkį randi ir be 
ūkininko. Liūdną įspūdį įgau
ni, matydamas tokį apsireiški
mą. Jau keletas budinkų pasta
tyta, žemelė tarp kelmų pra
knista, žodžiu sakant, jau ge
ra pradžia padaryta, o juk 
tam reikėjo kapitalo, laiko ir 
darbo, o rezultatas? Viską tu
rėjo palikti ir eiti vėl kur nors 
kitur “laisvės” ieškoti. Gaila!

Jau važiuojant gelžkoliu ir 
kielfc teko apvažiuoti automobi
liu, tai visur matosi kalnai ir 
smiltis ir, rodos, kas ten gali 
ir augti, o vienok javai atrodo 
pusėtinai geri. Pastebėjau, kad 
Micbigan’o valstijoj daugiau 
yra auginami fruktai, negu ja
vai. Tnr būt žemė yra 
mesnė labiau fruktams, 
kitiems javams.

Baigdamas šį raštelį,
čiau kiekvienam, kuriems tik 
aplinkybės pavėlina, o ypatin
gai bedarbiams, išvažiuoti ant 
ūkių vasaros laiku, nes tai ge
niausia vieta praleisti liuosą 
laiką. Ant ūkės ir pragyveni
mas per pus pigesnis, negu

mieste, o kuris dar netingi 
ūkininkui kiek pagelbėti, tai 
ūkininkas ir Visai nieko už pra
gyvenimą nertįkuoja. Teko 
lėtą vaikinų susitikti, kurie 
kės po tris dienas j savaitę 

lai ūkininkas ne
pragyvenimą už dyką,

ke- 
sa- 
pa- 
tik

Kita pigi ekskursija j dvynuku miestus 
Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti 
visą dieną tuose.gražiuose miestuose Northwest

Tiktai
tinka-
negu

puta r-

NORTHG “ 
“ŪLOYO“*““

TEN IR ATGAL LAIVAKOR- 
TĘS NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai________
I Svetimšaliai grįždami j 12 B Į mėnesių neturi jokių kliūčių

rERMAN

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

duoda
bet dar ir primoka, o kitas tris 
dienas turi sau* liuoso laiko ir 
taip puikiai sau vasaros laiką 
praleidžia, —K, Baltas.

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $216, pagal laivų.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinui, kaip 
MAJEST1C, d’džiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBL’RGH, ARABIŲ siūlo grei
tą kelionę j Che r boa r g, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čfos klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, UI.

■■■■■■■■■nmHHHMHBHBNnBHnBaBEmBaBBHmnHHMBnBil

ELEKTRA
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

TEN IR ATGAL
iš Chicagos

St. Paul-Minneapolis
Subatoje, Rugpiučio 22

Tos žemos kainos ekskursijos tikietvj geros tiktai ant

GREITO SPECIALU) COACH TRAUKINIO
IS Madlson St. Stoties 7:00 vai. vakare, (Standard laikas). At
važiuoja St. Paul 0:55 ryto, Minneapolis 7:30 ryto. Gryžta 
rugpiučio 23. Iš Minneapolis 6:30 vai. vakare, St. Paul 6:35 
vakare. Atvažiuoja j Chicagą 6:30 ryto, 
uos kelionė. Bagažo nečekiojama.

Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas

* Tikietų ofisas
11S S. Clark St. Tel. Dearborn 2323

arba 226 W. Jackson St.,
Tel. Dearborn 2121

arba Pasažieirų Stotis Madison ir
(Janai Sts. Tel. Dearborn 2060

Vaikams pusė kai-

Lincoln Fordson
THE UNIVERSAL CAR.

Cars-Trucks-Tractora
FRANK BRESKA 

2501-03-05 South Kedzie Aveniu’, Telefonas Lawndale 4113-14 
Pasinaudok $5 planu 
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 

Įteikia lietuvių salesmenų.
c-:o:

Garsinkities ■ “Naujienose”

M U
Yra TURKIŠKI

- kaipo visų
- Murad yra 
pirkinys pa-

Cigaretai 
. . VISAS

Del jos pačios priežasties, pati 
gamta pasirinko turtingą ir gerą 
žemę tolimų Rytų šalies dėl užau- 
ginimo puikiausio pasaulyje ta
bako dėl cigaretų.

Lapas Turkiško tabako palygi
nus i lapą naminio tabako, tai 
taip kaip žiedo lapelis prieš ko
pūsto lapą — mieroje, sudėjime 
ir kvepėjime.

Vienas yra plonas, minkštas-ir 
labai kvepiantis. Kitas yra di
delis, su kraštais ir gysluotas.

Beveik kiekvienas cigaretas,

VISAS TURKIŠKAS reis

Biskutis MURAD Randasi 
beveik ' kiekviename cigarete >

Bet tiktai MURAD' yra VISAS MURAD
įskaitant naminius, turi biskį 
Turkiško tabako. Ir viliojimas 
kiekviename mišinyje paprastai 
yra su nuošimčiu Turkiško ta
bako.

Murad yra visas viliojantis, 
nes Murad yra visas Turkiškas. 
Gerumas" netik vien sudėjime; 
bet tai medega visame cigarete.

Del jūsų kurie pageidaujate 
geriausių cigaretų 
gerų, o ne dalies 
geriausia cigaretų 
šaulyje.

' j; Njf“'Olo* • i M
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nuo prūdo, tai ir vėl apsisukę 
nuo niiiiiii linkui prūdo. Ran
komis susikabinę spaudė viens 
kitam pirštus nieko nekalbė
dami, lyg butų iš kūno išskir
ti, bet juos jungė kūniška po
ezija žemės išaukštinta. Zony
tė staiga pastebėjo senmergės 
Lisonos figūrų viduryje lango, 
kuri atsimušė nuo lempos švie-

LMSA. Seimas

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina du kartu i mėnesį

sos; stovėjo be pasijudinimo, 
lyg kad ten butų įstatyta sto- 
vvla.

d “Kodėl”, ji sakė, “teta Li- 
j sona žiuri j mus”.

Jokūbas pakėlė galvų. “Taip,” 
i jis atsakė, “teta Lisona žiuri

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago, 

J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago. 

J. LAZDAUSKiJtS, Iždininkas, 11256 Sd. Bishop Street.

Guy de Maupassant

Pavasario Naktis
Vertė M. Šileikis

Viskas jau buvo prirengta 
Zonytės vestuvėms su brolėnu 
Jokūbu, kuri ji pažino nuo pat 

<henų. Juodu Kur

tu ir nežinojo, jog viens kitą 
myli. Jauna mergaite buvo 
kokietiška. bet nekalta savo 
apsiėjimu link Jokūbo. Kada ji 
pasitikdavo — pabučiuodavo jį 
širdingai ir natūraliai be jokio 
susijaudinimo.

Kai dėl jo, jis galvojo apie 
ja paprastai: “Puiki ji mer
gaitė, mano puseserė”; ir jis 
ją gerbė su instinktyviu švel
numu. kaip ir paprastai vyras 
jaučiasi dėl gražios mergaitės. 
Jo meilės atjautimas ir nėjo 
toliau.

Vienų diena Zenvtė netikėtai € » •
girdėjo savo molinų sakant jos 
tetai (jos teta Alberta, deliai 
tetos Lisonos, pasiliko neište
kėjusi) :

“Aš užtikrinu tave, šie jau
ni žmonės tuoju us pamylės 
viens kitų, tu pamatysi. Kai 
d< I manęs, Jokūbas, išrodo, 
bus tinkamas mano žentas. Aš 
bent taip svajoju apie jį.”

Ir tuoj Zenvtė pradėjo gar
binti savo brolėną Jokūbų. Ji 
parausdavo kada pamatydavo 
Jokūbą, rankos virpėdavo, 
kai jis apkabindavo jų, akis 
žemėn įsmeigdavo. Kai susitik
davo judviejų akys, siųsdavo 
malonius žvilgsnius viens ki
tam. Ji leidosi Jokūbui pabu
čiuoti jų. Jokūbas matė, jog 
Zenytė myli jį ir maloniai su 
juo kalbasi. Jisai suprato, 
kad Zenytė dabar jį gerbia ir 
meiliau žiuri, negu pirma. 
Jisai apkabinęs jų tyliai į ausį 
sako: ‘tMyliii aš tave, Zenyte, 
myliu”! * VU f\ *

Nuo to laiko tarp jų nieko 
daugiau ir nebuvo kaip tiktai 
meiliški susiėjimai ir pasikal
bėjimai. Visa tai ėjosi pap-, 
rastai ir natūraliai kaip ir pir
miau. Laukiamam kambary 
Jokūbas pabučiavo savo busi
ma žmoną, akyvaizdoje trijų 
senų moterų, trijų seserų, savo 
motinos, Zenytės motinos ir 
tetos Lisonos. Jisai dažnai iš
eidavo kartu su Zenyte į gi
rias ant visos dienos. Juodu 
eidavo per žalias pievas, krū
mokšlius, krantus, kur mirgė
jo įvairios kvietkos. Juodu 
žiurėjo priekyn ir skaitė die
nas po dienų savo laukiamoms 
vestuvėms, su dideliu kantru
mu. Laimė juos globojo geru 
tipu. Juodu ragavo bežadį 
džiaugsmų, kurs lyg ant spar
nu juos nešiojo. Susikabinę 
rankomis ėjo apsimainydami 
karštais žvilgsniais, jautė kai 
jų sielose Maišėsi tai džiaugs
mas, tai vėl ilgesys ir kanki
no abejojimai, bet judviejų lu
pos šaukė artyn. įraukė viens 
kito vestuvių ir davė viens 
antram tikrų prižadų ateities 
laimei.

Kuomet juodu praleisdavo 
visų dieną tame platoniškame 
apsimainomam dabojime viens 
kito, nepajusdavo kaip ateida
vo sutema ir užtikdavo juos 
ilguose Žvilgsniuose į viens 
kitų, be žinojimo, be suprati

mo, bet žvilgsniuose laimės ir< 
vilties.

Abi jų motinos ir viena se
suo teta Lisona, apžiurėjo žin
gsnius šitos jaunos poros, ku
riuodu buvo viens kitu paten
kinti ir nuolat žiūrinčiu viens 

•kitam į akis su malonia šyp
sena. ’l'eta Lisona buvo labai j 
susijaudinusi, kuomet ji žiu-| 
Tėjo į praeinunCisj. jaunę p«»vxi. Į

Ji buvo moterėlė, kuri lahdij 
mažai kalbėdavo. Ji niekad 
nekeldavo ginčų su nieku ir 
niekam neužkliūdavo. Ji tiktai 
pasirodydavo prie visų, kuo
met susėsdavo prie stalo ple-Į 
tums. Po pietų ji vėl eidavo 
Į savo kambarėlį, kur ji visa
dos ir būdavo. Ji turėjo gerą, 
mielaširdingų širdį, liūdna, 
malonia išvaizda savo akyse, 
bet šeimynoje, ji skaitėsi visai 
mažai.

Dvi seserys, kurios buvo abi 
našlėmis, užėmė tūlą pozicijų 
pasaulio gyvenime, žiurėjo į 
ją kaipo į nereikšmingų asme
nį. Apsieidavo su ja paprastu 
ypatišku užgauliojančiu šiurkš
tumu ir primesdavo jai sen
mergės vardų. Ją vadindavo 
Lisc. kuri buvo gimusi tuo 
laiku, kada Beranger’is valdė 
Franci ją. Kuomet buvo mato
ma, jog neištekės, bet ji ir 
nesitikėjo ištekėti, iLisė pradė
ta vadinti Lisona. šiandie jų 
vadina “Teta Lisona” arba sta
čiai senmerge. Nuo senai jo
sios giminės buvo prisirišę 
prie jos deliai jos gerumo ir 
nuoširdumo, kurie visuomet 
maišėsi tarp jos.

Jaunuoliai niekad neidavo į 
jos kambarį pabučiuoti jos. 
'liktai viena tarnaitė. įėjo jos 
kambarin, kada ji buvo pasių
sta pašaukti tetų Lisonų, kuo
met kas tai norėjo su ja kak 
bėtis. Išrodė, lyg tarnaitė jos 
ir kambario nežinojo, kurioj 
vietoj jis buvo. Jos kambarė
lis buvo atskirtas antrame au
kšte, kaip ir ji pati. Tarnaitė 
atkreipė truputį dėmesio j ją. 
Kadangi ji pirmiau jos niekad 
nematydavo, tai ir nekalbėjo 
su ja, niekad nieko apie ją 
nemanė. Ji buvo nuo visų at
skirta gyvybė, kuri visados 
pasilikdavo be įrangų. • Ji vi
suomet buvo svetima, net ir 
savo giminėms, kurie priklau
sė tai slaptingai žmogystės 
esybei. Josios mirtis nępada- 
rytų tuščios spragos šeimyno
je, kuri nesidalina savo įspū
džiais, papročiais ir meile su 
tais, kurie kartu su ja gyvena.

Ji visuomet eidavo tankiais 
greitais, bet tykiais žingsniais, 
niekad kojomis nebarškino ir 
niekas jos nepastebėdavo. Jo
sios rankos lyg kad iš vatos 
butų padarytos, taip delikat- 
nios, jog ką tik ji paima dir
bti, tai atlieka gerai ir rūpes
tingai. . .

Kada nors kas suminėdavo 
du žodžiu “Teta Lisona”, tai 
niekas neatkreipdavo Į tai ma
žiausios atydos, lyg kad butų 
sakyta: “kavos puodas” arba 
“cukraus puodukas”.

Kalė, kurią vadindavo Liū
te,. turėjo daugiau reikšmės, 
negu teta Lisona. Visi kalę my
lėjo, žaidė su ja ir dažnai ją 
vadindavo: “mano brangi Liu- 
tytė, mano graži ILiutyte”. Ka
lės žuvimas sukeltų daugiau

liūdesio ir gailesčio, negu 
senmergės Lisonos. i

Brolėnų vestuvės turėjo 
įvykti pabaigoje gegužės mė
nesio. Jaunoji porelė gyveno1 
viens kito akyse; judviejų 
rankos buvo visuomet apsika
binę ir reiškė vieną mintį,, 
vieną jausmų. Vėlyvas, užsi
tęsęs pavasaris, nuolatos buvo 
vesus. Naktimis pašnldnvo,
šerkšnas ir baltas rūkas viską 
paversdavo lyg į žiedų lau
kus.

Bėgiu penkiato dienų oras 
sušilo, medžiuose atsirado sul
tys, lapeliai pradėjo sprogti, 
kurie sklido apie šakas ir vy
niojosi apie spurgus. Anksty
vosios kvietkos taipjau pradė
jo žydėti. Zenytė ir Jokūbas 
prisipildė neišreiškiamo džiaug
smo laime, bet juodu kuo tai 
rūpinosi, lyg abejojo, negu pa
prastai. Pasiliko juodu visų 
dienų sėdėdami prie namų .ant 
suolelio. Jie nėjo daugiau po 
laukus vaikščioti, bet neramiai 
žvalgėsi į neapribotus laukų 
plotus, kiek jų akyk galėjo 
užmatyti. Netoli namų prūde 
maudėsi gulbės, nardėsi ir 
pliuškeno po vandenį.

Kada atėjo vakaras, juodu 
jautėsi truputį ramesniais. Po 
vakarienės atsisėdo juodu lau
kiamame kambaryje prie at
daro lango ir švelniai tarp sa
vęs šnekučiavosi. Jų motinos 
lošė pikuetų, o teta Lisona 
mezgė pančiakas dėl biednų 
kaimynų.

Aukšta krūmų tvora išsitie
sė tolumoje užu prūdo plačia
me lauke, pro stiebus staigu 
pradėjo šviesti mėnulis. Mėnu
lis kilo aukštyn ir švietė pro 
medžių šakas, jaunus lapelius 
ir vis lipo aukštyn į dausas 
lyg norėdamas pasiekti žvaig
ždes, kurios taipjau, švietė ir 
mirgėjo viršuje tamsios žemės. 
Melancholiška šviesa skleidėsi 
ant žemės paviršiaus, kur pa
pieviais Bulavo tirštas rūkas, 
formavosi klajojantys vaizdai, 
svajojo rūpestingos sielos poe
tų ir meilužių.

Jaunoji porelė pažvelgė j 
mėnulį, kurs viliojo savo gra
žumu nakties platumon. Juo
du mėnesienoje pamažėli ėjo 
per jahnų veją kol pasiekė prū
dų.

Kada moterys pabaigė, savo 
mėgiamu papročiu, keturis lo- 
šius pikueto, nutarė mesti lo
šimą.

“Mes privalome pašaukti 
vaikus stubon,” viena jų tarė.

Antroji greitai pažvelgė į 
blakstantį horizontų, kur ma
tėsi pamažėli slenkantys du še
šėliai. v

“Lai jie sau būna”, atsakė 
ji; “tokia gražiz naktis. Liso
na, atsisėsk čia ir palauk kol 
juodu sugrįš. Lisona, ar tams
ta palauksi?”

Senmergė pakėlė savo rūpes
tingas akis ir lengviu tonu atr 
sakė:

“Taip, aš jų palauksiu.”
Abidvi seserys nuėjo gulti.
Tada teta iLisona pasikėlė 

nuo kėdės, vilnonius siūlus, vir
balus ir mezginius pasidėjo 
prie kėdės šono. Tada ji nuėjo 
prie aukšto lango, atsistojo 
lango vidury ir žiurėjo į mė
nulį, į laukus. Meilužiai pama
žėli sau ėjo susikibę per veją 
be sustojimo, ėjų linkui namų

j mus.”
Ir juodu pamažėli ėjo žavė- 

jančiuose meilės sapnuose.
Basa darėsi karskart vis di

desnė, vilgė jų kojas, pradėjo 
šiurpas kratyti.

“Eikime dabar stubon,” sa
kė Zenytė.

Juodu įėjo stubon.
Kada įėjo laukiamajin kam

barin, teta Lisona sėdėjo prie 
savo mezginių. Jos kakta bu
vo palenkta arti prie virbalų, 
plati, ilgi pirštai atrodė lyg nu
vargę — virpėjo.

Zenytė priėjo prie jos arčiau.
“’T’otule. mos einamo Jau ^ui

ti.” •

Senmergė pažvelgė į mer
gaitę. Josios akys buvo parau
dusios, atrodė, kad ji butų ver
kusi. Jokūbas ir jo busima 
žmona, neatkreipė j tai dėme
sio. Bet Jokūbas pastebėjo, 
kad jo meilužės ploni čevery- 
kaičiai permirkę nuo rasos. Ji
sai klausdamas jų pastvėrė jos 
čeverykaitį:

“Ar tau, brangioji, nešalta 
kojelėm ?”

Tetos rankos suvirpėjo to
kiu staigiu momentu, kad jos 
mezginys iš rankų iškrito, o 
siūlų kamuoliukas nuriedėjo 
žemėn. Rankomis ji užsidėjo 
savo veidą ir pradėjo graudin
gai verkti.

Abudu jaunuoliai staiga at
sisuko prie jos.

Žeyntė perpuolė ant kelių 
ir ištiesusi sayo rankas klau
sia :

“Kas atsitiko su tamsta, te
tule H.isona? Kas atsitiko te
tule JLisona?”

Nabagė senmergė, nuo verks
mo užkimusiu , balsu ir veidu 
pilnu skausmo, atsakė:

“Tai, buvo — tai buvo, nes 
jisai tave klAusė, ‘Ar tau, bran
gioji, nešalta kojelėm?’ Nė vie
nas niekad man to nepasakė! 
Nė vienas! Nė vienas!”

LMSA. susirinkimas
Įdomi paskaita.

iRugp. 15 d., M. šileikio stu
dijoj, 3567 Cottage Grove. 
Avė. LMSA. centro valdybos 
ir 2 kuopos įvyko i/ susirinki
mas. Pirmiausia buvo laikyta 
centro valdybos susirinkimas. 
(Susirinkimas pradėta anks
čiau ir buvo trumpas. Po to 
pradėta kuopds sutrinkimą. 
Narių susirinko gana skaitlin
gas būrelis. Tarp kitko buvo 
komisijų raportų k. t. išvažia
vimo j girias komisijos ir pa
vesta kuopos valdybai ateinan
čiam sezonui rūpintis viešomis 
paskaitomis.

Susirinkimui užsibaigus apie 
10 vai. elektros studentas , B. 
Simokaįtis laikė paskaitą te
moj iš elektros srities. Jo pa
skaita buvo gana įdomi. Prele
gentas smulkmeniškai išdėstė 
elektros istorijų darydamas 
braižinius ant popieros.

Simokaitis padavė gana įdo
mių skaitlinių: kiek Amerikoje 
elektros jėga apdirba, tai viso 
pasaulio žmones negalėtų pu
sės tos jėgos darbo atlikti. 
Amerikoje esu virš keturioli
kos milijonų telefonų arba ki
taip sakant 63 nuoš. viso pa- 
saulip telefonų. Paskaita tęsės 
valandą laiko.

Sekamas prelegentas bus N. 
Dubauskas. Tema dar nežino
ma. Moksleiviai visada savo 
susirinkimuose laiko lavinimo
si paskaitas.

— Reporteris.

Kai.

Telefonais:

' Mrs. MICHNIEVICZ-VID1KIENE
I - AKUšERKA

LMSA. Seimus įvyks ruRpiu- 3101 go. II.IhM St., kumpas 31 
čio 29 ir 30 d. Vietą paskelb
sime vėliau. Seimo pertrauko-( 
mis yra kviečiami po prakal- 
bėlę tarpe sesijų pasakyti šie vusi Pennsyl. 
lietuviai profesionalai ir visuo
menes darbuotojai: Dr. 
montas, Dr. A. Karalius, 
Naiki* lis, l>r. Zalatorius, 
S. Kodis, Dr. Kliauga, 
Cherry, Dr. A. IMontvidas, p. 
J. Laukis ir inž. K. Augustina- 
vičius. . 

_ -i v* • nuiuunv muuc-Seime su sprendžiamuoju rjms mergi. 
balsu gali dalyvauti visi pavie-. 
niai moksleiviai, pilnai sumo-, 
kėjusieji kaip kuopai, taip ir 
Centrui savo metines duokles. 
Todėl kurie jaučiatės 
sivilkę su duoklėmis, 
binkite iki seimui užsimokėti, 
idant galėjus seime 
visomis 
ruoškite 
naujais 
mais

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

, visokio- 
i se ligose prieš 
gimdymą, laike 

1 gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose ' mote-

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
A K USER K A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie giindy- 
m o , patarimai 
tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halstcd St.

ir

Zi- 
Dr. naula’ 

adv. 
Dr.

taip ir

esą už- 
pasisku-

naudotis 
narystės teisėmis. Visi 
prie seimo su savo 

sumanymais, įneši- 
įvairiais patarimais, 

—Sekretorius.

SMULKMENOS

—Gyvenimas* dailę išsijoja 
ir iArenku. G-cntkartč jęc-nt-
kartes įvyksta žymus skirtu
mas gyvenimo. Dailininkai ir 
rašytojai iliustruoja gyvenimų, 
jie ima mcdži.aga iš paties gy
venimo, kuris priruošia juos 
gyvenimų suprasti ir pažinti.

* *
—Teatras yra gyvenimo ir 

dažnai nebūtų dalykų persta-, 
tytejas, bet užtat jisai yra 
žmogaus jausmų jaudinfojas, 
kurs padaro į žiūrėtoją liūdną 
arba linksmą įspūdį.

❖ $
—Literatas yra literatūros 

a r I i s tas-k u rė j a s 1 i ter at u ros

^DR. HERZMAN’L S1

noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS 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 a u erSčiau

Valandos nuo 1 iki U vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiki) ] i KiJ.

OFISO VAI^ANOOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

f

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

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

—Filosofija yra sunku per
duoti literatūroj, kaipo viena 
labiausiai jausmingos vaizduo- = 
lės forma, nes ji yra kitam ne
lengvai suprantama. Piešėjas 
lengviau gali vaizduoti filoso
fijos’ vaizdus paveikslais. Už
tat Fairopos modernieji daili-( 
ninkai dabar imasi darbo poe
tinėj tapyboje.

* ♦ k
—Kuriamai novelei randasi ' f 

priežastys iš gyvenimo. Kiek
vienas žmogus 
gerus veikalus, 
ketų įvertinti 
atsitikimus, su 
vienas žmogus

*

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lipni 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

galėtų parašyti 
jeigu jisai mo
savo gyvenime 

kuriais kick- 
susi tinka.

* L

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
—Kupidas, Psyche, Kleopat

ra ir k. kuriniai yra sukurta 
dailininko-filosofo. Religija
priėmė daugelį tobulų dailės 
kurinių kaipo tobulai dievybei 
lygins.

* *
—Žiūrėdami į paveikslų mes 

matome gražumą tokiame pa
veiksle,* kur daugiausia yra 
kreiyų linijų, kurios sudaro 
ritmų, o tas ritmas musų akį 
vedžioja po vieną direkcijų. 
Kreivoj linijoj visada yra dau
giau įdomumo, negu tiesioj. 
Žiūrint į gamtą musų akį trau
kia- kreivos" linijos. Kur upe
lis labiau jšsivingiuoja, ten 
mes jaučiame malonumų. Kal
nai irgi tų patį mums primena.

^.Sekamas “Moksleivių Kelių” 
numeris išeis jau priešseimi-
ęis, įdomiu, straipsniu:
^Kas yra tas LMSA.?” 
tais straipsniais 
Red

. ir .ki-
“M. K.”

—

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė., 

Tel. Lafaybtte 4146 
............................. i i ■■■—<<

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS
4712 S'o, Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Skelbimai Naujienose 
duoda ^naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Gera* abelnam naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatiamas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaienklis

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

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

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

i nuo 5:30-iki 7:30 vakare.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne- 

i dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Koom 209 

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

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
j DENTISTAS 

10748 So. Mkhigan Avė.
Ofiso vdlandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną irj nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batoš vakare pagal sutartj.

Dr. A. K. Rutkauskas

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.
>" ■

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
ftrabų. Teisipgos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161 ■U--------------

i
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(los krašto darbinihkų jaunuomenės Lietuvos socialdemo-! hudu išplūsta daktarą, prikai-j “kirvius 
kratų dvasioje.

Minėtoji Klaipėdos žiežirbos valdyba laukia paramos: 
iš Amerikos lietuvių, gimusių Mažųjoje'Lietuvoje, jei ne 
aukomis, tai bent prenumeratomis.

Taigi mes kreipiamės prie amerikiečių, kilusių iš Ma
žosios Lietuvos, ir prašome jų pranešti mums savo var
dus, kad mes galėtume juos pasiųsti Klaipėdon. Jeigu 
Klaidėdon lietuvių socialistų jaunuomenė matys, kad 
Amerikoje randasi apsčiai žmonių, kurie interesuojasi jų 
judėjimu, tai jie greičiaus įvykins savo sumanymą.

Paremdami žiežirbos laikraštį Klaipėdoje, amerikie
čiai sustiprins tame krašte Lietuvos darbininkų įtaką. 
Tai yra praktiškas būdas kovai su vokišku nacionalizmu 
Klaipėdoje.

KLAIPĖDOS DARBININKU “VOKIšKUMAS

VIENPUSIŠKI DEŠINIŲJŲ KALTINIMAI

“VIENYBĖS” MELAS APIE SOCIALDEMOKRATUS MELAS TURI STRIUKAS 
KOJAS

KLAIPĖDOS ŽIEŽIRBOS ATSIŠAUKIMAS

Klaipėdos krašto apskričių savivaldybių rinkiniai 
jau iššaukė nemažai komentarų tiek Amerikos lietuvių, 
tiek Lietuvos spaudoje. Tas faktas, kad rinkimuose pa
ėmė viršų “autonomistų” blokas prieš lietuvius tautinin
kus, duoda progos dešiniajai musų spaudai piktai atakuo
ti Klaipėdos krašto socialdemokratus, kam jie dėjosi į tą 
bloką. A* O’‘HM

Tiesa, tas klaipėdiečių socialdemokratų žinksnis nė
ra pagirtinas, ką yra aiškiai pasakiusios ir “Naujienos” 
ir musų draugai Lietuvoje. Bet dešinioji spauda nenori 
matyti ^antrosios medalio pusės”. Ar nebuvo Lietuvos 
valdžios kaltės tame, kad Klaipėdos krašto darbininkai 
pasidavė savo vokiškos buržuazijos įtakai?

;---------------------- f—
Jau yra netoli treji metai, kaip Klaipėdos kraštas 

yra prijungtas prie Lietuvos, o betgi dar iki šiol to kraš
to gyventojams neduodama teisės išsirinkti savo Seime
lį ir savo atstovus į Lietuvos Seimą.

Lietuvos valdžia Klaipėdos kraštą valdo panašiai, 
kaip vokiečių valdžia valdė Lietuvą, kuomet ji buvo karo 
metu okupuota. Šitokia Kauno valdovų politika, be abe
jonės, daugiausia ir prisidėjo prie to, kad darbininkų ma
sės Klaipėdos krašte pakrypo vokiško nacionalizmo pusėn.

darbininkų mases, tai tas darbininkų pakrypimas pasi
reiškia ir josios nusistatyme. Jie, tiesa, nesusiliejo su vo
kiečių buržuazija, bet sudarė bloką su ją.

Yra, be to, da ir kita to susiblokavimo priežastis. 
Klaipėdos socialdemokratai iki šiol dar nėra organizaci
niais ryšiais susijungę su Lietuvos darbininkais. Jie te
bėra Vokietijos socialdemokratų partijos dalis ir jie tebe
moka jai duokles. ' j

Šituo faktu, kaip matome, labai piktinasi Brootlyno 
“Vienybė”, kuri apšaukia Klaipėdos socialdemokratus net 
“imperialistais” ir “demokratijos priešais”. Kad Lietu
vos valdžia veda Klaipėdos krašte anti-demokratinę poli
tiką, to “Vienybė” nepastebi: ant tos akies ji “nepri
matė” !

Mes gi tam fakte nerandame nieko nepaprasto. Vo
kietijos socialdemokratai juk per dešimtis metų organi
zavo Klaipėdos darbininkus ir kovojo už jų teises ir jų 
būvio pagerinimą. Butų buvęs stačiai stebuklas, jeigu 
klaipėdiečiai darbininkai tuoj po Klaipėdos prijungimo 
prie Lietuvos butų ėmę staigiai ir nutraukę visus ryšius 
su ta paritja.

Brooklyno tautininkų laikraštis, beje, pasigavęs tūlų 
Lietuvos fašistų paleistą melą apie atstovą Markelį (kurį 
juodašimčiai buvo žvėriškai sumušę Šiauliuose per pir
mąją gegužės), skelbia, kad ir Lietuvos socialdemokratai 
pritaria “imperialistiškam” klaipėdiečių nusistatymui.Tai, 
žinoma, yra nesąmonė, nes visi žino, kad socialdemokra
tai Lietuvos Seime buvo ta partija, kuri pirmutinė rimtai 
pastatė klausimą Klaipėdos krašto susijungimo su Lie
tuva. Socialdemokratų patiektoji rezoliucija (vienbal
siai priimta St. Seime!) sudarė pamatą tam susijungimui.

Gal dėlto, kad Lietuvos socialdemokratai neturėjo 
pakankamai jėgos prispirti Kaupo ponus išpildyti savo 
prižadus* duotus klaipėdiečiams, tai pastarieji kolkas da 
neturi pilno pasitikėjimo Lietuvos darbininkų partijai. 
Būdami gi po Vokietijos socialdemokratų įtaka, klaipėdie
čiai ir orijentuojasi “vokiškai”.

Vienok Klaipėdos darbininkuose jau ėmė reikštis ir 
“lietuviškos orijentacijos” socialistinė srovė. “Naujienų” 
redaktorius tik-ką gavo laišką iš Klaipėdos žiežirbos 
valdybos, kuri rengiasi leisti Klaipėdoje laikraštį lietuvių 
kalba. Jis bus spausdinamas “gotiškomis raidėmis ir mu
sų klaipėdiškių tarme”. Iki šiol lietuviai socialistai Klai
pėdos krašte jokio laikraščio neturėjo.

“žiežirba”, kaip dauguma musų skaitytojų, be abejo
nės, žino, yra Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjun
ga. Klaipėdiškis josios skyrius veda darbą tarpe Klaipė-

‘Luege hat
Melas turi

Vokiečiai sako: 
kurze Beinė” — 
striukas kojas.

Kai Internacionalėje Moterų 
Rūbų Siuvėjų unijoje kilo aš
trus susirėmimas tarpe unijos 
viršininkų ir komunistų frakci
jos, privedęs prie 74 komunistų 
lyderiu kų suspendavimo, tai 
“raudonoji” spauda ėmė gvoltu 
rėkti, jogei tos unijos vyriausy
bė “terorizuojanti” milžinišką 
narių daugumą. Komunistai ir 
jų pritarėjai, girdi, valdą tris 
didžiausius unijos skyrius, 2-rą, 
9-tą ir 22-rą, turinčius 30,000 
narių.

Bet kas pasirodė? Internacio- 
nalės unijos centras nesenai pa
skelbė tuose skyriuose naujus 
viršininkų rinkinius, kadangi 
senieji jų viršininkai yra su
spenduoti už nusikaltimus prieš 
unijos taisykles. Antram ir de
vintam skyriuose rinkimų rezul
tatai jau yra žinomi: naujosios 
valdybos yra. išrinktos iš uni
jos centro šalininkų. Komunis
tai rinkimuose tapo visiškai su
mušti.

Pasirodė, vadinasi, kad ko
munistų laikraščiai melavo, 
kuomet jie rašė, kad 30,000 na
rių aukščiaus minėtuosiuose uni
jos skyriuose stoja už komunis
tus. Jie dabar sako, kad rinki
mai buvę pravesti 
“Laisvė” pasakoja:

“Kandidatai į 
skyrių naujus
nebuvo kaip reikiant spaudoj 
skelbiami. Didžiuma to dar
bo (kokio? “N.” Red.) atlik
ta patamsiais, už veikliausių 
unijistų nugarų, per įvairias 
machinacijas, su pagelba Sig
mano klapčiukų štabo.

“Sigmanas ir kompanija 
‘sufiksino’ rinkimus; tačiaus 
nepajėgs ‘sufiksyti’ ūpą ir nu
sistatymą 30,000 kairiųjų uni
jistų, kovojančių prieš Sig- 
manus ir jų soaialburžujinius 
pagaikščius”.
Ar ne naivus yra šitie prie

kaištai? Vienintelis • faktinas 
kaltinimas centralinei unijos 
vyriausybei yra tas, kad kandi
datai “nebuvo .kaip reikiant 
spaudoj skelbiami”. Kiti visi už
metimai yra tuščios frazės apie 
“Sigmano klapčiukus”, apie “pa
tamsius” ir t. t., ir kaipo toki 
neturi jokios vertės.

Kokią gi reikšmę turi tasai 
neva rimtas priekaištas?
jos centras, esą, nepasirūpino, 
kad kandidatai butų “kaip rei
kiant” skelbįami spaudoje. Ką 
komunistai supranta po žodžiu 
“kaip reikiant” mes nežinome, 
bet jų užmetimas centro valdy
bai rodo, kad kandidatai buvo 
skelbiami spaudoje. Iš to aišku, 
kad rinkimai buvo daromi vie
šai, viešiau net, negu tatai es
ti daugumoje unijų. Kuomet bet 
kurioje unijoje yra renkami sky
rių (lokalų) viršininkai, tai pa
prastai jokių kandidatų sąrašų 
spaudoje nesti skelbiama. Na
riai nominuoja
tinguose tokius, koki jiems pa
tinka, ir niekas prieš tai jokių 
protestų nekelia. Čia gi viešu
mas buvo daug didesnis, ir vis-

gi komunistai rėkia, kad dar
bas buvęs atliktas “patam
siais!”

šitas priekaištas yra ne tik
tai nesąmoniškas, bet ir veid
mainingas, kadangi niekas taip 
toli neina “patamsių” taktikos 
vartojime, kaip patys komunis
tai. Ar nėra faktas, kad komu- • J
nistai darbininkų unijose orga
nizuojasi j tam tikrus partinius 
‘■‘branduolius”, kurie daro savo, 
slaptus/mitingus ir planuoja vi
sokius “skymus”, daugumai uni
jos narių nfeko apie tai neži
nant? Ar ne tiesa, kad komu
nistų veikimą unijose /diriguo
ja Fosterię “Darbo Unijų švie
timo Lyga”, j kurios posėdžius 
nėra įleidžiami unijų nariai, jei
gu jie nepriklauso komunistų 
“gengei?” Tie nusidėjimai, ku
riuos komunistai prikaišioja 
“Sigmano klapčiukų štabui”, 
yra iš tiesų nuolatinė pačių ko
munistų vartojama taktika.

Savo riksmu po pralaimėtų 
rinkimų 2-ame ir 9-ame Inter- 
nacionalės unijos skyriuose ko
munistai išduoda save. Jie visą 
laiką šaukė, kad tuose skyriuo
se (ir 22-ame) 30,000 narių ei
ną su komunistais. Bet tenai 
juk yra, viso" tiktai 30,000 na
rių, — tai iš kur dabar atsira
do nariai, balsavusieji už ko
munistų priešus? Ir tų narių 
pasirodė net dauguma.

Komunistiniai melagiai tapo 
pagauti, nes jie, anot tos vokie
čių patarles, turi “striukas ko
jas”.

i” nuo musų atskyrė, 
siedamas jam visokiausių pe- Laivas “Baltiger” gana didėlis, 
butų dalykų. Pavyzdžiui, tas Kapitonas ir kiti viršininkai 
pasigailėjimo vertas sutvėri-! malonus žmonės. Oras visą lai- 

; mėlis mano, kad ir tarpe ne ką buvo puikus, jura tyki. Nė 
I komunistų gali rastis žmonių, 
kurie mėgsta panegirikas ir 
net palys jas sau rašinėja. Aš 
drįstu užtikrinti tavorščius iš 
“Laisvės” abazo, kad visi pa
dorus ir išsilavinę žmonės, 
ypač socialistai, tokių dalykų 
nepraktikuoja. Panegirikas my
li tik visokį Joneiiai-durneliai, 
visokie nedakepti inteligentė
liai, visoki neūžaugos ir ypač 
didelį silpnumą prie panegiri
kų jaučia komunistų dievina
mas d-ras Kaškiaučius! Todėl 
komunistai visai be reikalo no
ri savo “geimį” primesti to
kiam rinitam vyrui ,kaip D-ras 
Montvidas. Taigi ponai “send- 
vičių” mėgėjai, Chicagos ark
liai piktai juokias ne iš D-ro 
Montvido, bet iš pačių komu
nistų. Ir ne tik arkliat juokiąs
is komunistų, bet ir kuolai, 
prie kurių arkliai esti rišami.

Bet ir išviso bereikalo ko
munistai stengias įvelti Kuš- 
Idaučio dalykan D-rą Montvi- 
dą. D-ro Montvido rekordas 
nėra ir negali būt lyginamas 
su kriminaliai bučerišku rekor
du Kaškiaučiaus. Todėl tegul 
komunistai neišsisukinėja. Ko
munistams ir Kaškiaučiui bus 
daug sveikiau, jeigu jie tinka
mai atrems jų “didvyriui” da
romus užmetimus. Tegul ko
munistai užgina, kad Kaškiau
čius nepasipinigavimo tikslais 
varė platų kriminalių operaci
jų biznį. Tegul komunistai už
gina, kad Kaškiaučius neturi 
40 tūkstančių vertės dvaro ir 
nėra lietuviškas Krezas. Te
gul komunistai užgina, kad 
Kaškiaučius nėra aukavęs “na 
polski kosciol” ir patriotiš
koms lenkų organizacijoms. 
Tegul komunistai užgina tą 
faktą, kad Kaškiaučius' yra pa
tekęs “džėlon” nuo 8 iki 21' 
metų ne už numarinimą krimi- 
nalėmis operacijomis ' keletos 
moterų, o 
tarimus”, 
munistai

vienas nesirgo. Per visą Kiel 
kanalą važiavome dienos laiku. 
Viskas ėjo laimingai, lik Klai
pėdą privažiuojant pasirodė 
didelė migla. Teko du kartu 
laivas sustabdyti. Del tos prie
žasties pasivėlinome: Klaipė
doj turėjome būti 9 vai. ryto, 
bet atvykome tik 12 vai. die
nos.

gu- 
kiti
su
tai
ne

man teko 
issy Foot” 

didžiausiu Aineri-

neteisingai.

2-ro ir 9-to 
viršininkus

Tegul komunistai 
pasiaiškina

Kaso Pastogių žvirblis

Uni-

Pora “Naujienose” tilpusių 
mano straipsnių, numaskuojan- 
čių bolšcvikuojantį kriminalių 
operacijų meisterį Kaškiaučių, 
taip sunervino musų “sendvi- 
čių” mėgėjus, Brooklyno lais- 
vininkus, \kad jie kaip ta ne
lyginant girta višta, kvailai, 
bejėgiai puldinėja į visas pu
ses ir Vis negali atsipeikėti nuo 
suteikto smūgio. Žiūrint į tuos 
bejėgius komunistų puldinėji
mus net gaila jų daros. An- 
dais Pruseika “besisylindamas” 
užstoti Kaškiaučių piktai, vos 
tik ne “po matuške”, išsipludo, 
bet paragavęs dožą mano pą- 
gal Kaškiaučiaus recepto pa
gamintų “piločių” ir vėl nusto
jo žado, tur būt, koletai savai
čių. O kolei viršininkas •atsi
gaus, tai jam pagelbon (“Lais
vės” No. 186) skubinasi be
rods tavorščius Bimba. Atei
na jis labai išdidžiai, kaip vy
ras jau su ūsais, bet vostik 

'prabilęs, tuojaus pasirodo be
esąs paprastas ilgaveidžių ga
nytojas ir paskutinės rųšies
pono Dievo nuskriaustas dva- tai patiko, bet dauguma neno- 
sios suskis. Negalėdamas at- rėjo laukti. Nuvykau pas pp. 
remti nei vieno prieš Raškiau- Thomsoną ir darką ir išdūs- 
čių išstatyto argumento, tas’čiau reikalą. Gavau atsakomą, 
glitlaižis nežinia ar tai dėl sa- jog laivų išplaukimas yra nu- 
vo kvailumo, ar tai .kad nu- statytas, 
kreipus savo, skaitytojų dėmesį pasikalbėti

kandidatus mi-

tik už “nekaltus pa- 
kaip kad visur ko
steliąs žmonėms 
Pagalios, te 
pasiajiškina, kodėl 

taip
munistai
Kaškiaučius tarnaitėmis 
tankiai mainikavo, kaip nely
ginant čigonas kumelėmis? Te
gul komunistai pasiaiškina, ko
dėl Kaškiaučius savo darbinin
ką septynius metus skiepe kir- 
mydė,z kuomet visas 
ąukštas jo didelio 
šviesiais erdviais 
su visais žmogui 
patogumais tuščias

Kuomet komunistai sukram
tys ir prarys šias “pilės”, tuo
met, Reikalui esant, pagamin
siu jiems da ir kitokių.

trečias 
dvaro su 

kambarį tii,

buvo?

Apie “Naujienų”
ekskursija

Pirmiausia turiu prisipažin
ti, jog neišpildžiau savo pri
žadėjimo dažnai rašyti. Nieko 
nepadarysi, — kai nužengiau 
nuo laivo Klaipėdoj, lai ir nu
skendau tarp draugą. Bet sa
vaitei praslinkus šiaip taip “at
sipeikėjau” ir dabar bandau 
aprašyti kelionę nuo Anglijos 
iki Lietuvos.

Anglijoj iš laivo išlipome, lie
pos 16 d. Visa mano “šeimy
na” buvo pilnai patenkinta. 
Tuo labiau, kad laivų administ
racija mano prašymą išpildė. 
Pirmiausia buvo mums pra
nešta, kad Londone teks ke
lias dienas* plaukti. Keliems ta-

'Cačiau jiedu žadėjo 
su admujistraiija.

ii.'; i — p. i ■— — • »•,

nuo pakelto klausinio, pradeda Po kiek laiko man buvo' pra- 
išsisukinėti, pradeda daryli vi-1 nešta, jog mes gauname laivą 
sokius hocus pocus; jsivaiz-'ir iš Londono tiesiai plaukia-
duoju, kad Pastogių žvirblis me į \jĮ<laipedų. Visa “šeimyna” 
esąs D-ras Montvidas ir tą sa- nudžiugo. Tą patį vakarą mes 
vo kvailą įsivaizdavimą prie- nuo stoties tiesiog į laivą nu
mes už aksiomą, šlykščiausiu traukėme. O kas geriausia, tai

kad Pastogių žvirblis me į \|<laipedų. Visa “šeimyna”

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NTTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT, NAUDOS. į

I, L FABIONAS Ctt,

809 W. 35th SI., Chicago
TeL BaJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki'" 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Kai tik pasiekėme kra 
tai mus pasitiko muzika, 
bernatorius, majoras ir 
valdininkai bei kareiviai 
Lietuvos vėliavomis. Visa 
mane taip sujaudino, jog aš 
žodžio negalėjau ištarti,
ašaros tik bėgo iš akių. Mus 
pasitiko šauniai ir mandagiai. 
Man prašant nei Vienam ba
gažo nedraskė.

Turiu dar pranešti, .kad ant 
laivo “Baltigcrio 
susipažinti su p. ‘ 
Johnsonu,
kos probibicijos apaštalu. Su- 
sipažipti teko visai netikėtai ir 
keistu budu. Kapitonas man 
pasakė, jog ant laivo randasi 
garbus svečias Johnson. Važia
vo7 kartu pirmoj klasėj keli 
svetimtaučiai. Vienas pusamžio 
žmogus su geltonais plaukais. 
Važiavo su juo ir moteris.. Tad 
aš ir nusprendžiau, kad tai 
“Pussy Foot” Johnson.

Antrą rylą po pusryčių išei
nu ant denio. Žiūriu, ten stovi 
senukas su plika galva. Jis 
pradėjo mane kalbinti. ĮsikaL 
bėjova. Aš ir sakau jam, kad 
mes ant laivo turime garbų 
svečią. Klausiu ar jam teko su 
Johnsonu susipažinti. Atsako, 
kad ne. Po kiek laiko jis klau
sia manęs, ką aš manau apie 
tokius žmones. Laimei, atsa
kiau, kad tokie žmonės verti 
pagarbos. Koks mano buvo nu
sistebėjimas, kuomet jis ištie
sė ranką, sakydamas, jog jis ir 
yra tas žmogus, apie kurį aš 
kąįbu. Iki Klaipėdos mudu pil
nai susidraugavova. Paskui jis 
nukeliavo j Liepoją, o

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Ix?avitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:3(1 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

iš ten

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

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

Vakarais
3^41 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Susipažinau 
dama cariškos kilmės, 
puiki. Išmokino mane 1 
koziruoti. Rezujtate aš iš jos 
išločiau keletą šilingų.

Atvykus į Viekšnius, iš pra
džių viskas atrodė vargingai. 
Bet dabar jau apsipratau. Net 
patikti jau pradeda. Vakar tu
rėjome koncertą. Koncertavo 
Mikas Petrauskas ir Zigmas 
Skirgaila. Jiedu rengiasi Chi- 
cagą aplankyti.

> Viekšnicčiai reiškia savo 
didžiausį dėkingumą visiems 
Chicagoj gyvenantiems viekš- 
niočiams, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie Viekšnių Knygy
no sukūrimo.

—Tupikaitis.

dar su jauna
Labai

Giilbransen Grojikliai 
Pianai

groja roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbisčių Pianai. 
Parsiduoda geriausiai pus:

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tcl. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietUVis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.
I IIIBMMIBiII I I IIIIW W III ..................................... .. Į „

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECI ALi ST AS egzaminavo ji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Sq. La Salio S t., Room 530 
Tel. Central 6390

Vuk. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yurds 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Wąshinglon St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. l^el. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8-v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted Št. T. Boul. 6737
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i MUSŲ MOTERIMS
t. ■ ■■■ Veda Dora Vilkienė  

Kį IR KAIP VIRTI
Caramel Custard

Tomatų salotos

2 puoduku milko arba sald
žios Smetonos

2 puoduku vandens
5 kiaušiniai

I šaukštas vanilos
1Ą puoduko cukraus 
to šaukštuko druskos
Sudėk cukrų į puodukų ir 

pakepink ant ugnies pakol pa
ros. Išlengvo pilk milką at
skiestą su vandeniu; žiūrėk, 
kad neužvirtų, kadangi cuk
raus temperatūra bus labai 
karšta. Kuomet cukrus gerai 
susimaišys su pienu sudėk iš
plaktus kiaušinius, druskų ir 
vanila. Supilk į išsviestuotus 
molinius indelius, sudėk inde
lius į kitų indų su vandeniu ir( 
padėk į vidutiniai karštų pe
čių. Kepk pakol viršus parus. 
Išteks 6 y pa toms.

(> tomates
% puoduko sukapotų selerų 
i/j puoduko sukapotų riešutų 
’/j puoduko sukapotų alyvų 

ir svogūnų.
2—3 puodukus mayonnaise 

daŽalo.
1 žalį pipirą. ,
Paprikos
Salotos lapų.
Nupiauk viršų nuo tomatų 

ir išimk vidurį. Sukapok išim
tas tomatų dalis su riešutais 
it alyvomis. Sudėk mayunnaise 
druską. Sudėk atgal j toma
tes. Viršuj uždėk šaukštukų 
dayunnaise dažalo, apdek ža
liu pipiru. Apibarstyk papri
ka. Padėk į ledaunę 10 miliu
tų. Paduok į stalų kiekvienai 
ypatai po vienų tomatę, pada
bintą salotų lapais.

Konservuojant reikia vartoti 
geras gumines rinkes

džiovinimas yra lengvas ir eko
nomiškas būdas konservuoti 
vyšnias, kuomet bunka vimas 
nepatogus. Saldžios, ypatingai 
kietos vyšnios, tamsiai raudo
nos, kaip tai: Tartarian, Bing, 
l.ambert v arba iDifkeman pu
šies gali būti vartotos vieton 
razinkų. Bugščios arba paji
nės vyšnios lengvai džiovina
mos. Pirmiausia reikia nu
plauti vyšnias, nuskinti kote! 
liūs ir geras atskirti nuo ne
gerų. Po tam padėti vyšnias 
atskirai ant lentelės ir lentelę 
įdėti į džiovintoje

Jeigu vyšnios didelės, gali
ma išimti jų kaulelius, bet to
kiu badu eikvojama daugelį 
skystimo, kuris savyje turi 
daugumų vaisių cukraus. Bet 
jeigu galėtume šitų skystimų, 
apie 35 arba 50 galonų kožnam 
vaisių tonui, suvartoti daryda
mi uogų arba vaisių kisielių 
(jelly), tai užsimokėtų kaule
lius išimti. Džiovinimo proce
se, kuomet vyšnios įdėtos į 
džiovintoje džiovinto jas neturi 
būti karštesnis už 120 laipsnių 
Fahrenhcit, ir niekuomet ne
perviršyti 150 laipsnių, nes 
perdidelis kaitinimas sugadins 
vyšnias [FLISj.

tą indą (kad nedavus bakteri- nors atrodo včsu, vistiek pie-
joms progos augti) ir laikyti 
včsioj, švarioj, neprieinamoj 
musėms vietoj. « Šviežų pienų 
niekuomet nereikia maišyti su 
senu pienu, nes pabuvusio pie
no bakterijos pasendins švie
žų pieną. Bakterijos greičiau
sia dauginasi puvėsiuose ar 
mėšlyne, todėl pienas turi būti 
laikomas tik švarioj, vėsioj vie
toj. Daug gerinus pienų laikyti 
po uždangalu, idant netik mu
sės ir kiti vabalai, bet ir kva
pai nedasiektų. Laikant po 50 
laipsnių Fabrenheit ar trupu
tį žeminus, galima pienų už
laikyti šviežų nors 12 arba 14 
valandų po gavimui nuo ve
žiotojo. Kartais labai šiltoj 
dienoj pienas greit surūgsta 
kad ir šaltoje vietoje laikomas, 
bet tas yra vien tik todėl, kad

nas nelaikomas iki 50 laipsnių 
šalčio.

Reikalaujant kad atvežti pie
nų po piet, pienas bus nors nuo 
12 iki 18 valandų šviežesnis 
negu kad reikalaujant anksti 
ryte ir gaunant vakar ryto pie
nų. [FILIS]/ v ■ <

Nuo Odos Skaudamu

Vaisių prieskonis

1/2 pakelio smulkaus plati
no •«. .

J/2 puoduko šalto vandens
Va puoduko verdančio^ van

dens
1 puoduką cukraus
2 puoduku baltų arba muso

nų vyšnių
2 puoduku sutarkuotų pinc- 

apple ,

Senos arba prastos guminės 
i inkė’s sugadina konservus. 
Vaisiai ar daržovės gali būti 
švieži, bonkos geros ir švarios, 
bet jeigu gumines rinkes ne
tinkamos, visas konservavimo 
darbas išeis ant nieko. Kuo
met reikia bonkas kaitinti, tuo
met reikalinga vartoti geriau
sios rūšies rinkes. Jeigu po 
jkaitinimui rinkė rodo truku
mą, reikia visuomet naujų 
vartoti, (teras rinkes galima 
lengvai sulenkti ir gnaibyti.

Netinkamai prižiūrėtas 
pienius surugs

Nepaisant kaip saugiai pie
nas pridabojamas iki pridavk 
intii šeimininkei, jeigu šeimi
ninkė nemokės tinkamai pri
žiūrėti, pienas greitai surugs.

Gavus pienų, reikia tuoj per
pilti i karštu vandeniu išploti*

Vietų
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, jsidrėskimų žaizdų, 
užgavimų. skaudulių, nudegimų, ir tt.

MADOS.
1 svarų marshmalk>\vs
1 puoduką sukapotų riešutų
2 puoduku saldžios šmoto*

nos

[FLISj

DVI SERGANČIOS MOTE- 
, RYS ATGAVO SVEIKATA

Per vartojimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable 
Compound. Skaitykit 

, jų laiškus

Valdosta, Georgia. — “Aš kentė
jau nuo labai didelio moteriško silp

numo ii’ turėjau 
labai nemalonius 
simptomus, skaus
mus nugaros, šonų 
ir kojų. Nuo to lai
ko kaip pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound, 
aš jaučiu geriau vi
sais atžvilgiais ir 
nemalonus simpto
mai pranyko. Jūsų

gyduolės yra geros dėl nervingų ii 
nusilpusių moterų”. — Mrs. L. O. 
Dasher, R. F. D. 4, Box 14, Valdo
sta, Georgia.

Pagclba nuo pirmo butelio
Battlc Creek, Mich. .— "Aš turė

jau didelius skausmus ir sutinimus 
šonų, kaip kada taip labai skaudėda
vo, kad aš negalėjau dirbti savo na
mų darbo ir buvau begalo nerviška. 
Clevelando laikrašty aš skaičiau lai
šką apie Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound. Aš gavau gerą pa
galbą nuo pirmo butelio, aš ir toliau 
vartosiu jas, nes aš žinau, kad jos 
man pagelbsti. Aš noriu pagelbėti 
kitoms moterims ir atsakysiu i jų 
laiškus”. — Mrs. C. E. Palmer, 247 
Champion St., Battle Creek, Mich.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Suplak smetonų. Įmerk žela
tiną į šaltą vandenį ir ištarpyk 
karštame vandenyje. Nusunk 
vaisius ir sudėk . į atšaldytų 
Želatiną. Kuomet mišinys pra
dės tirštėti, sudėk plaktą Sme
toną. supjaustytus marsbmal- 
lo\vs. Supilk viską į didelį in
dą arba mažus indelius ir pa
statyk į ledaunę. Kaip atšals, 
padabink saldžią Smetona ir 
riešutais.

Migdolų šalt k ošė

2 puoduku nuvalytų migdo
lų

Įo šaukštuko migdolų eks
trakto

t puodą saldžios Smetonos
1 VI puodo milko ir *4 puo

duko vandens
Gali vartoti 1 Lj puoduko 

saldžios smetonos jeigu nori.
2 kiaušiniu
2 puoduku cukraus
truputį druskos
Sudėk cukrų į atskiestų mil

ką ir duok beveik užvirti dvi
gubame puode. Sudėk išplak
tus kiaušinius ir virk pakol 
sutirštės. Nuimk nuo ugnies ir 
atšaldyk. Sudėk išplaktų Sme
tonų ir sutrintus riešučius, 
taipgi ekstraktų ir druskų. Su
dek į indą, apdėk ledais tegul 
sušąlą.

Aprikotų salotos

Kaip sulaikyti bankų 
trūkimų

Niekuomet nedėk šaltas bon
kas, pripildytas ar nepripildy- 
tas, karštan vandenin.

Nedėk šiltas bonkas šaltai) 
vandenin.

Perpilnai neprikimšk bonkas
Patartina naujas bonkas įdė

ti į puodų su šalin vandeniu, 
uždėti puodą ant pečiaus ir iš
lengvo kaitinti [FLISJ.

Vyšnios lengvai džiovinamos 
naminiam vartojimui

šeimininkės mėgsta į bon
kas dėti vyšnias, bet ne visos 
šeimininkės žino, kad vyšnių

Užkietėjimo
oGOoaooaooM

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’Si; Dr«vjDivM
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 86 centai

• Pirmiausiai kreipkis į a p tieką.

Paimk 15 aprikotų, perpiauk 
per pusę.

J/2 puoduko smulkiai supjau
stytų selerų.

puoduko smulkiai suka
poto žalio pipiro.

G* puoduko saldžios Smeto
nos. /

Salotų lapų.
Dažnius padarytas iš saldžios

Smetonos.
Sudėk salotų lapus ant lo- 

rielio šonų. Viduje sudėk tru
puti sukapotų galerų ir žalio 
pipiro. Ant viršaus sudėk 5 
Puses nprikotų, tuščiąją pusę 
aprikoio į viršų; padaryk kaip 
ir gėlę iš jų. Vidurius pripil
dyk plukta saldžia Smetona. 
Apipilk saldžios smetonos da
žniu su aliejum, druska, atstu 
ir trupučiu cukraus ir raudo
nojo pipiro. t S

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

.......
Siųskite pinigus Lietuvon 

telegrafu uer Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo į 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAKSYS
220 Mihvaukcc Avė., 

Kenosha, Wis. v

No. 2371. Jaunai panelei graži suk
nelė. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38. 
10 ir 42 colių per krutinę. 36 niierui I 
reikia 2% yUrdo 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirptu ■ 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti nūerą ir 
Kiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima 'prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Clucago, III.
Čia įdedu 16 centų ir prašau at

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

l

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOrt Be
Peilio v ’N* Skausmo

Aš gydau rupturas savo metodu 
kasdien, be skausmo, be peilio ir be 
išlikimo iš darbo. Sergantiems su
grąžinu sveikatą ant visados. Dide- 
deles kompanijos neima j darbą žmo
gaus, kuris turi rupturą.

Skaitykit ką Mr. Bendash sako:
Man yra labai malonu paliudyti ko

kią vertę aš gavau išsigydęs pas Dr. 
FJint nuo rupturos. Aš turėjau'rup
turą per ilgą laiką kol tik atsilan
kiau pas Dr. Flint ir vartojau jo be 
skausmo gydymą.

Pasekmes buvo kuogeriausios. Jis 
išgydė mane be peilio, be skausmo ir 
be išlikimo iš darbo. Aš jau esu iš
gydytas metai laiko, nedeviu daugiau 
diržob ir neturiu bėdos su ruptura. 
Jaučiu gerai.”

Charles Bendash,
1645 W. Ohio St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

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

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

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pini gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog j 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią gy
vumas jų yra im-

ne- 
ir

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš EuYopos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke 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 cgzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes ’ 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiŠkas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligonino.se ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite i 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. Utarnlnke, Sere- 
do.i ir Sutinto j nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nerišliomis ir iventudie- 
niais nuo 10 iki 12 dieną. (

Lincoln Medicai Institute
DR. B()W|X; Specialistas ir j 

Medikais Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

" ■ -............. ...................................  • i ' " -

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
l----------------- ... ■ ■..........

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

1545 West 47th Street *
Netoli AshlanH Avė.

Patarimas ir Egzaminavimas

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

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

bės sura
sti tikrą 
priežastį 

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Rossj 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 linkimais.
Tie kurie turi krauja užnuodijiiną, 
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 jgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti go
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chropįška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausia Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

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

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

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

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panerieliais, 
..sęredonijs ir subutomis nuo 10 ry
to iki 8 va'kąte.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
St^ 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro- Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

GYDOME VYRUS 
$50 $10

I •'
Iki tolimesnio pranešinio' 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 - 
nėdintiT Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite 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 iigU» Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 Gyduoles* ■'914"
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas ({čirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki š|ol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiupus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi specialus inturve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų pači- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 tyto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augito)

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojanios 
reguliariai ^kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

1 ***' •

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 1 
, 6752 S. Campbell Avė, 

TeL Koo^evelt 8500

ligonino.se


6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Rugp. 18, 1925

CHICAGOS Nuteisė pakorimui
y, | Pereitą penktadienį Rayniond

Costello, kuris buvo kaltinamas
X išgėdinime Madeline VVhite, 1G

metų ir jos nužudime, liko ras
tas kaltas ir nuteistas pakori- damas per langą iš antro aukš- 
mui.

I Piktadarybė buvo papildyta 
liepos 10 dieną. Mergaitės la
voną rasta po porčiais, netoli 
jos namų. Tuojaus tapo su
imtas Costello, kuris iš vakaro 
buvo su mergaite; be to Jos 
gerklėn buvo įgrūsta Jo skepe
taite, 
prisipažino; jis sakė, 
gaitę išgėdino ir 
vyras, kuris iš jo 
skepetaitę. 
Mulholland. 
to užsiginė, 
žudė kokis tai Mull, kurio pir-1 
mojo vardo nežino, taipjau be
žino kur jis gyvena. Skepetai
tė irgi nesanti jo, bet to Mull. | 
Nors tiesioginių įrodymų ne- vas William Georgipoalos pasi- 
buvo, tečiaus Costello vistiek Ii- mirė ant savo ūkės netoli St. 
ko nuteistas pakorimui; jis ir Jbseph, Mich. Tik jam mirus 

išėjo aikštėn, kad jis per 22 
metus; tarnavo policijai, išdavt- 
nėdamas nusikaltusius graikus. 
Tik keli policijos viršininkai 
žinojo apie jo tarnavimą polici
jai, šiaip niekas daugiau neži
nojo. Gaudavo jis ir reguliari- 
nę algą, po $1,800 j metus, o 
taipjau gavo ir pensiją.

Lietuvis užmuštas dirb 
tuvėje

Walter Geriba, 81 m., 
Emerald Avė., likc 
Schultz Baking Co.

3116 
užmuštas 

dirbtuvėje.

per atviras elevatoriaus du»is 
nukrito dvejetą aukštų ir tiek 
susižeidė, kad neužilgo pasimi
rė Washington Park ligoninėj.

Didelis gaisras sker 
dyklose

Veik v’sai sunaikint' 
Hantmond & Co. s.o.i nykio 
Nuostoliai siekia $500.000

li.

šeštadieny po piet buvo ki.ęs 
didelis gaisras skerdyklose, ku
ris veik visiškai sunaikino ga
na didelę G. II. Ilammond & 
Co. dirbtuvę, sakoma priklau
sančią Swifto kompanijai.

Gaisra.' kilo oleomargarlno 
skyriuje, kur buvo sukrauta 
daug aliejotos popieros, kuri, 
manoma, užsidegė savaimi ir 
ugnis greit persimetė į kitus 
aukštus ir neužilgo visas na
mas buvo apsemtas liepsnų. Iš 
žmonių niekas nežuvo, tik 25 
ugniagesiai buvo atsidūrę dide
liame pavojuje sienai netoli jų 
nupuolus. Buvo iššaukta apie 
pusė visų Chicagos ugniagesių, 
tik mažas spaudimas vandens 
neleido sėkmingai gesinti gais
rą, taip kad prisiėjo tik ten
kintis pastangomis neprileisti 
ugnies prie kitų artimų didelių 
dirbtuvių. 'l ik jau vėlai vaka
re gaisras liko suvaldytas.

Apskaitoma, kad gaisras pri
darė nuo $500,000 iki $700,000 
nuostolių.

VLADISI.OVAS GERIBA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 16, 1925 m. apie 9 
vai. Washington Park, ligonbu- 
tyje, netikėta mirėia, tapo už
muštas dirbtuvėje. Turėjo am
žiaus apie 32 metus buvo neve
dęs. Paliko didžiausiam nuliū
dime seserį Franciftką ir švo- 
gerį Kantučius Amerikoje, Lie
tuvoje paliko vieną brolį Fran- 
čišktj Geribą. Pragyveno Ame
rikoje apie 11 metų. Priklausė 
prie Balto Dobilo (White Clov- 
ers) Kliubo. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno re<l., Tauragės ap., Lau
kuvos parapijos, Vonkių kaimo. 
Laidotuves įvyks Rugpiučia 20 
d., 1925 m. iš namų 3146 So. 
Emerald Avė., j Šv. Jurgio baž- 

apie po pamaldų į

Užkviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nubudę sesuo ir švogeris
Kantučiai.

laidotuvėm patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Y

Šokdamas per lengą 
persipjovė gerklę

Pranešimai ISRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

Advokatas llarry Guippe, 
4844 Washhnigton Blvd.t šok-

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas 

Ieudeikiai
Pagrabę Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Prie kaltės jis betgi ne
kart mer- 

nužudč kitas 
pasiskolino n 
buvęs tūlas 

teisme jis ir. 
mergaitę nu- j

Juo
Bet
Esą

šiaip nesenai iš
jis 

kalėjimo buvo

sako, kad rei- 
bylos nagrinė-

Jo advokatas 
kalausiąs naujo 
jimo, nūs nebuvę duota laiko 
tinkamai prisirengti; mat byla 
buvo nagrinėjama ųž 35 dienų 
po papildinio piktadarybės. Jei
gu nepavyktų, tai bus kreiptasi 
j valstijos aukščiausi teismą, o 
jei 
šią 
vių 
ra 
dėdė ir 
minose, 
norėta 
min.

ir tai nepagelbetų, tai bu- 
bandoma gelbėti nuo kartu- 
beprotybe; esą Costello ne

pilno proto žmogus, nes jo 
tėvas mirę beprotna- 

o ir j j patį metai atgal 
irgi atiduoti beprotna-

Užgavo policisto automo 
biliu, liko pašautas

tf) persipiovė sau gerklę ir ne
užilgo pasimirė ligoninėj. Guip- 
pe įjau gana ilgą laiką sirgulia
vo ir nuolatos buvo po daktarų 
priežiūra. Bet padėčiai ne
gerėja n t, daktaras sumani jį 
atiduoti beprotnamin ir ištirti 
jo protą. Vos spėjęs pamaty
ti policijos vežimą, Guippe įbė- 
go į savo kambarį ir užsibari
kadavo duris. Kada duris iš
laužta t jis šoko per langą, bet

iiužkliuvo už vinies sienoje 
persipiovė sau gerklę.

Smulkios Žinios
žymus Chicagos graikų vade

Chicagos Darbo Federacija 
savo susirinkime pagirė gu
bernatorių Small už suteikimą 
pardono South Chicagos darbi
ninkų vadovui Theodore Vind 
ir keliems kitiems unijų dar
buotojams, kurio buvo nuteisti 
kalėjiman neva už grūmojimą 
sa n k ro v i n i n k ams, dėl i o j imą
Ijombų ir tt. Vind pareiškė, 
kad jų byla kainavo apie $30,- 
000, kuriuos sudėjo patys da’. 
bininkai. Fabrikantai betgi 

_ yra labai nepatenkinti Vind pa- 
r liuosavimu.

Policistas Alexander I^ing -----------
ford labai nemėgsta, jei kas už-' Ed\vard S. Schneider per 
kabina jo automobilių. Tad trejus metus varė butlegerio: 
pereitą sekmadienį kada taksi- biznį ir pelnė $100,000, kuriuos! 
kabas biskį palietė jo fenderius, lyisus praleido. Bet apie butle- 

gerystę nežinojo net ir jo pati. 
Ji nežinojo net ir to, kad i 
Schneider turi ir kitą pačią. Į 
Bet visgi jis prilipo liepto ga-l 
lą, kada pati sužinojo, kad jis! 
draugijai padavė kitą adresą. 
Schneider tapo areštuotas ir 
dabar sėdi kalėjime, kaltinamas’ 
dvipatystėj.

jis pasivijo taksikabą ir prisi
statęs policistu pradėjo sakyti 
šoferiui pamokslą, kuris betgi 
nepatiko besiskubinantiems 
taksikabo pasažieriams ir jie 
pradėjo jam priešintis. Poli- 
cistas tada išsitraukė revolveij 
ir vieną pasažierių A. B. Reilly, 
nesenai atvykusį iš Pennsylva- 
nijos darbininką, peršovė, gal 
mirtinai jį sužeisdamas

Dabar policistas sako, kad jis 
Reilly šavęs apsigynimui, nes 
Reilly buk parmušęs jį ant že
mės. Netoli 'stovėjęs policijos 
kapitonas, bet tasis pasišalino, 
kad nereikėtų liudyti.

PRIGĖRĖ

Edvvard Jolliffee, 315 W.
trimis jau suaugu- 
išvyko pasivažinė- 

valtimi. Nė vienas 
nemokėjo, bet vy-

61
St., su savo 
siais sunais 
ti motorine 
jų plaukti
resnysis sūnūs, Francis panorė
jo pasivažinėti ant lentos. Te-
pasileido važiuoti. Bet pava- 
žiavus kiek virvė truko ir 
Francis su lenta, nuėjo dugnan. 
Tėvas ir broliai bandė gelbėti, 
bet patys nemokėdami plaukti 
nieko negalėjo padaryti.

NUŠOVĖ GATVĖJE

Felix Scalza, adresas nežino
mas, liko nušautas gatvėje prie 
801 Forųtter St. šovikas, kuris 
paleido trris šūvius, pabėgo.

Sugryžo namo, rado dukterį 
mirusią

John Kething, 4831 Went- 
worth Avė., su savo žmona iš
vyko miestan savais reikalais, 
palikdami savo tris vaikus 
Frances, 8 m., Agnės, 13 m. ir 
Morris, 12 m. savo kaiminės 
Mrs. D. Karoulis priežiūroje. 
Kada jie sugryžo, jie rado sa
vo jauniausią dukterį, Frances, 
jau mirusią. Ji mirė nuo džio
vos, kuria sirgo keturius/ mėne
sius.

TAUPYK IR TURĖK

sąvaitę, kas dviKas sąvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdČH ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jusu 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
Ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia Jus galite pasiimti bite 
kada ir bite 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. Mišelka 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

LSS. 4 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugp. 18 d., 
8 vai. vakare, Raymond Chapel 
svetainėj.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti laiku. /

— Valdyba.

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
flatas ant West 34tli Place, netoli 
VVe.dcm Avc. Šviesus, patogus kam
bariai; -

Atsišaukite i *
2441 W. 34th PI.

Savininką galima matyti visada

PARDAVIMUI MaxwelPtou- 
ring automobilius, pirmos 
klesos padėjime; visas gerai

AR JUS GALIT SUDĖTI AITĄ

Te). Victory 7040 
2816 So. Michigan Avė.

OFISAS DENTISTUI 
PARENDAVOJIMUI.

Labai geroj vietoj, viršuj aptiekos, 
kampinio namas. Dantistas yra pa
geidaujamas.

Kreipkitės
Tel. Lafayette 2014. I

RENI)AI 4 kambarių fialas, nau
jai išdckoi uotas, gasas, elektra, 3 
gliazatai, jardas ir beiz.nrantas dra
bužiam džiauti.

Renda $21.00.
549 W. Š7 St. ir Wallace St.

JIEŠKO KAMBARIU
JĖŠKO vaikinas kambario prie 

mažos ir geros šeimynos Bridgeporto 
apielinkėj. Praneškit greitai laišku į

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halstėfl St.

. Box 247

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON gražiai furnišiuo- 

tas kambarys, karštu vandeniu 
šildomas, vana, telefonas, $5 
į savaitę. Pitone Englewood 

3306. 6951 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
NANCY BEAUTY SHOP 

parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega- 
iu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj. resortų sekcijoj AVis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

$800 GROJIKUS PIANAS
Gražus pianistų grojiklis pia

nas, 137 rolelių ir kabinet, 
$135. Pardavimo priežastis, li
ga. Išmokėjimais.

2332 w’ Madison St. 1 fl.

ANT PARDAVIMO luncb- 
ruimis, geroj vietoj. Prie ka
rų linijos.

Atsišaukite:
655 W. 119 Str.

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

Naujienos
„ 1739 So. Halsted St.,

Box 596

Joseph Maruska, 5045 S. Ro- 
bey St., pareikalavo iš Tony 
Nenick, 5406 S. Robey St., sa
vo senos skolos $85, kuriuos 
Maruska jau senai paskolino 
Nenick. Teciau Nenick tiek 
įsižeidė tuo reikalavimu, kad 
jis išsitraukęs revolverį Maniš
ką peršovė. Maruska betgi pa
sveiks.

šį rudenį bus pradėta būda
vot! nauja Illinois Central ge
ležinkelio stotis prie Randolph 
gatvės, Grant parke, vieton da
bartinės baigiančios griauti šito 
ties. Nauja stotis kainuos $2,- 
000.000 ir bus pabudavota į 
18 menesių.

Dvi merginos užvakar bandė 
nusinuodinti, bet abi pasveiks. 
Ireno Berner, 18 metų, 1642 
Pratt' Avė., ban^ė nusinuodin
ti;' ię nusiminimo dę) 
Nancy Wright bandė 
dinti dėl nesėkmingos,

Ug«F? ■ o 

nusinuo- 
meiles.

24 šėrų brokeriai ir 
nėtojai bus areštuoti 
nes valdžios už pardavinėjimą 
beverčių Texas aliejaus Šerų. 
Juos bus kaltinama prigaudinė- 
jime žmonių.

pardavi- 
fedcrali-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

Pirmyn Mišraus Choro dainų repe
ticija vyks utarninke, rugpiučio 18, 
7:39 v. v. Liuosybės svet., Wabansia 
ir Girard. Visi dainininkai būtinai at- 
silankykit. Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo sesers Liudvi

kos Rimkienės, po tėvais Urbikaites. 
Paeina iš Raseinių ap., Margiškio 
vaisė., Skilžemių kaimo. 20 metų 
tam atgal gyveno Donorą, Pa . Tū
liu svarbų reikalą, meldžiu patčios ar 
pilu pažįstančių ją pranešti man:

ANTANINA RAMANAUSKIENĖ 
4220 So. Washtenaw Avė.

PAJIEŠKAU Jono Meškų—Pabalis, 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Da
bar girdėjau gyveno Frankfort, III. 
Jis pats ar kiti jį pažįstanti meldžiu 
pranešti man, turiu svarbu reikalą.

KAZIMIERAS VALICKAS 
4622 S. Marshfield Avė., 

Chicago, 111.

.IEŠKAU cioc4» Olieses Danilevy- 
čaitės po vyru Stulpinienė. Paeina 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio, 
Derkstalų dvaro. Meldžiu ciocūs at
siliepti, noriu susipažinti.
Stefanija Danilavičaite-Domarkienė 

221 E. 115 St., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIll
PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne

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

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

JĖŠKAU partnerio j Aptiekos biz
nį — su biskiu pinigų. Vieta labai 

’ gera ir biznis išdirbtas. Atsikreip
kite ypatiškai nuo 8 iki 12 vai. ryto. 

10804 So. Michigan Avė.
Roseland, III.

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPOKT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom miuęvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

................................................. ......... ....................................

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė.
( CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo rcikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
IIEAT1NG SU PPL Y Cp.

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

...... ——\
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35%
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co.,

* 1637 West Division St.,
netoli Marshfield'

i .i.... —

. RENDAI 2 kambariai, ga
ru šildomi, elek. maudynė, kar
štas vanduo kasdien. Pageidau
jama vaikino. Kreipkitės J. Ru
tkauskas, 1 lubos. 3256 , So. 
Union Avė.

Story & Clark
GRO.HKL1AI PIANAI

notų, moderniški keisai, plieninės 
įlate, naujas vertas $K00. Iš prieža
sties apleidimo miesto parduohiu

$150
Su benČiumi, kabinetu ir apie 
rolių.

88

už

98

• 1389 Mihvaukee Avė.
1 fl.

Klauskite Mrs. Pietrowskis Piano

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
namų vertės Maywoode, 

gyvenimo aplinkybės yra 
kos. čia randasi 
gera transportacija, mokyklos, ba
žnyčios ir tt.

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS
2 KARŲ GARAŽAS

lotai tiktai, $7500. Tai yra 
gražiausias namas visame mieste, 
6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas. Tas namas tinka dėl mili
jonierių. 
$1000 dėl 
priežasties 
$9,500.

kur 
i (le.nl i š- 

daug darbų,

2

Savininkas nuleido 
greito pardavimo iš 
ligos. Tikras bargenas,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ .

REIKALINGI virėjas ir vei- 
terka į restoraną patirę savo 
darbe.

Atsišaukite :
1616 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ CORK 
DIRBĖJŲ j bresinę fandrę.

SLOAN V AL VE CO. 
1300 W. Lake Str.

REIKALINGA patyrusių 
terų skirtstyumi skudurų.

Atsišaukite,
1017 So. Fairfield Avė.

mo-

i

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA lietuviškai ir angli
škai kalbančio vyro prie tele
grafų darbo, patyrimas nerei
kalingas, $25 iki $35 kol mo
kinsis. Mr. WALKER 
127 N. Dearborn Str. Bm 601

REIKALINGAS kukorius (virėjos) 
sykiu turės būti ir viso biznio vedė
ju, arba priimsiu į partnerius. Savi
ninkas turi du bizniu, negali vienas 
ap.niairbti. Atsižaukit tuojau. Dar- 
bus Roselande liotvivių Rolonijoj.

1161 E. GI St.
Tel. Midway 2866

AUTOMOBILIŲ SALESMENŲ 
REIKIA

Mes turime labai gera pasiūlymą 
vyrams, kurie gali pirkti ir patys 
likti domonstratoriais.

Atsišaukite
RICKENBACKER SAtES AGENCY 

5441 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS benyvtas 
žmogus prie namų darbo, lat
vis negali sunkiai dirbti tegul 
atsišaukia tuojaus 1907 S.'Hal- 
sted St. arba 4606 S. Califor- 
nia Avė. ' i

REIKALINGAS patyręs bekeiis 
nrie juodos duonos ir keksų kepimo. 
Darbas ant visados ir gera užmokes
tis geram darbininkui.

Atsišaukit no 1 vai. vak.
738 W. 31 St.

I

RAKANDAI

IŠSIMAINO 
SERNĖ ant 
retai kada 

» 

proga ir toks 
Kas manote 
kaip su savo 
kreiptis

1723 W. 47 Str. 
Tel. Yards 4389

DIDELĖ GRO- 
namo, bet labai 
pasitaiko, tokia 
naudingas biznis, 
geriau naudotis 

namu, meldžiu

PARSIDUODA minkštų gėrimų, 
cigarų, cigaretų biznis. Vieta apgy
venta visokių tautų, daugiausiai 
lietuvių. Norinti tokį biznį 
parduosiu su namu ar be

Atsišaukite
‘ 1337 So. 49 Avė.

Cicero, 111.

pirkti, 
namo.

DELIKATESEN, bekernės tavorai, 
gera krautuvė, sena įstaiga, gerai ap
simoka, North Side, augštos rųšies 
fikceriai, daug šviežio stako, pigi ren- 
da su gyvenimo kambariais, pardavi
mui jūsų pačių kaina, dėl užbaigimo 
šeimynynių reikalų, taipgi galima 
perkraustyti.

2154 Lincoln Avė.

SAIDAINIŲ, delikatesen, bekernes 
tavorų krautuvė, geras kampas, West 
Side, sena įstaiga, galima uždirbti 
daug pinigų, renda, $55, 5 kambariai 
gyvenimui ir vana, parduosime pigiai.

319 So. Califomia Avė. 
kampas Gladis, ‘Ą bloko į pietus nuo 

Jackson Blvd.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Puse arba visa, viena iš dviejų 
bučernių, arba mainysiu ant mažo 
namo arba gero automobilio.

Atsišaukite
Telenhone Yards 3906 

4425 So. Wells St.

PARDAVIMUI Lunch 
Gera vieta, biznis gerai 
btas. Pigi kaina.

AtsiSaulcite t 
72« West 14 Vince

Room 
išdir-

1104 St.
Imkit 

durų.

A. S\VARTZ
Charles Rd., Maywood, III.
Madison St. karą iki pat

PAMATYK šitą 6-6 kambarių nau
ją muro namą vandeniu šildomas, 
bungalow stogas South Side. Par
duosiu labai pigiai arba mainysiu ant 
mažo namo, ar lotų. Savininkas

JOE VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė.

KAMPINIS< moderniškas 8 apt. 
mimas. Plieno konstrukcijos, 2-5 
ir 6-4 kambarių, . indorc lovos, 
furnas ir iteėiuin šildomas, gaso 
pečiai, le.dąunės, geras pirkinys.

.1635 W. 57 Str.
1 apt. Prospect 3922

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

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

FARMA Už PUSĘ 
KAINOS

Parsiduoda arba išsimaino 
ant namo, lotų, ar biznio, 
perkant reikia įmokėt $500, 
80 akrų žemės, 20 akrų di
delio miško, didelis sodnas, 
7 karves, 4 arkliai, taipgi ir 
kitokių paukščių, visi geri 
bildingai, 75 mylios nuo Chi
cagos, ant gero kelio.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO. 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

21 apartamento kampinis 
namas, visi po 4 kambarius, 12 

St. ir 
Atsi-

PARDAVIMUI 3-jų ruimų rakan
dai — fornišiai už gana prieinamą 
kuiną, nes turiu apleisti Chicagą 
tuoj. Kreipkitės

3362 So. Halsted St.
2-kos lubos, vidurinis įėjimas

,' nuo 12 vai. dienos

PARDAVIMUI štoras cigarų 
ir cigaretŲ, kendžių ir visokių 
minkštų gėrimų, 5 kamb. pa
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo nesutikimas tarpe partne- 
ritj. 2491 Archer Avė.

sun parlorų, n o tol i 70 
Halsted. Kaina teisinga.
šaukite. Mr. Geegn

7923 So.. Throop St. 2 fl.

MORTGECIAI-PASKOLOS

NAMAt-ZEME
PARSIDUODA muro 2 flatų po 

6 kambarius namas, karštu vandeniu 
šildomas. Taipgi antras 2 flatų po G 
kambarius muro, taipgi karštu van
deniu šildomas. Parduoda savininkas, 
nes apleidžia miestą.

0843 So. Washtenaw Avė. 
1-mos lubos

PARSIDUODA puikus marinis 
2 aukštų namas, šiltu vandeniu Šil
domas, po 5 kambarius. Gera apie- 
linkč. Parduosiu pigiai.

MIKE JANUSHAITIS 
7027 So. Maplewood Avė.

Phone Republic 9275

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
kambarių ir grosoris. Geroj vietoj, 
netoli prie mokyklos. Priežastį par
davimo paCrsit ant vietos.

5334 W. 23 St., 
Cicero, III,

ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami a it 6% palūkanų.
Taipgi perkam? 'Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzje Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

k.


