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Riaušės prieš žy 
dus Viennoj

Francuos socialistai prieš 
dalyvumą valdžioj

Partijos kongresas nutarė, kad 
nariai negali ūži imti jokios 
valdžios vietos

Amerika galėtų priversti 
Europą nusiginkluoti, 

sako Berger
Francijos socialistai nutarė 

nedalyvaut valdžioj
Didelės antisemitinės ’ Bergeris apie Europos

riaušės Viennoj nusiginklavimą
šimtai policijos saugo sionistų 

kongresą nuo austrų fašistų 
ir “krikščionių” puolimo

Socialistų kongresmanas 
kad Amerika galėtų 
spaudimu priversti 
valstybes nusiginkluoti

sako, 
savo 

Europos

PARYŽIUS, rugp. 18.—Fran 
cijos socialistų partijos suva
žiavimas, šiandie didžiuma bal
sų nutarė, kad partijos nariai 
negali aktyviai dalyvauti bur
žuazinėj valdžioj, arba priimti 
kurią nors valdžios vietą.

Rezoliuciją dėl nedalyvavimo 
buržuazinėj valdžioj pasiūlė 
socialistų vadas Leon Blum, ir 
ji buvo priimta 2,210 balsų. 
Picrreo Renaudelio rezoliucija, 
kuria jis pritarė dalyvavimui 
valdžioj, gavo 559 balsus.

Blumo rezoliucija proponuo 
ja taipjau, kad socialistai ne 
remtų dabartinio kabineto, bet 
remtų bet kurią kitą valdžią, 
kuri darys pastangų pravesti 
darbininkams naudingus įstaty
mus#

VIENNA, Austrija, rugp. 18. 
— Ryšy su žydų sionistų kon
gresu, kurs vakar čia atsidarė, 
austrų antisemitai, taip vadina 
mi “krikščioniški socialistai” 
[su socializmu jie nieko bendra Milvvaukee Wis 
neturi], “hakenkreiceriai“ 
ba fašistai pradėjo kelti jdančiai iš penkiolįfcos narių, ke

liaujančiai i tarptautinį sociali- 
įStų kongresą Marseillese.

Pasikalbėjime su spaudos at-(

PARYŽ1US, rugp. 18. — Pa
ryžiun atvyko vienintelis Jung

tinių Valstijų kongreso narys 
socialistas, Victoras Berger, iš 

.. ... Jis vadovau
ja Ametikos delegacijai, suside-

Mussolini jokios laisvės 
nepripažįsta KANDIDATAS į SENATORIUS. — Jaunasis Robertas M. La 

Follette, mirusio senatoriaus La Folletteo sūnūs, kurs dabar 
nori “runyti” republikonų tikietu vakuojamai tėvo vietai se
nate užimti. Jo kandidatūrą parėmė gelžkeliečių brolijos.

Brity komunistai vėl 
meta meškerę

Kviečia Darbo partiją ir Trade 
union kongresą “bendron ko
von prieš reakciją”

P-lei Ederle nepavyko 
perplaukti Lamanšas

Nuplaukus du trečdaliu kelio 
turėjo paliauti dėl nepalankių 
oro sąlygų

18.-—Bri- 
pasiuntė 
ir gene- 

sąjungų kori
jąs

LONDONAS, rugp. 
tų komunistų partija 
laiškus Darbo partijai 
ralei profesinių 
greso tarybai, kviesdama
“bendron kovon su reakcijos jė
gomis, pasiryžusiomis pavergti 
darbininkus su pagalba armijos 
ir laivyno.” Armijai ir laivy
nui reikią pasakyti, kad kai 
darbininkai — kareivių ir jū
reivių tėvai, motinos, broliai ir 
seserys ■— badauja, tai jų iš
naudotojai, kurie juos vartoja 
savo žmogžudį ilgiems tikslams, 
aikvoją turtą visokios rųšies 
kvailybėms.

Komunistai ragina išleisti 
tam tikrą manifestą kareiviams 
ir jūreiviams-; kuriame butų 
aiškiai parodyta jų pozicija.

CAP GR1Z-NEZ, Francija, r. 
18. — Amerikos plaukikei, aš
tuoniolikos metų mergaitei Ger
trūdai Ederle, bandžiusiai per
plaukti Lamanšo kanalą, tasai 
bandymas nepavyko. Ji iš
plaukė iš Gris-Nez šį rytą kaip 
7:09 valandą, bet nuplaukus 
du trečdaliu kelio Anglijos pu
sėn, 3:58 valandą po pietų tu
rėjo plaukimą paliauti. Ji bu
vo taip pavargus, kad beveik 
alpo, todėl buvo paimta iš van
dens į lydėjusį ją laivą.

Kanalą perplaukti jai sutruk
dė kilęs smarkus vėjas ir įsisiū
bavusios vilnys. Nors išplau
kiant oras buvo labai gražus, 
bet vėliau jis taip subiuro, vil
nys taip ėmė dūkti, kad lydima
jame laive žmonės visi susirgo 
jūrių liga.

PaštininkŲ streikas 
- Sanhajuį pasibaigė

riaušes prieš žydus. Susirė
mime antisemitų su policija va-1 
kar vakarą buvo du asmens už
mušti ir 
daugiau sužeisti.

Minios riaušininkų

Tokio daikto, kaip laisvė, visai 
nesą; laisvė tai esąs tik fi
losofų įsisva jojimas

18. 
j U 

Pekino 
rekomendaci-

apie penkiasdešimt ai st()Vaj

Kova su aligatorių

IIOUSTON, Tcxas, rugp. 17. 
— Buriui vietos piliečių išva
žiavus vakar į Big Cypress pa
upį piknikauti, vienas jų, Dunk 
Campbell, atsiskyręs nuo kitų 
nuėjo toliaus žvejoti ir pasi
maudyti. Pabridęs iki kruti
nės vandenin, Campbell pajuto, 
kad kaž-kas skaudžiai sukando 
jam koją per kelį. Jis banda 
pasiliuosuoti, ir kai besitąsyda
mas kilstelėjo koją aukščiau į 
fNiviršių, pamatė, kad Ją laiko 
sukandęs aligatorius. Jis ban
dė nuspirti jį kaire koja, bet 
aligatorius griebė už jos ir te
veik visai sutriuškino.

Išgirdę Campbello riksmą ki
ti piknikininkai atbėgo ir jį iš
gelbėjo, bet abidvi jo kojos bu
vo sutriuškintos. Nelaimin
gasis nugabenta ligoninėn.

ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 
Pašto komisarui prižadėjus 
reikalavimus persiųsti 
valdžiai su savo
jomis, streikavusieji pašto tar
nautojai kiniečiai sutiko baigti 
streiką ir grįžti darban. Strei- 
k dalyvavo 2,200 paštininkų.

I GADONAS, rugp. 18. —Pa
sikalbėjime su Daily Express 

pareiškė, kad; korespondentu Romoj, Italijos 
Jungtinės Valstijos sugebėtų diktatorius Mussolini jam pa- 

Europą nusiginkluoti 'reiškęs, kad tokio daikto, kaip 
yventi sandaroj, darydama j laisvė, pasauly visai nesą. Lais- . _ . I w j • J • 1_ •___________ /•• 1 _

“Jungtinės Valstijos turėtųjų, kurie savo 'nepraktingą 
. Civi- 

skolos1 lizacija esanti asmens laisvės 
įsikandusius Į inversija. Ilgainiui ji* virstan- 

‘i ertvės dalyku — daugiau 
’ pareis-1 ertvės, daugiau laisvės — ir 

, kur norį naudotis civiliza- 
patogiimais, turį būtinai

Pranašauja) revoliuciją 
Did. Britanijoj

Gelžkeliečiai remia La 
Folletteo kandidatūrą

bandė 'prjvel.s|i 
pulti sionistų susi rink imą, bet j j f 
buvo policijos atmušti. Dau-|ja spaut|įmQ josi karo skolomis, j ve esanti tik imagiiuicij.oj filo- 
giau kaip Šimtas r* riaušininkų 
areštuota. Rūmai, kur sionis
tų kongresas laikomas, saugo
jami penkių šil 
pėsčių ir raitų.

Revoliucija gal jau butų kilus, 
jei angliakasių streikui nebū
tu buvę užbėgta už akių

Sudaryta organizacija kampani
jai vesti už išrinkimą jauno
jo Hob’o senatan

Septyni turistai užsi
mušė Alpuose

Prancūzų kariuomenė ap 
leidžia Diuseldorfą

reikalauti, kad Europos valsty- filosofiją dausose gaudą, 
kiekvieną _

jos j 
arm’jas ir aikvos ti 
tikslams,”
“Aš per visą s»i- tie,
nebuvau matęs cijc . „ . ,

kiek dabar matau'mokėti už tai savo asmeninės
Masė negalinti 
kiekybė nega

linti valdyt kiekybes.

’ centą, jeigu 
[laikys dideles 
[pinigus karo 

, kė Bergeris.
v o gyvenimą 
tiek kareivių, 
Franci joj.
cija ruošias karui. 
Versalės taikos sutarties 
tatas, ir labai blogas.”

PONTYPRIDD, Valija, rugp. 
18. — Kalbėdamas vakar milži 
niškame darbininkų susirinki
me, Britų angliakasių federaci
jos, sekretorius A. J. Cook pa-i 
sakė, 
sykių

MADISON, Wis., rugp. 18.— 
Gelžkeliečių brolijos indorsavo 
jaunojo Roberto M. I>a Follet- 
teo kandidatūrą užimti mirusio 
jo tėvo vietai Jungtinių Valsti-I

DIUSELDORFAS, Vokietija, 
rugp. 18. — Okupacinė francu
zų kariuomenė šiandie pradėjo 
evakuavimą miesto. Daugelis 
privatinių namų ir policijos įs
taigų jau evakuota.

[Diuseldorfas yra vienas tu 
Vokietijos miestų, kurie buvo 
francuzų okupuoti 1923 metais, 
idant prispyrus vokiečius mokė
ti Francijai karo kontribucijas. 
Dabar Prancūzai pasitraukia iš 
okupuotų Vokietijos dalių ei
nant Londono konferencijos 
1921 m. sutarties sąlygomis.]

Atrodo, kad Fran- j laisvės pinigu. 
Tai yra valdyti masės;

rezul-

Kanada turės savo atsto 
vybę Washingtone

Jovęs premjeras mano, kad 
Kanada turėtų patapti sava
rankė respublika

kad jeigu pastarasis ka- jų senate.
pramonės krizis nebotų S Brolijų atstovų laikytame čia ’ 
laikinai nuramintas! ir mitinge tapo sudaryta organi-

kilęs streikas, tai tas zacija, kuri ves kampaniją val-

GRENOBLė, Francija, rugp.1 
17. — Pranešama, kad AIpuo- 
se, Ecrins tarpkalny, praeitą

i sekmadienį užsimušė, nukritę
įskradžion, septyni turistai. Ne- 
laimė atsitiko nutrukus virvei, 
kuri juos Su kits kitu jungė Ii 
pant skardu.

Anglija sunaikinsianti 45 
karo laivus

\VILLIAMSTO\VN, Massu, r 
18. — Politikos mokslų insti-..

į 1*_______ ituto vakarykščioj sesijoj buvęs
sumoka atly- ^ana(^os premjeras, Sir Robert j

....•...‘.I. L.. IBorden, laikė paskaitą tema!

LONDONAS, rugp. 18. 
Britų laivyno vyriausybė 

! siuntė į Pąrtsmouthą įsaky
mą, uždrausidama dokjardams 
vartoti bet kuriam tikslui ardo- 

’muosius R klasės laivus. Tų 
laivų yra keturiasdešimt penki, 

jie visi, sako busią sunaikin-

Afganai t 
ginimą už nužudymą 

italų inžinieriaus : Britų respublika. Savo paskai
toj jis pareiškė, kad jeigu jis 
butų ilgiau pasilikęs valdžioj, 
tai Kanada šiandie jau veikiau-

Du darbininkai užmušti 
kasyklose

butų 
streikas butų reiškęs revoliuci- stijoj, idant gavus La Follette- 
ją Anglijoj. |ui ' nominaciją republikonų

“Aš dabar matau, kokią mes kietu ir, pagaliau, išrinkus 
turime jėgą,” sakė Cook. “Re- senatorium.
voliucija betgi bus. Ir aš noriu 
tokios revoliucijos, kuri už sia- 
vęs turės disciplinuotą armiją; 
•— revoliucijos, kuri turės ne 
tik discipliną, bet ir sąmonin
gą organizaciją; —revoliucijos, 
pilnai suprantančios savo Se
kimus;— revoliucijos, kur žmo
nių sąmonė bus laisva nuo bai
siai žalingos kritikos ir apati
jos; revoliucijos, kuri įstumia 
Angliją į naujus žmonių geida- 
vimų kelius; — revoliucijos Ijf- 
gybės ir brolybės.”

Dar 400 audėjų su
streikavo

Irako karalius Londone
ti-
ii

rugp.PITTSFIELD Mass 
9

18. — Prie streikuojančių vie
tosi audyklų darbininkų šiandie 
prisidėjo dar 400 audėjų, taip 
kad viso dabar streikuoja dau
giau kaip 700 žmonių. Strei
kas paskelbta protestui prieš 
numažinimą algų.

LONDONAS, rugpiučio 18.— 
Šiandie čia atvyko Irako (Me
sopotamijos) karalius Feisalas. 
Jis buvo užsienių departamento 
valdininkų pasitiktas.

BAR IIARBOR, Me., rugp. 
14. — Gak-iras sunaikino, čia 
seninusį viešbutį, Mount Desert 
Inu. Svečiai visi išsigelbėjo, 
bet daug jų mantos žuvo ug
ny. i

ROMA, Italija, rugp. 18.
Ginčas tarp Italijos ir Afgano sja |)Uįy turėjus savo atstovy- 
valdžių dėl nužudymo Afganis- bę Washhingtone. 
tane, birželio mėnesį, jtalų in-. 
žinieriaus Piperno išlygintas* 
gražumu. Afgano valdžia su
liko nubausti Kabulo policijos 
viršininką, kurio kaičia buvo 
tas italas užmuštas, ir sumokė
ti Italams 30 tūkstančių dolerių 
atlyginime.

Borden stoja už tai, kad Ka
nada butų savarankė respubli
ka, nors neatsimesdama visiš
kai nuo Anglijos, 
žįsta, kad Kanados 
esanti sunki, tečiaus 

(ma išspręsti. šiaip
jis pranašauja, kad neilgai tru
kus Kanados turėsianti nuosavą 
atstovybę VVashingtone.

Jis pripa- 
problema 

ne negali
ai* kitaip,

PETERSBURG, Ind., rugp. 
18. — Vietos anglies kasyklose, 
nukritus iš viršaus uoloms, bu
vo du darbininkai užmušti, tre
čias pavojingai sužeistas. Už
muštieji yra: Ilarry Smith >• 
Orville Fritz, abudu 35 metų. 
VVilliamui Lays sutriuškinta 
nugarkaulis, ir jis veikiausia 
nebepas veiks.

Žmonių kultūra Mongo-1 
Ii jo j 12,000 metų se- I 

numo

Taikos su Sirijos suki
lėliais nedaryta

Du vaikai sudegė
Autui apvirtus du as

mens užsimušė

NEW YORKAS,' rugp. 18.— 
Amerikos gamtos istorijos mu- 
zejaus trečioji ekspedicija Aei- 
jon, padarius plačių tlrinėjimų 
Mongolijoj, praneša, kad ji su
radus tame krašte žmonių kul- 
turosi pėdsakų daugiau kaip 12 
tūkstančių metų senumo.

BEIRUTAS, Sirija, rugp. 18. 
— Francuzų vyriausybė užgina 
Britų spaudomi pranešimus, kad 
buk su druzų sukilėliais Sirijoj 
buvus padaryta taika, 
damos pertraktacijos 
nelaisvių aprimainymo

Esą ve- 
bet tik 
reikalu.

MIRfi TURTUOLIS NEGRAS, 
BUVĘS VERGAS

18. 
čia 

negro MCNeil namai. Ugny 
žuvo ir du jo maži vaikai, vie-

COLUMBUS, Ohio, rugp.
Praeitą naktį sudegė

McNeil namai.
Rado šiaudu stirtoj ap
degusį merginos lavoną

nas 3, antras 4 metų.

MADISON, Wis„ rųgp. 18.— 
Užumiesty, automobiliui apvil
tus, du juo važiavusių asmenų 
užsimušė, du kiti pavojingai su
sižeidė. Užsimušusieji yra:

*ORR

IGS ANGELES, Cal., rugp. 
18. — Matydama savo amžina 
draugę krintant laiptais žemyn, 
Mrs. Mary Reed taip išsigan
do, kad nualpo ir po valandos 
mirė.

WATERL00, Iowa, rugp. 18. 
— Netoli Carlisle vakar rasta 

'dalinai sudegusio] šiaudų stir
toj apdegusį moteriškės lavo
ną. Pažinta, kad tai merginos 
Jeanettes Milleriutės, iš Dės 
Moines. Suimta garažininkas 
Vogei, su kuriuo ji buvo išva
žiavus pasivažinėti automobiliu.

advokatas Hubert Le Bre, 36 
metų, ir jojimo mokyklos in
struktorius Bruckner 28 metu.

9

Visi iš Madisono.
PARYŽIUS* rugp. 17. — Pa

keliui į Londoną šiandie j Pa
ryžių atvyko Irako karalius 
Feisalas.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra-

KANSAS CITY, No., rugp. 
18. — Vakar čia mirė labai pra
lobęs negras, Junius G rovės, 
pramintas! “Kansaso bulvių ka
ralius.” Jaunas būdamas jis 
buvo vergas.

našauja:

Aplamai gražu ir vėsiau; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis 
kai siekė 83° F.

šiandie saulė teka 6:01, 
džiasi 7:46 valandą.

DU ITALŲ AVIATORIAI
UŽSIMUŠĖ

POLA, Italija, rugp. 18. — 
Karo aeroplanui nukritus iš 200 
pėdų aukštumos, užsimušė Įeit.

lei- Consolini ir jo pilotas Di Gio- 
. vanni.

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 

z siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoją tik 
2y2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Č EŠIASDEŠJMTS aštoni metai atgal Gail
Borden užtikrino ikekvienai šeiminin

kei visur atsakantį išteklių visai tyro pie
no, steriliuotuose induose. Dvidešimts šešio
se dirbtuvėse, pabudavotose arti pievų, ku
riose ganosi geriausios karvės, tas pienas 
suruošiamas pagal formulę to žmogaus iš
dirbtų, kurio parašas ant kožnos dėžės yra 
garantija aultšciausios rūšies pieno produk
tuose.

Smetoninėms zupėins, arba kepimui, ir pudin
gams, sosaris ir prieskoniams jis daugeliu atve
jų yra tinkamesnis negu šviežias pienas. Kadangi 
jis yra vienodos kokybės, riebumo ir skonio ant 
jo galima pasitikėti gavimui vienodų pasekmių.

Jeigu jų> norit žinoti, kaip gaminti valgius su Bordcn's 
Evaropat m! Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Duona
Saldainiai

Rašalai 
Mėsos 
Košelės

rūdingai

Vardas

Adresas

UNSWEETEN£O

^aporatep

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių kny^a 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimų ant žemės su piadžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tų šiose die
nose svarbų klausimų, Evoliuciją.

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygų).

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

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

Garsinkities “Naujienose”

NAUJIENOS, Chlcago, ’ 111.

Iš Palangos padangos
J. Babravičiaus Koncertus ir 

Johnsono prakalba. K

|Liepos 
Palangos 
koncertų. 
Babravičius yra gerai žinomas 
kaipo vienas iš gerųjų daini
ninkų. Nors diena buvo labai 
šilta, bet Babravičiaus pasi
klausyti susirinko apie 500 
publikos. Kas dėl Palangos, tai 
yra labai daug. Dainininkas 
dainavo apie dvidešimt pen
kias dainas su tokia energija, 
nudavimu ir balso švelnumu, 
kad publika visai nenorėjo pa
kušti nuo scenos ir buvo ap
dovanotas gėlių buketais.

Tlugpiučio 5 d. J. Babravi
čius grįžta atgal j numylėtų 
Amorikų. Lietuvoj jis daina
vo keliose operose, kur buvo 
labai Kauniškės publikos pa
mylėtas, ale nesant Lietuvos 
valstybės ižde pakankamai lė-

!(> d. J. Babravičius 
kururto salėj davė 
/Amerikiečiams J.

dainininkų, J. Babravičius ne
norėjo pasilikti Lietuvoj, nes 
važiuoja atgal į užjūrį pas sa
vo tautiečius amerikiečius. Iš- 
tikro Amerikoj butų verta iš
girsti visiems lietuviams J. 
Babravičiaus dainavimo, 
gaus gero įspūdžio, 
koncertas finansiškai 
rai pasiseko.

Ant rytojaus po J.
čiuus koncerto toj pačioj sve
tainėj p. Johnson, amerikietis, 
prohibicijos vykintojas ir di
delis blaivininkas, Tarptauti
nės Blaivininkų Lygos pirmi
ninkas, laikė prakalbą apie A- 
merikos blaivybę ir kokių di
delę naudą suteikia šaliai įve
dimas blaivybės. Verte, prakal-

nes
Palangoj 
gana ge-

liabravi-

gera 
kal-

girti

Nausiedienė. Keikia pasakyti, 
kad p-n i Nausiedienė yra 
vertėja ir gražiai lietuvių 
bų vartoja.

Ponas Johnson pradėjo 
Ameriką, jos tvarką ir
patys Amerikos žmonės norėję 
prohibicijos ir kokiu demokra
tišku bildu ant savęs probibici- 
ją užsidėjo, kad kur pirmiau 
buvo dideli girtuokliai, neturė
jo nė iš ko dantų įsidėti, tai

kliai liko turtingais. Kur gy
veno pirmiau šandėse, tai įsi
gijo gražius namus. Kurie ne
turėjo pinigų dantims Įsidėti, 
valgydavo tiktai košę, o dabar 
valgo stoiką ir dantis 
jo. žodžiu sakant, 
Suvienytose Valstijose 
ir šalis • turi didžiausį

susidū- 
nebėra 
ęijokų 
nauda

nuo įvedimo prohibicijos. Pa
gyrė katalikiškus kunigus, 
kad jie daug pagelbsti prie 
įvedimo blaivybės; pagyrė 
Chicagos lietuvius. Esu jam 
teko važiuoti iš Londono su 
laivu “Baltrigeriu” į Klaipėdą 
su “Naujienų” ekskursija, kur 
važiavo apie septynios dešimtys 
lietuvių. Vos tik keli ragavę 
angliškų beerą. Gi tos ekskur
sijos vadas P. Tupikaitis bu
vęs aptiekorius biznierius, ale

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatine linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus motus susisie
kia stačiai su laisvosios Dunzigo 
valstijos portu l’aip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik J pačių Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iŠ Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “L1TUANIA” 1 Septemeber 
Laivas . “ESTON1A” 22 Rugsėjo 
Laivas “LITU A NIA” 13 <1. Spalio 

__ i------ .
Kainos laivakorčių:

I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line
120 N. La Salio Str.; (hiešgo, III. 

Kreipkitės Čionai ar 
prie savo vietinių agentų

................ . — 
toks geras blaivininkas, kad 
svaigalų ne pamatyti nenorįs

žinoma, svetainėj rudos daugį 
amerikiečių ir jiems ausįs rau
do nuo Johnsono blaivininko 
kalbos apie Amerikos blaivybę. 
Nesmagu jiems buvo, kad jų 
brolis amerikonas taip meluo
ja. 1 i’ “

Užsibaigus kalbai, pasipylė 
krųyos klausimų iš amerikiečių. 
Johnson atsidūrė keblioj padė
tyj. P-niai Nausiedienei teko 
prašyti, kad tokiais klausimais 
nevargintų blaivininko, juos jis 
yra svetys. Ištikro butą k vai
kius amerikono, kad Ameriką 
nori išgarsinti pasauliui su pro- 
hibicija, nes Europa taip gųrai 
pažista Amerikos prohibicijų, 
kad iš tokių kalbų tik juokus 
daro. Ir iš šių prakalbų išėję 
kunigai juokauja. Mat, sako, 
Amerikoj gerti negauna, tai at
važiuoja pas mus, į Lietuvą, pa-

■Mm

traukti gero alaus ir baltosios 
valstybinės.

— P. Millei.

-
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, BIBLIJOS
STUDENTŲ

Šunį rinkimai atsibiina visuomet
Nedėldieniais 
Mildos Svet.

3142 So. Halsted St.,
Bugpiučio 23 d. kalbės *

S. BENECKAS
Pancdeliais nuo 7:45 vai. vak.
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 

CICĖNO, ILL.
Bugpiučio 24 d. kalbės

J. GKAMUNTAS
temoje: Kas yra tikėjimas 
Scredoniis

Scbool Hali
48 ir Honore

Bugpiučio
Vanagas iš New York, N. Y.

širdingai visus kviečia atsi
lankyti; nėra koleklų, įžanga 
liuosa. — T. B. S. S.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITtS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.
TEN IR ATGAL TIKINTAS 

NUŽEMINTA KAINA

$203
Iš NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

S. L. FABIONAS 00
__ —‘jgy ■ 1 ir »

809 W. 351h SI., Chicago i 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR^ I 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. |

nuo 7:30 v. vak. 
svet. ant 3 lubų, 
St. Town of Lakę 
19 d. kalbės G.

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

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentu arba prie

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service with 

Hamburg American line
- 177 N. Mlchl*an Avenue 

Chlcairo, Ui.

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
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo .9 iki 12 ryto.

“Jodinėk Bandininke”
ATEIKITE Į PASAULINĮ CAMPJONATA

Grand Park Stadium
Kasdien per šią savaitę

Programas kasdien 3:30 ir 8:30 vakare
Campionąi kitų kąntestų lenktyniuos už pasaulinį čampionatą 

$30,000.00 pinigais dovanų 
.-BR0NC JODINĖJIMO 

STEER RYSTYNĖS 
KARVIŲ GAUDYMAS VIRVĖMIS 
GUDRUS JODINĖJIMAS 
GRAŽUS JODINĖJIMAS 
GUDRUS IR GRAŽUS SU VIRVE LOŠIMAS 
IR KITI VAKARINIŲ VALSTIJŲ SPORTAI.

įžanga $1.10. Rezervotos sėdynės $2.20
Tikietai parduodami visuose departmentinėse krautuvėse ir gene- 
raliame ofise, room 534,10 So. La Šalie St. ir taipgi Park Stadium 
prieš kiekvieną programą.

,M RENGIA THE CHICAGO ASSOCIATION OF 
C0MMERCE; PAGAL NURODYMĄ TEX. AUSTIN.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

<0

Vardas ir pavardė.................................................... •—........................................ -

Kaimas ..............    Valsčius ......... .......................... ..............

Paštas .........................................................Apskritis...............................................—

Pinigų prisiunčiu $.......................turi gaut Lietuvoj litais......................  (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas............................  *............................. ;.................

Adresas.......................................-................—>........................ ............... ........................

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

Uitą kursas siunčiant Pąštu ir Telegramų

50 litų .......
100 litų ......
200 litų ....
360 litų .......
400 litų ........
500 litų .... ..

PaAtu Telegramų
................ $5.75..  ........................ 

................ 10.75 ...................... - 11-25 
................ 21.00..    21.50 

................ 81.25..   
................ 41.50...  42.00 

....  61.75   52.25

Paštu Telegramų
600 litų ........................  $62.00   $62.50
700 litų ........................ 72.25   72.75
800 litų ........................ 82^3   83.00
900 litų ........................ 92.75    98.25

1000 litų ........................  108.00    108.50
6000 litų ......      514.01........................... 514.50

---------- * ■ ...... ... ■ ■ ■ ■■ . ................... —

t .
Doleriais

i-----T’"'................. , . - p . y,
siunčiant reiklu pridėti 25 centus prie kokios dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, . Ctiicago, liiinoifl

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.
Nerišlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHlNSKr
LAWYBR

i Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11'S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Rundolph 1034—Vai. nuo 9-6 
VcllCH 1’3 i s

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Waahington & Clarlf

Namų Tel.: įlydė Park 3395
-

J. P. WAITCHES
*

Advokatas
Tel. Pulhnan 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIA1A ST A S egzaminavo j i- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. |

L ■■■■■iBBLL____  , 1

JOHN B. BORDEN |
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telcphone Dearborn 8916

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

Namų Telefonas Kepublic 9600
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

.--------------------------------------------------------------------—---------- ----------------------- ■„/

turi apie penkis šimtus narių 
ir jai priklauso musų didžiau
si* inteligentai. Galima sakyt, 
didžiuma musų profesionalų 
Chicagoje priklauso 36 kuo
pai. Bet pažiurėjus į jų gali-

PRALEISKITE SUBATĄ IR NEDeLDIENJ
• s

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

XX-to amžiaus mer
gaičių meilė

(Gaida kaip: “Bijūnėlis 
žalias“)

Taip elgtis paprato šio laiko 
mergelės:

Vienam duoda rankų, o ant
ram širdelę —

Trečiam akim’s žybsi, bučiuo
ja ketvirti}.

Penktam jam užlikrin, kad 
meilė jos tvirta:

Kad šeštas ateina, ir jo neat
meta —

Septintam užtikem. kad ji dar 
nekalta;

Aštuntam ji žada dar laimę 
didžiausių,

Su devintu rišasi meilėje tvir
čiausiai.

Dešimts atsitraukia, supratęs 
teisingai,

Jog nevert’ mylėti mergaitės 
širdingai...

Nurašė nuo sienos Kėdainių 
lauko ligoninės 1920 m.

— A. B-s.

—Na, tai dabar gal kruopų 
kiek turėsi.

Žiuri šeimininkė kas bus, 
bet susigraibius davė kruopų.

—Tai gal ir bulvelių keletu 
neatsakysi — neatstoja čigo
nas. ]

Ir tųjų gavo. /
— Tai, dovanok, šoimy trinke

le dar ir lašinukų kiek gal 
duosi...

Ir tų šeimyninių“ neatsisakė 
mat, įdomu gi jai — ką tu, 

“velnio sėkla”, iš to akėčvir- 
balio išdarysi...

—Tai dar druskos žiups- 
niuką; lai šio, tai to vis prašo 
čigonas, ir, žinoma, kai visa 
tai gerai išvirė — čigonas tų 
“akėčvilbario“ sriuba sušlavęs 
visai druktai besijausdamas 
nuėjo ant šienelio nupukšti 
valandėlę.

Tai mat kaip iš nieko gerų 
daiktų padaryti galima — o 

z vis ta kulinarija!... čigoniškai!
—Leonas Vitkauskas 

Šiauliai.

ma pasakyti, kad ji gana silp
na. Mat, apie 35 komunistai 
jų valdo. Turbut, ateis laikai, 
kai kuopa bus priversta pa
siųsti savo delegatus į Maskvą, 
jeigu tik kuopos nariai dar 
snaus kokius porą metų. Ar 
ne gėda jums... vyrai?! >

♦ *

Vienas daktaras man pasa
kojo apie kokį ten “cave man”, 
kuris randasi tint Halsted St. 
Ar negalėtum iDoc. biskį nufi- 
lisofuoti apie jį?

—Vulkanas.

St.Paul ir Minneapolis

$7.00
SPECIALIU TRAUKINIU

Išvažiuoja iš Chicagos pėtnyčioj, rugpiučio 21
Parankus su kresčmis karai ir couchee

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Bolševikiški terminai
Raidės, kurias bolševikų spau

da vartoja pažymėjimui savo or
ganizacijų, ne kiekvienas tegali 
suprasti. Padaužos tikrai gerai 
padarė, paskelbdami konkursą 
ir skirdami dovanas. Po ilgo ty
rinėjimo man pasisekė išaiškin
ti tų raidžių reikšmę, kuriomis 
Maskvos davatkos pažymi savo 
organizacijas.

1. A. L. P. M. S. C. B. reiš
kia — Amžina Lunatikų Parti
ja Maskvos Sovietų Centro Biu
re.

2. A. L. P. M. S. — Aš Lau
kiu Prisiunčiant Maskvos Send- 
vičių.

3. A. L. P. M. S. C. B. S. — 
Aukoti “Laisvės“ Pirmajam 
Munšainierių Centai Bus Sury
ti.

1. T. P. L. B. — Trockinė 
Partija Lietuviškų Balvonų.

5. L. M. P. S. — Lietuviški 
Monkės Prie Sovietų.

6. A. 1). P. L. S. — Atdari 
Dantys — Protas Labai Suiręs.

7. A. L. D. L. 1). — Apašta
lo Lenino Davatkų Lojikų Drau
gija.

8. L. K. M. C. L. — Lietuviai 
Komunistai — Moterų Cnatų 
Laužytojai.

9. A. D. P. — Amerikos Dur
nių Partija.

Trupiniai
Eina gandai, kad SLA. 2-ras 

Apskritys nelabai gerai jau
čiasi po pikniko. Mat. tie žmo
nės manė, kad “N-nų” pikniką 
sumažins, perkeldami savo pik
niką j 9-tą rugpiučio. Bet jie 
čia labai apsiriko! Kas reiškia, 
kad Naujienos laimėjo, o mak- 
sviečiai čiaudėjo, kaip “katė po 
veršiui“. 

* ♦
♦

Tenka girdėti iš Lietuvos, 
kad 'Lietuvos kunigai labai su
sirūpinę dėl “šventųjų“. Mat, 
nesą nė vieno “šventojo“, ku
ris butų lietuvis. Reiškia, visi 
forineriai. Lietuviai nelabai 
nori juos garbinti. Todėl jie 
mano dirbti savo “šventuo
sius“. Palaimintų vyrų Lietuvoj 
pakanka. Imkime sau, kun. Pu- 
rickį, pralotą Antanavičių ir 
kun. Vailokaitį. Juk tai visi 
vyrai, o ne kokie Jurgiai. Ypa
tingai kun. Purickis su pralo
tu Antanavičium. xKun. Puric
kis nusimano gerai apie šmu
gelį su sacharinu, o kun. An
tanavičius buvo geras caro 
bernas. Na, ir kun. Vailokai
tis yra nieko sau.

AŠ tikrai nežinau, ar mano 
interpretacija yra teisinga, bet 
vargu bau kitaip gali būti.

— Pustapėdis.
P. S. Padaužų Terminų Ko

misija dar neturėjo savo posėd
žio, tad kol kas negalima pasa
kyti, ar Pustapėdis teisingai iš
aiškino bolševikiškus terminus. 
Bolševikiško žargono žinovų 
prašome siųsti savo atsakymus. 
Konkursas vis dar tebesitęsia.

Padaužų raštinės paskuti
niojo sekretoriaus pirmasis 
pamočninkas.

— Kupranugarius.

* **
Senas lietuvių priežodis sa

ko: “didelis ir durnas.“ Aš 
manau, kad SLA. 36-tai kuo
pai virsiu inėtas priežodis la
bai tinka. Mat, SLA. 36-ta 
kuopa didelė ir durna. O gal 
kas manys, kad neteisybė. Tai 
pažiūrėsime. SLA. 36-ta kp.

Dešimts tezių mo
terims

L Nešok savo vyrui į akį 
ir nerėk ant jo, kuomet jisai 
yra piktas ar girtas. Tada 
girk jį, o peik — kai išsipagi
rios.

2. Neprašyk iš burdingic- 
riaus dovanų girdint savo vy
rui.

3. Nemeluok savo vyrui, bet 
sakyk teisybę, nes v ištiek jis 
manys, kad j;4n meilioji.

4. Nesigcrink prie savo vyro 
blogai padarius, bet gerinkis 
prie jo gerai padarius.

5. Nereikalauk iš vyro pini
gų, bet prašyk, kad jis pats nu
pirktų reikalingus daiktus; 
tada gausi pinigų.

6. Nevadink vyrą kvaiŲu 
prarydama nupirkti knygą, 
bet paprašyk jo paaiškinti 
apie kokius nors daiktus; tada 
jis tau knygų nupirks.

7. Nesakyk, kad tavo vyras 
daužosi su mergom, bet sa
kyk, kad geri vyrai negali išsi
saugoti nuo valkatų.

8. Nesičvierink prieš kitus 
vyrus, bet čvierinkis prieš sa
vąjį-

9. Mylėk netik gerai, bet ir 
blogai padariusį savo vyrų, ta
da tu busi jo geriausias drau
gas.

10. Nesakyk, kad negerai su 
juo gyventi, bet sakyk esi la
bai laiminga ir jam dėkinga už 
jojo meilę. Tada abudu bu
site be jokių trubelių. Už savo 
vyro, kaip už akečių sienos, 
gyvensi per šimtų metų.

—Padaužų* Padauža.

LIETUVIŠKA APTIEK A'
MRS. A. ZIMMERMAN, , 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Iš Grand Central Stoties 
llarrison ir Wells St. 

Išvažiuoja — pėtnyčioj, rugpiučio 21 d. 
Iš Chicago (Central Standard Laiku) 
8 vai. vak. (9 vai. šviesos taupimo laiku) 
Atvužiuoju į St. Paul ...   8:00 Vul. ryto 
Atvažiuoja j Minneapolis 8:30 vai. ryto 
Grįžta Atgal — nedėlioj, rugpiučio 23 

Iš Minneapolis ..............  5:30 vai. vakare
Iš St. Paul ..........................  6:00 vai. vakare
Atvažiuoja į Chicagą (Centrai

Standard Laiku) -v.......... 6:00 vai. ryto
(7:00 vai. ryto šviesos taupymo laiku)

Tol. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

AKUiERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
ta o , patarimai 
ykai moterims 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 3138 
Woitkiewicz- 
BAN1S

TETERS
Quality Shoe Store

3415 South Halsted Street

Tikietai geri tiktai ant specialio traukinio
Fusė kainos tikietai vaikams nuo 5 iki 12 metų 
Del tikietų ir pilnų infirmacijų atsišaukite pas

Consolidated Ticket Office
179 W. Jackson Blvd. 
Phone Wab«ish 2661

Grand Central Station
Harrison & Wells St. 
Phone Harrison 2393

*■ l» ■■■■■■
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DR. SERNER, O.D.

^DR. HERZMAN^
—IŠ R U S I J O S—

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

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

OfisaM ir Laboratorija: 102f> W. 
18tli St., netoli Morgan St.

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

( Dienopris: Canal 
Telefonais: J 311°- Nakt»

j I)rexel 0950
1 Boulevard 4136

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

ISTORIJA SU AKfičVIRBA- 
LIU ARBA ČIGONIŠKA 

SRIUBA.

čigonas užėjęs pas žmones 
prašosi nakvynės ir pailsio. 
Prašosi ir valgio kų nors su
teikti.

-Tai kad, čigonėli, kaip tik 
tuo tarpu — lyg tyčia — nie
ko ir neturime — spyriuojasi 
(Įniktoji šeimininkė.

Ale kų čia, gaspadin — 
mums daug ir nereikia: tupi
te gal kokį akėčvirbalj — duo
site, ir bus gerai...

Nagi ar išbludai, čigonėli 
— kurgi tu akėčvirbalj val
gysi...

Ale valgysiu, gaspadin, 
valgysiu — tik duok...

Padavė.

Mes suteiksime publikai čeverykus kokiomis 
tik norit karnomis. Mes turime 2000 porų vyrų, 
moterų ir vaikų čeverykų pardavimui jūsų kaina. 
Pirkite tdabar ir sutaupykite pinigų. Atsineškite šį 
skelbimą su savim ir gaukite dykai porą pančiakų. 

Išpardavimas prasidės ketverge
' 8 vai. ryto

Ateikite anksti ir pasirinkite sau porą čeverykų.
- . i ..............................—i ....................................

Fordson |
•ji

■ A**Cars-Trucks-Tractorj
FRANK BRESKA |

2501-03-05 South Kedzie Avem.e, Telefonas Lawndale 4113-14 £
Pasinaudok $5 pldnu «

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų $

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 augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
» Vaikų ligų, 

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
j Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 

' vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokupientus, tegu] 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 

' ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau- 

x jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III l

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, M. I).
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

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

>1 . I .....J

v Tel. Pullman 0982
Res. Pullman 8462

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo d iki 8 vakare. Su

imtos vakare pagal sutartį. •V —

/'■■■ ................................- ■ 1 '<

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.

» ................................. <

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

l ... į /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—S A SS

1707 W. 47th S’t.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
oai puikus ir patogus 
msidėjimui pirkinių: 
He yra • sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie . 
cinką kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.,

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

k i ............. i i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

( kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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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.

Prancūziškas 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. Beauęlette

Butkus Undertaking
('o., Inu.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grahų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

_ Editor p- GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, 111.
Telephone Kooeevelt 8500

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

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

. $8.00 

.... 4.00 

.... 2.00 

.... 1.50 

........ 75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Rooseyelt 85U0.

Užsimokėjimo kainą:
Chicagoje — paštu:

Metams ...... _.........................
Pusei metų .... „...................
Trims mėnesiams .... ...........
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ................

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims įpėnesiams .... A............ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

• . . £ ♦

dovautis sąlygų pažinojimu, t. y. protu; o komunistai ne
norėjo apie tai nė klausyti. Kiekvieną nurodymą į tai, 
kad darbininkai turi vadovautis protu, o ne upu ir jaus
mais, jie vadino “revoliucijos išdavimu”, ‘“darbininkų 
mulkinimu”, “judošyste” ir t. t.

' Ir po visa to Brooklyno komunistų šlamštas drįsta 
sakyt, kad “Naujienos” esančios priešingos proto varto
jimui!

Ilgaskvernių rojus
KAIP KI^EBONAI IR “šPITOL- 
NINKAI” VALDO LIETUVĄ

R.-K. FEDERACIJA SVEIKINA PAPĄ

KUNIGŲ IDEALAS — PASAULIO KLERO NAUDA

PROTO VARTOJIMAS DARBININKŲ KOVOSE

KLASIŲ KOVOS STRATEGIJA

KOMUNISTŲ “STRATEGIJOS” TIKSLAS

DEMORALIZACIJA DARBININKŲ EILĖSE

Romos papa nesenai pasirašė konkordatą su Lenki
ja, kuriuo Vilnius pripažįstama Lenkijos dalim. Tai iš
šaukė didelę protestų aūdrą Lietuvoje ir Amerikos lie
tuvių kolonijose. Net Lietuvos valdžios laikraštis sakė, 
kad tas papos žinksnis yra didžiai nedraugingas Lietu
vai ir nedoras.

Bet štai, anądien susirinko Philadelphijoje .A. L. 
Romos Katalikų Federacijos kongresas ir — pasiuntė 
papai sveikinimą!

Musų klerikalams papa yra geras, nežiūrint to, kad
jisai skaudžiausiu budu nuskriaudė Lietuvą.

Tame Federacijos kongrese, kuris išreiškė savo mei- 
lę Romos papai, dalyvavo ir Lietuvos klerikalų vadas, 
kun. Ą. Šmulkštys.

Musu klerikalai dažnai mėgina įtikinti žmones, kad 
Romos papos autoritetą jie pripažįstą tiktai religijos 
klausiniuose, bet ne politikoje. Jie sako, kad, jeigu papa 
arba jo patarėjai daro klaidas politikoje, tai jie nepriva
lą juo sekti.

Bet Federacijos kongresas buvo grynai politinis su
važiavimas. Jisai kalbėjo beveik išimtinai apie politiką 
— kaip sustiprinti klerikalų partiją Lietuvoje ir Ameri
koje, kaip pravesti daugiaus klerikalų atstovų į Seimą 
ir t. t. Jisai siuntė sveikinimo telegramas Jungtinių Val
stijų prezidentui ir Lietuvos prezidentui; ir jo politinį 
pobūdį dar pabrėžė Lietuvos krikščionių demokratų par
tijos atstovo dalyvavimas. /

Vienok jisai rado reikalinga parodyt savą ištikymy- 
bę papai. Aišku, kad klerikalai laiko Romos papą savo 
autoritetu ir politikoje.

Kai dėl “strategijos” darbininkų klasės kovose, tai 
socialistai jos reikalingumą irgi supranta šimtą karti 
geriaus, negu bolševikai ir jų pasekėjai.

Imkime politikos dirvą. Toje arba kitoje šalyje są
lygos dažnai susideda taip, kad tarpe buržuazinių klasių 
kyla aštrus konfliktas. Dalis buržuazijos, sakysime, sto
ja už respubliką, už prekybos laisvę ir už taiką tarptau
tinėje politikoje; o kita dalis nori monarchijos, aukštų 
įvežamų muitų ir naujų teritorijų užkariavimo. Natūra
liu budu kiekviena tų buržuazijos dalių stengiasi susi
rasti sau talkininkų, kad toje kovoje paėmus viršų: pir
moji ieško talkininkų darbininkų klasėje, antroji — dva
rininkuose ir stambiuosiuose ūkininkuose.

Kaip darbininkai šitokioje padėtyje turi elgtis? So
cialistai sako: Darbininkams bus daug geriaus, jeigu pa
ims viršų respublikos šalininkai ant monarchijos šaliųm- 

Ikų, laisvos prekybos politika ant protekcionizmo politi- 
[kos, tarptautinė taika ant imperializmo; todėl darbinin
kai neprivalo atsisakyt padėt tai buržuazijos daliai, kuri 
kovoja už šituos naudingus jiems dalykus. Padėdami jai, 
darbininkai, be to, gali pareikalaut, kad buržuazija pa
tenkintų ir tam tikrus specialiai darbininkiškus reikalus 
'(įstatymiškas darbo dienos reguliavimas, valdiška ap- 
drauda nuo nedarbo ir t. ’t.). Šituo vadovaudamiesi, so
cialistai kartais eina į rinkimų blokus su buržuaziniais 
liberalais arba radikalais, remia radikalų valdžias prieš 
konservatorius arba net dalyvauja koalicinėse valdžiose.

Tai yra strategija: susidėjimas su mažesnių priešu 
tam, kad butų sumuštas didesnis, piktesnis priešas.

O komunistai tokioje politikoje mato tiktai “judo- 
Šystę”, “išdavystę” ir kitokias baisenybes. Ažuot davę 
paramą pažangiems buržujams prieš atžagareivius, jie 
sako, kad prieš visą buržuaziją reikią kovoti lygiai arba 
net prieš liberalus ir radikalus smarkiau, negu prieš at- 
žagareivius, kadangi pirmieji esą “pavojingesni”. Komu
nistai arba visai atmeta “strategiją”, arba vartoja ją 
tam, kad sustiprinus atžagareivius, vadovaudamiesi tuo 
įsitikinimu, kad “juo blogiau, tuo geriau”.

11 d. tilpo 
pirmasis p. 
po antgalviu 
Lietuvą Vai-

Vyriausias klerikalų tikslas yra ne Lietuvos žmonių 
gerovė, bet tarptautinio klero (kunigų luomo) nauda. 
To klero priešakyje stovi Romos papa, todėl jisai yra jų 
vadas visame kame, nežiūrint kaip jie mėgintų šitą fak
tą užginčyti.

Jeigu tasai vadas jiems vieną-gražią dieną įsakytų 
dėtis su “katalikiška Lenkija”, tai jie klausytų jo, nepai
sydami kas bus su Lietuva.

Tik žmonių akių apdumimui klerikalai pasakoja, 
kad jie tarnaują “Dievui”. Dievui juk nereikia nei “pet- 
ragrašių”, kuriuos papa kolektuoja iš katalikų; nei algų 
iš valstybės iždo, kurias ima Lietuvos kunigai; nei šiltų 
valdiškų vietų, nei dvarų centrų. Visų šitų “svieto mar- 
nasčių” trokšta kleras. Tatai ir yra tikrasis kunigų luo
mo idealas. Atimk jiems tas gėrybes, kurias jie gauna už 
savo “tarnavimą Dievui”, ir jie kaip bematant mes savo 
sutanas į šalį!

Dėlto, kad komunistinės “strategijos” tikslas yra 
sustiprinti blogumą, tai jų ir priemonės yra šlykščios.

Brooklyniškiai Maskvos sendvičių maumotojai me
luoja, kuomet jie sako, kad Leninas pataręs savo pase
kėjams tiktai vartoti “protą, gudrumą ir strategiją ko
voje su darbininkų klasės priešais”. Nė, jisai patarė ką 
kita. Jisai patarė vartoti taip pat klastą, tiesos užtylėji- 
mą ir melą! Į

Tiesa, kad tas nedoras priemones vartoja dažnai ka
pitalistų klasė prieš darbininkus. Bet kapitalistus mes 
už tai juk neginame; priešingai, mes smerkiame juos už 
tai. Mes sakome, ” kad darbininkai turi pe pamėgdžioti 
kapitalistų klasės nedorybes, bet pakelti visuomenę į 
aukštesnį doros laipsnį. Pirmojo Internacionalo pareiš
kime (1864 m.) Karolis Marksas pasakė, kad darbinin
kų klasė privalo kovoti, idant doros ir teisesųstatymai pa
virstų vyriausių žmonių santykių reguliatorium ne tik
tai tarpe atskirų asmenų, bet ir tarpe atskirų tautų.

Ar galėtų proletariatas atlikti šitą savo uždavinį, 
jeigu jisai klausytų Lenino ir eitų tuo melo, šmeižto ir 
suktybių keliu, kuriuo šlykštisi net padoresnieji buržu
azijos atstovai? Aišku, kad ne.

(Rugpiučio
“Naujienose” 
Adė straipsnis, 
“Kas šiandien 
do”. Tenai buvo parodyta,
kad tikrieji dabartinės Lie
tuvos valdovai yra kunigai, 
kurių priešakyje stovi “trai- 
cė”, susidedanti iš kun. A. 
Šmulkščio, krikščionių de
mokratų partijos pirmininko, 
ir kunigų Meškausko ir Rei
nio, tos partijos vice-pirmi- 
ninkų.

P-as Adė yra vienas žy
miausiųjų Lietuvos publicis
tų. Ilgoką laiką jisai stovė
jo arti prie politikos centrų 
Lietuvoje ir turėjo progos 
pažinti tą politiką nuodug
niai. Del tam tikrų priežas
čių mes jo vardą negalime 
paskelbti. Redakcija).

Anądien prasitariau gerbia
miems “Naujienų” skaityto
jams, kad Lietuvą dabar visai 
tiesioginiai ir diktatoriškai val
do katalikų kunigai, besiekda
mi per valstybę pirmiausia sa
vo “dvasiškam stonui” kuo 
daugiausia naudos.

Savaime suprantama, kad 
patį dabartinį ‘Lietuvos valdžios 
aparatą Sudaro ne vien ilga
skverniai. Juk, pavyzdžiui, ir 
menkos parapijos klebonėlis 
neapsieina be savo “gaspadi- 
nčs”, .toliau, vargonininko, za
kristijono, vežėjo, vieno kito 
vadinamo špitolninko ir dides
nio ar mažesnio būrio davatkų 
bobelių, būtinai susispietusių 
apie kiekvieną kleboniją ir 
bažnyčią. Tuo tarpu visa Lie
tuva, nors ir nedidelė valstybė, 
bet vis dėlto jau toli gražu ne 
koks nors klebonijos dvaras — 
josios valdžios sostan davatkė- 
ių balsais įkeltas klebonas, 
nors ir visų vikriausias butų, 
su savo klebonijos šeimyna 
juk jau nebeapsieis! čia jau, 
jei ir visi Lietuvos katalikų 
“dvasiškieji” savo sutanas pa
sidėtų, bažnyčios reikalus pa
čioms davatkoms paljkę, juk 
visam krašto administracijos 
valdininkų kadrui sudaryti ir 
tai 
Be 
jos 
rių
cialistų, o bet kuri specialybė 
(pavyzdžiui, kad ir kokio in
žinieriaus) juk ne “Šventa 
šia”. — josios '"klebonas 
vikarui juk neįkvėps. '

Taigi, nekalbant jau, 
tūkstantinę eilinių krašto 
ministracijos darbininkų
vairių vidurinių ir žemesnių- 

, ų valdininkų armiją vien šiaip 
jau piliečiai, be maž ištisai 
proletariatas, ir nūdien Lietu
voje tesudaro, — bet ir pa
čioje vyriausybės viršūnėje, 
iš kur aniems tūkstančiams 
vykdytojų valdžios įsakymai, 
taisyklės ir įstatymai pareina, 
leberasime ne vieną pasaulinį 
vyrą, ypač kurio kunigo arti
mą giminaitį, šitie jau, deši
nieji Seimo atstovai, keli mi- 
nisteriai, departamentų direk
toriai ir referentai, apskričių 
viršininkai, policijos vadai ir 
kt., kunigų diriguojami ir tie
sioginiai padedanti, pilna žodžię 
prasme juridiniai kraštą val
do. 1

Tarp šių šios dienos aukštų- 
ų valdininkų yra, be abejoji

mo, būrelis pasaulinių klerika
lų, pasistačiusių net^saVo gy
venimui tikslą katalikų bažny
čios ir įkleruso reikalus ginti 

pav., toks savo netaktiškomis 
raibomis Seime ir nepadoriais 
feljetonais spaudoje pagarsė- 
,ęs gydytojas E. Draugelis), 
oliau, būrelis taip sau (bene 

pasipelnymo tikslais?) prisi
šliejusių ir neklerikališkų pa
žiūrų žmonių (pav., ar daug 
tokiam šių dienų Perkūno gar
bintojui advokatui St. Šilingui 
katalikybe arba tokiam, kaip

toli gražu jų nepakaktų, 
to, įvairioms administraci- 
šakoms reikalinga ir įvai- 
tam tikrai paruoštų spe

dva-
savo

kad 
ad-

jis pats save vadina, partiniam 
“dikariui” advok. K. Olekai 
krikščionių demokratų partija 
berūpi!) ir pagaliau, ypač kiek 
žemesnių valdininkų tarpe, 
duonos kąsi^į uldidirbti pri
verstų žmonių.

šių paskutiniųjų šiandfen 
sunkiausia padėtis: jais nepa- 
sitikįs kunigas akyliai- seka 
kiekvienų jų žingsnj, knisasi 
net jų sąžinėje ir — pakanka 
mažiausio . įtarimo neištikimu
me krikšč. demokratams, kad 
toks valdininkas, sąžiningai iš
tarnavęs jau ištisą eilę pačios 
sunkiausios pirmųjų valstybės 
kūrimosi tarnybos metų, nebe
sant dar iki šiol valdininko

“Kas gi yra klasių kova?” klausia brooklyniškis 
Maskvos sendvičių valgytojų organas. Ir atsako:

“Tai savo rūšies karas, karas tarpe klasių. įsi
vaizduokite sekamą: darbdaviai panaudoja visokias 
priemones sulaužymui (? “N.” Red.) darbininkų ko
vų, ne tik medžiagines, bet ir dvasines. Tuogi tarpu 
darbininkai, anot‘N.’, turi nevartot proto, gudru
mo, strategijos kovoje prieš tuos darbdavius. Mat, 
‘nedora’.”
Tas organas rašo netiesą, nes “Naujienos” niekuo

met nesakė, kad darbininkai turį nevartot proto ir stra
tegijos. Proto ir strategijos reikalingumą “Naujienos” 
(kartu su visais socialistais) visuomet pripažindavo dar
bininkų klesės kovose.r Kuomet, pav. kilo klausimas, ar 
Rusijoje jau dabar galima įvykinti socializmo tvarką, tai 
“Naujienos” iš karto pasakė, kad tatai priklauso ne vien) 
nuo Rusi jos' darbininkų noro, bet ir nuo to, ar yra tami 
pribrendusios ekonominės sąlygos. “Naujienos”, vadina
si, tame klausime vadovavosi ir patarė darbininkams va-

Bet tai dar ne viskas. Leninas patarė savo pasekė
jams vartot klastą, tiesos užtylėjimą ir melą ne tiktai 
[kovoje su darbininkų klasės priešais, bet ir prieš pačius 
darbininkus. Anąkart mes citavome ištraukas iš Lenino 
raštų, kur sakoma, kad tas nedoras priemones komuni
stai privalo vartot prieš darbininkų unijas ir unijų 
viduje.

Leninizmas tuo budu neša demoralizaciją į pačių 
darbininkų tarpą, į proletariato armijos eiles. To jau 
negalima pateisinti nei bimbiškais “klasių kovos” teori
jos aiškinimais, nei “karo reikalavimais”, Kas stengia
si moralinio supuvimo nuodais užkrėsti darbininkų sie
lą, tas negali būt darbininkų klasės draugas! Tam rupi 
ne darbininkų klasės pergalė, bet visai/kas kita.

Mes žinome, kas rūpėjo Leninui ir jo šaikai. Savo 
“idealą” jisai yra išreiškęs cyniškai atviru obalsiu: 
“Grab nagrablennoje” (Plėšk plėšikų grobį!). Mūsiškiai 
gi komunistai minta trupiniais nuo tos šaikos stalo ir dėl
to jie garbina jos “dorą”.

Beęthoveno Muzikos Konservatorijoje
Pianą

mokina tiktai patyfę mokytojai: *
Dainavimą — Smuikavimą — Teoriją — Kompoziciją 

Orkestrą — Operos Klase.
Duodami: Dip^lmai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai. 

12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dieną. 
Raginama įstoti kuoankščiausiai.

Beethoven Conservatory of Music, Ine.
3259 So. Halsted St.. Chicago, III., Tel. Bo u Ieva r d 9244, 

Cicero Branch, 4847 VV. 14 St., Cicero, III... .. . ---  ■■ ■•■ . --- ■- . - ■ -
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mo, bematant pasijustų be vie
tos, savo vienintelio gyvenimui 
uždarbio šaltinio; ir kiek val
stybes įstaigų durų vėliau jis 
ir beklabintų, visos jos bus 
jau jam uždarytos. Tiesiog bai
su pamanyti, kaip turi jaustis 
taip staigiai gatvėje atsidūręs 
toks dėl neištikimumo partijai 
atleistas valdininkas, ypač dar 
jei jau pradeda alkti be vilties 
geresnio rytojaus būrys jo ne
didelių vaikučių... O tokių 
buvusių tikrai gerų valdinin
kų Lietuvoje šiandien yra jau 
ne vienas.

Užtat jau patiems kunigams 
ir jų patikėtiems klerikalų va
dams nūdien Lietuvoje tikros 
užgavėnes!

Šit, pavyzdžiui, dar 1919 m. 
pradžioje tokių ponų, tada dar, 
pasak priežodžio, plikų kaip 
tilvikų, kelerius pečius vieni 
kailiniai pakaitomis dangstė, 
o šiandien.... ir vienas^ ir ant
ras ir trečias po gražų dvaru- 
ką beturi, nekalbant jau apie 
minkštus brangius baldus ir 
visokią prabangą jų namuose. 
Nesenai dar Kauno laikraščiuo
se pasiskaičius, kad vienas iš 
tokių mano čia minėtų ponų 
— dabartinis respublikos pre
zidentas, p. A. Stulginskas, 
vieną iš gražiausių Žemaitijoj 
dvarų centrų nusipirkęs, savai
me smigo galvon velionis Vo
kietijos prezidentas, socialde
mokratas Ebertas, kurs mirda- 
mas palikęs savo šeimynai, vi
są jo turtą apskaičius... apie 
2,000 markių skolos. O rodos, 
tokios didelės respublikos, kaip 
Vokietija, prezidentas neturė
tų pelnyti iš savo tarnybos ma
žiau negu Lietuvos preziden
tas, Tuo tarpu gi bent prezi
dentui, valstybės suvereniteto 
simboliui, atseit, garbingiau
siam respublikos piliečiui, be
einant tokias aukštas savo pa
reigas, dar pašaliniais bizniais 
verstis^ rodos, tik nepriderėtų. 
Bet ko čia besistebėtum... ne
trukus tikrai nuostabu bus, jei 
kuris iš krikščionių demokra
tų bloko lyderių dar dvaro ne
turėtų. Vienas lenkų dienraš
tis nesenai guodėsi, kad, girdi, 
lietuviai, žemės reformos keliu 
jsigiję dvarus, pasotinę savo 
žemės alkį. Telieka pridurti, 
kad visaJai iš taip nesenai dar 
už visa ko sklidino lenko dvar
ponio (Lietuvoje stalo saldžiai 
lenkiškai bečiulbėjusio ‘*pane 
dobradzieju” klebono malonės 
šiandien parėjo.

Taigi, tuo budu ir krikščio
nims demokratams žemės re
forma Lietuvoje x reikalinga 
buvo. Kai jau visi jų vadai 
pasisotins žeme, tai ir reformos 
ųebereikes — šit kai kurie iš 
jų jau dabar viešai prieš ją 
kalba (pav., viename iš pasku
tinių šio pavasario sesijos po
sėdžių Seimo atst. Josi ūkas-, 
gražų dvaro centrą dar tik šie
met tenusipirkęs).

Arba vėl, ko betrūksta šian
dien Lietuvoje kunigėliams! 
Esant tokiam pinigų badui 
krašte, jiems visur lengvai pri
einami ir bankų kreditai, ir Nėra kito šaltinio, 
ilgalaikės paskolos, ir valsty- jg kurio plauktų 
bes pašalpos gydymosi tikslais tiek naudingų žinių, 
ir k. Net žirantas Lietuvos *kaip Naujienos.

Rašo Adė. J bankuose paskolai gauti šian
dien geriausias — kunigas.

šit, pavyzdžiui, toks pats 
krikšč. dem. partijos pirminin
kas kun. A. Šmulkštys nepa
miršta Prancūzijos Rivierą su 
jos gėlių miestu Nica pamaty
ti (nebe to, kad ten jį vilioja 
ir grakščiosios (prancūzaitės, 
nes, nors ir Lietuvoje gali kiek 
tinkamas su moterimis “pasi- 
čiužinėti”, bet... vis dėlto ne
patogu, permaža, ta Lietuva, 
čia ir tokioje besočių karčia- 
moje nuo Kulių žemaičio ne
pasislėpsi — žiur. “Klaipėdos 
Žinių” sekmadienių n-rio prie
dą), tai nors pats ir prie pini
go gerokai (bet jo, anot tos 
pasakos, reikia ir juodai die
nai pasilikti) ir sveikas, atsi
prašant, kaip jautis, (kad aš 
dar tokią sveikatą turėčiau!) 
pakanka tik užsiminti, ir šit 
ministerių kabinetas skiria 
gražią sumą (pačių krikšč. 
dem. sferose apie 15 tūkstan
čių litų kalba) pašalpos... nu- 
sipelnusiam visuomenės dar
buotojui pairusiai sveikatai už
sieny pataisyti. O bene vien 
kun. Šmulkštys tokią ' pašalpą 
tegauna?

Arba vėl pasitaikė, pavyz
džiui, šiomis dienomis čia pat 
Amerikoje, Vašingtone, toks 
pasaulinės tarpparlamentinis 
kongresas, šit pakanka panorė
ti, ir Lietuvos Seimas deleguo
ja dabartinį savo galingiausią
jį — tą patį krikščionių demo
kratų frakcijos pirmininką kun. 
Šmulkštį (tarytum, tame kong
rese kokios katalikų tikybos 
dogmos butų sprerfdžiamos), 
nors šis, jei neskaityt jo ypa
tingo netaktiškumo, jokių tam 
kongresui tinkmho delegato 
ypatingų privalumų neturi. 
Bet ko butų nepasižmonėjus 
dovanai po pasaulį, jei tokia 
gera proga yra?...

Tai bent dienos!
Beje, pasitaiko kartais ir 

tarp krikšč. demokratų vadų 
retas tikras idealistas, kaip 
toks, pavyzdžiui, buvęs vidaus 
reikalų ministeris Zigmas Star
kus, kurs beini nisteriaudamas, 
partijos verčiamas pašalinti 
partijai netinkamą, bet šiaip 
pavyzdingą valdininką (buv. 
Raseinių apskrities viršininką 
(irigiškį), protestuodamas net 
atsistatydinimo raštą buvęs 
resiipblikos prezidentui įteikęs, 
— bet tokiems žmonėms, nors 
ir partiniems, šiandien neleng
va viršūnėse laikytis (ir Star
kus neilgai teministeriavo) ir 
tokiems, tikrai, ir žemės re
forma dvaro centro neatveš.

Bet juk tai tik labai, labai 
retos išimtys iš visu glėbiu 
šiandien Lietuvoje žemiškos 
karalystės gerybėmis besinau
dojančių klerikalų vadų.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tcl. P ui I man 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lediniai gėrimai Dvi policistės užmuštos'buvo apsiginklavęs kirviu, už | 
-----------  įpuolė Holland Butter Co., 123

Dvi Chicagos policistės, Mira. W. Austin Avė., ir atėmė 1,000 
Lulu Burt ir Miss Marie Crot,' dolerių pinigais ir 8,000 dole

rių čekiais.

RODEO.
MM

Įspėjimas pėstiesiems
Dėlei nuolatos didėjančio 

skaičiaus užmušimų automobi
liais, policijos viršininkas Mor
gan A. Collins išleido sekamą 
įspėjimą pėstiesiems:

“Nuo liepos 23 d. iki 30 d. 
12 žmonių liko užmušta ir 297 
liko sužeisti Chicagoje nelaimė 
se su automobiliais. Iš to 
skaičius, 7 užmuštieji ir 146 su
žeistieji yra pėstieji.

“Šios skaitlinės rodo didelį 
nedorą pėsčiųjų nepalaimą sa
vo imties saugumu.

“Didelis judėjimas gatvėse 
turi būti įspėjimu pėstiesiems, 
kad reikia visuomet būti atsar
giam.

“Kada lipate iš gatvekario, 
visuomet apsižiūrėkite, kad va
žiuojantys automobiliai tikrai 
sustotų. Visuomet sustokite ir 
apsižiūrėkite į*abi puses kada 
einate skersai, gatvę ar bulva
rą. Kas mėnuo butų išveng
ta šimtų nelaimių, jei tik pės
tieji butų kiek atsargesni.

Niekad neikite iš užpakalio 
dutomobilio pirmiau gerai ne- 
apsižiurėjus ar neatvažiuoja 
automobiliai iš priešingos pu
sės. Visuomet eikite skersai 
gatvę arčiausia prie kampo. 
Ėjimas viatiry bloko yra 
mas nelaimės. , ...

kvieti-

dabo- 
Jeigu 
šaltą

ti važiavimo signalus, 
nėra signalų vartokite 
protą. Daug nelaimių įvyksta 
su neatsargiais pėsčiaisiais 
vietose kur automobiliai suka
ki iš vienos gatvės kiton. Nie
kad nemanykite, kad automobi
lius sustos jus praleisti, 
tikrinkite, kad tikrai jis 
padajrys4 <trba palūkėkite 
automobilius pravažiuos.

“Nuolatos didėjantis skai
čius automobilių, o kartu didė
jantis pavojus nuo neatsargių 
važinėtojų, naujokų ir netiku
sių vežėjų, daro reikalingu, 
kad kiekvienas žmogus dabotų 
savo paties saugumą.”

tai 
iki

Namu budavojimas 
mažėja

Bet visgi budavojama daugiau, 
negu pereitais metais

V • _ 
S1O

na-
dienų 
naujų 
12,000,000 
statistikos

Chicagoje per 15 
mėnesio pabudavota 
mų daugiau kaip už 
dolrių. Surinktos
36 valstijose rodo, kad per ke- 
turius paskutinius mėnesius to
se valstijose pabudavota naujų 
namų už 529,000,000 dolerių. 
Chicagoje šiemet naujų namų 
pabudavota už 225,917,651 dol.

Palyginus su birželio mėne
siu, visoje šalyje liepos mėnesį 
pabudavota namų mažiau, ne
gu birželio mėnesy. Bet paly
ginus su pereitų metų liepos 
menesiu, šiemet pabudavota 53 
nuoš., daugiau, negu pereitais 
metais, išėmus New Yorką, kur 
pernai buvo daugiau pabudavo
ta, negu šiemet.

Central i nėše valstijose liepos 
mėnesy pabudavota 18 nuoš. 
mažiau, negu birželio menes/, 
bet 25 nuošimčiais daugiau, ne
gu peniai.

Nežiūrint tokio didelio buda- 
vojimosi, sakoma, kad kai kur 
yra jaučiamas namų trukumas,

Du mirė nuo munšaino
Maliorių dirbtuvėlėje prie 

5331 Wentvvor,th Avė., rastą 
du negyvus žmones, manoma, 
mirusius nuo munšaino. šalę 
stovėjo dai nepaigta gelti muu- 
šaino bonka.

Mirusiais yra dirbtuvėlės sa
vininkas Otto Fritz, 50 metų ii 
jo pagelbininkas, kuris yra ži
nomas tik kaipo Nelson, 60 m.

Dabar, kada vėl užėjo karš
čiai ir žmonės labai daug i$ge- 
riai ledinių gėrimų, sveikatos kurios buvo išvažiavusios ato s- 
koinisionierius Dr. Herman N. togoms į Bass Lake, Ind., liko 
Bundesen savo savaitiniame traukinio užmuštos ties North 
biuletene plačiaj kalba apie Judson, Ind. Jos važiavo auto- 
tuos ledinius girimu®, nurodinė- mobiliu1 į miestelį nusipirkti 
damas jų pavojų žmogaus svei- valgyti; bevažiuojant per Chc-| 

sapeake and Ohio bėgius, ant 
. automobilio užbėgo smarkiai ei- 

| nantis pasažierinis traukinis, 
kuris automobilių sumalė ir nu
metė 100 pėdų, o važiavusias 
polistaes užmušė ant vietos.

kutai. Tarp kito jis sako:
“Pirmiausia lediniai gėrimai 

atsiliepia ant virškinimo, su
stabdydami ar padarydami le- į 
tesniu virškinimo procesą.*. I 
Negali būti virškinimo prie šal
čio, todėl virškinimas yra su
trukdomas atšaklant vidurius. 
Viduriai geriausia maistą virš
kina prie 100 laipsnių Fahren- 
heito. Taipjau nuo gėrimo 
dinio vandens labai sušilus 
ra kitas pavojus — susirgti 
gauti saulės užgavimą.

“šaltas vanduo ar gėrimai tu
ri būti 60 ar 70 laipsnių Fah 
renheito. Tokios temperatū
ros gėrimai nėra i>erdaug šal
dantys ir juos galima gerti su 
saugumu. Ledinis gi vanduo 
ar lediniai gėrimai yra arti ša
limo, arba apie 35 laipsnių F.”

Sveikatos komisionierius duo
da šį patarimą:

“Nėra reikalo dėti ledą į van
denį ar gėrimą, kad padarius 
jį šaltą ir gaivinantį. Indas 
su gėrimu gali būti pastatytas 
ant ledo ir ten laikomas iki at
šalt 
Tuo 
nuo

Smulkios Žinios

ar

iki tinkamos temperatūros, 
bus išvengta užsikrėtimo 

ledo ir gėrimas bus svei- 
ant tiek, ant kiek yra 

sveikas vietos geriamasis van
duo. Jeigu jus geriate atšal- 
dintus gėrimus, gerkite pama
ži geriausia sriubčiojant, taip 
kad gėrimas gerokai atšiltų 
pirm jis pasieks į vidurius.

Užvydėdama tam, kad 
vyra^ praleido visą dieną 

kaimine,

jos ak-*
į Gaudamas su kaimine, Mrs? 
iStelIa Willock, 30 metų, 948 N.
Racine AYe 
vaikų, bandė nusižudyti, 
buvo atsinešus ir vieną kūdikį, 
ir jau rengėsi šokti upėn nuo 
Division St. tilto, kada ją patė- 
mijo tilto sargas, kuris ją su
laikė ir pasaukė policiją.

motina ketuUių
Ji

■
Didelis utvaizdinimas vakarinių 

valstijų gyvenimo ir tradicijų. Taip 
kaip base bąli ir arklių lenktynes,) 
taip vakarinių valstijų gyventojams 
bąndininkai yra labai svarbiu dalyku, 
šiame atvaizdinime ima dalyvumą 
gabiausi bandininkai ir yra daromos 
didelės lenktynes už pasaulinį čampi 
onątą. Chicago) šįmet ir per atei 
nančiųs kulis metus, bus atvaizdina- 
jpa tie dideli spintų lenktyniavimai.

Virš šimto bandininkų vyrų ir mer
ginų dalyvauja tuose didelėse lenkty
nėse. Metai laiko atgal tie patys 
sportininkai dalyvavo Wembley, Ang
lijoje. Jie dabar yra Grand Park 
Sadium. Jie čionai bus devynias die
nas, nuo rupiuČio 15 dienos, čia bus 
išdalinta $30,000 dovanomis, čia at- 
ailankę turės progą pamatyti labai 
žingeidžių gyvulių, šunų ir t. t.

Bandininkai yra dideli sportininkai 
ir šitas pirmutinis jų pasirodymas- 
Chicagoj, sutraukia daug publikos. 
Lošimas ir parodymas visokių sportiš
kumo yra žingeidus.

(Apskelbimas

Užvakar policija areštavo 
penkis patvirkėlius. Du jų pa
stvėrė moterį gatvėje ir nusive
žė į savo namust kur pralaikė 
ją penkias valandas, iki kainu-' 
nai išgirdę jos šauksmą, pa
šaukė policiją.

Kiti trys vyrai pastvėrė mer
giną gatvėje ir išsivežę į lau
kus ją išgėdino.

Ąrthur II. Blakejnore, 78 me
tų, buvo vedęs • per 50 metų. 
Jis užvakar pasimirė nuo plau
čių uždegimo. Nors jo pačiai 
apie tai nesakyta, bet ir ji 
simirė už kelių valandų.

pa-

pa-<Rita Buekema, 21 metų, 
sirėdžiusi vien naktiniais marš
kiniais ir apsiaustu, bet pasiė
musi 100 pinigais, išėjo iš na
mų ir nežinia kur prapuolė. 
Spėjama, kad ji susirgo.

(Tąsa ant O-to pusi.)

T

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad uilaikiua 

{aivos odą sveika ir kad turėti puikius 
vilgančius plaukus*

sunaikina pleiskanas, tą svsrbiausj 
prieią gralių plaukų.

Nusipirkite bonką ui 05c iiąndicn
pas savo vaistininką. 75c kūomat f’ 
•iumčiama tiesiog ii laboratorijos. 1

F. AD. RICHTER & CO.f
Berry & South 5th f

Brooklyn, N. Y.

DR. VAITUSH, O. D. 
JJETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pulengvins 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 augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Advokatas James Woulfę, 
7351 Luella Avė., buvęs 
cistas, susmuko vesdamas by
lą Stockyards policijos teisme 
ir pasimirė benešant į ligonve- 
žirnį. Mirė nuo "širdies ligos.

MI KOLAS DAMANSKAS
Musų mylimas vyras x persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
61 metų amžiaus, Rugpiučio 18, 
1 vai. dieną. Paėjo iš Mikičių 
kaimo, Šventežeriu valsč. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Elzbietą ir sūnų Juoza
pą. Kūnas pašarvotas randasi, 
2058 Coulter St., (25th St.). 
Laidotuvės įvyks petnyčioj Rug
piučio 21 d. 8 vai. ryte iš namų 
2058 Coulter St. į Aušros Var
tų bažnyčią, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudę liekame,
.Elzbieta moteris, 
Juozapas sunus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

VLADISLOVAS GER1BA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio m, 1925 m. apie 9 
Vai. Washinglon Park, ligonbu- 
tyjfc, netikėta mirčia, tapo už
muštas dirbtuvėje. Turėjo am
žiaus apie 32 metus buvo neve
dęs. Paliko didžiausiam nuliū
dime seserį Prancišką ir švo- 
gerj KantuČius Amerikoje, Lie
tuvoje paliko vieną brolį Fran- 
čiškų Geribą. Pragyveno Ame
rikoje apie 11 metų. Priklausė 
prie Balto Dobilo (VVhite Clov- 
ers) Kliubo. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Tauragės ap., Lau
kuvos parapijos, Vonkių kaimo. 
Laidotuves įvyks Rugpiučio 20 
d., 1925 m. iš namų 3146 So. 
Emerald Avė., į šv. Jurgio baž
nyčią apie 8:30, po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines.

Užkvicčiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nubudę sesuo ir švogeris
Kantučiai.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Vilnius

NAUJA KNYGA
’ I !

Apysaka iš Amerikos Lietuvių
, ./5 Gyvenimo ‘ ‘

“Gyvenimo Dumble”
Parašė,S. įE. Vitaltis,

(“Tėvynės” Redaktorius) 
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
Šią knygą privalo perskaityt 

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

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street '
Netoli Ashland Avė.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija
tiktai $1. J

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu būdu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai «, i

National Health Clinic į 
165? W. Madison St. d 
Kampai. . Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. Vakarei
Nedėlioj 10 iki 1 ' ,*** *■

FELIKSAS NOCLS

Musų mylimas sunus ir bro
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 24 metų amžiaus, ne
vedęs, rugpiučio 18, 1925, 10:20 
vai. ryte po sunkios ligos ligon- 
buty. Paėjo iš Muncelių kai
mo, Akmenės parp., Mažeikių 
apskr. Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nuliūdima 
motiną Anielę po tėvais Mali- 
šauskaitę, tėvą Joną, seserį Sta
nislavą, 2 broliu, Joną ir Alber
tą. Kūnas pašarvotas randasi, 
1835 N. Winchester Avė. Lai
dotuvės įvyks petnyčioj, rug
piučio 21, 8 vai. ryto į šv. Mi- 
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o paskui į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, .draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kvienči 
me dalyvauti laidotuvėse.

’ Nuliūdę lieka,
• Tėvai, sesuo ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius, Eudeikis, tel. Yards 1741

pasauliu 
n), apie 
Netikėta 
plktada- 
apie 35 

Paliko didžiam nuliudi-

VINCENTAS J AK ULEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo 

Rugpiučio 18 d., 1925 
10:30 vai. iš ryto, 
mirčia tapo nušautas 
rių. Turėjo amžiaus 
metus, 
me moterį Marijoną Jakucevi- 
čienę, taip-pat paliko sūnų Vin
centą 11 metų ir dukrelę Adelę 
9 m. ir paliko vieną brolį Va
lentų Jakucevičių ir 2 seseris, 
Mortą Mikeliunienę ir Anielką 
Šatienę Amerikoje. laetuvoj 
paliko vieną brolį Mikodimą. 
Pragyveno Amerikoj apie 14 m.

Paėjo iš Lietuvos Suvalkų 
rėd., Slabados ap., Maslaučiškių 
kaimo.

Laidotuves įvyks Rugpiučio 
21, 1925 į Šv. Juozapo bažnyčią 
apie 8 vai. iš namų 8455 Esca- 
naba Avė., So. Chicago, po pa
maldų į šv. Kazimiero kapines.

Užkviečiam visus gimines, 
draugus ir pažstamus dalyvauti 
laidotuvėse. Paliko nubudę,

Moteris, pilnus ir dukrelė./, 
Laidotuvėm patarnaus grabo-; 

liūs A. Masalskis, Tel. Boiile- 
vard 4139.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
skaityk Naujienas-

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujgs dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
Fupruntama kalba pradeda savo raštą:

v

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
{lūšimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
iuliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė, i

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, IIL

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pą- 
ėmėjo parašais. Čia (eina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tčmykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pjįnigus gavo
4520—Antaninai Jasulaitienei 
4534—Antanui šimkaičiui 

11561—Antoni J. Graves 
20832—Petrui Pociui 
11568—Jokūbui Dovidoniui 
20839—Antąnui Mačiuliui

22221—Elžbietai šleževičiutei
22223—Domicėlei šulčienei
22226—Pranui Jonauskui
22236—Motiejui Zilliui
4565—Marijonai 

nei
Krasauskie

r

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

DAINOS

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
Sriežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
aktarus ir nenori daugiau turėti iš

laidų.
Mes todėl pasiryžome gydyti visai 

dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

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

Del keturių balsų

Surinktos L. įrėmino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nom dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yrą musų sielos suramintojo ir 
paguoda: liūdna —- padainuok 
daįnelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spąudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntfmu $1,50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.
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užrašykite sayo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo jcyveni- 
m^ dėl studijavimo, aiškina, kad be
velk visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog [ 
greitai.
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Well8 SU 

kampas NVashington St.
Ofiso valandos: Ketverna, seredij Ir s<iba- 

toj nuo fi ryto iki 8 vakaro. Nndėlioj ir 
iventadieniais nuo 10 iki l po piotii. Par 
nedėly, kot vergo ir pttnytKj nuo » ryti iki 
* vai vakare.

The Peoples Health* 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingu! ir visas utsP 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes tausą 

i (staiga yru prirengta gerinusiai.* Europinei* 
ir Amerikoniikals Įtaisymai! ’ k gyduolėmis. 

! Ligas kraujo, reumatiznuj, nervingumą. 
, utkietfjimą vidurių, krutinės ir šonų skau

dėjimą. galvosūkio, uubėgimą kraujo pui
kus. nlinklmą niaukų, prnkaltavimą. nema- 

■ lonu kvapą ir kitos ligos yra musą specl*- 
I iumaa per 28 metus.

Vyrai tr motorvn, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisą ir dnsiilnos apie nau- 
jnus| gydymo būdų tonsilų. kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuk»« 
tančinms kenčiančių atgauti savo sveikata 
ir laimę, tcdel yra ir dėl jūsų viltis. No- 

•f at.diUoklto, atidėliojimas yra nulaupiugaa.

gyduoles, kurios (čirškiamos tie- 
j kraują, prašalina ligą labai 

Visas tas gyduoles serume
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NAUJIENOS, Chicago, III
z

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5 pusi.)

. ... —......... .. ■

Kadangi dabar pasidarė labai 
sunku gauti narkotikų Chicago- 
je, delei areštavimo narkotikų 
gaudytojų, kurie patys parda
vinėjo narkotikus, tai viena 
moteris, negaudama narkotikų 
jau nusižudė, o Dr. E. N. Lan- 
don, 2515 W. Adams St., at-> 
sikreipė piie policijos, prašyda
mas jį pasiųsti 60 dienų kalė- 
jiman, nes jis negauna narkoti 
kų ir tas labai jį kankina. Ka
lėjime būdamas jis mano pasi
gydyti nuo to bjauraus įprO- 
č’O.

Policijai suėmus du plėšikus, 
kuriuos kaltinama apiplėšinėji
me taksikabų, teisėjas Lyte pa
reikalavo iš jų užsistatyti po 
100,000 dolerių kaucijos už 
kiekvieną kaltinimą, arba viso 
.per abu 1,900,000 dolerių. To
kios didelės kaucijos dar nie
kas nėra pareikalavęs ir, žino
ma, niekas ir užsistatyti nega-

lieiuviit Rateliuose.
Draugiškas išvažiavimas

Gertrude Barth, 28 metų, 
<1500 Sheridan Roa<l ir Herman 
Slatery mylėjosi per 17 
dar nuo tų laikų, kada 
lanke pradinę mokyklą, 
kia ilga ir bevaisė meilė
rudai nusibodo ir ji Hermaną 
pametė. Tada Hermanas per 
dienas ir naktis sėdėjo prie jos 
namų ir vis maldavo jos susi
taikinti.

metų, 
jiedu

Gert-

VIII 
su “Pirmyn 

Rengėjai kvie- 
Chicagos lietu- 
dalyvauti šiame 

skaitlingiau- 
progra-

Ji galinu pašaukė 
kuri Hermaną uždarė 
prasivėdinti. Ji gi 

taikintis, esą septynio-
šaltojon 
atsisako 
likos metų tuščios meilės pil
nai užtenka ir ji daugiau to
kios meiles nebenori; ji pasi- 
jieškosianti tikresnės meilės.
kuri užsibaigtų vestuvėmis.

Rugpiučio mėn. 23 d. bus 
didelis išvažiavimas j Jefferson 
miškus. Jį rengia LSS. 
rajonas kartu 
Mišriu Choru, 
čia pažangiąją 
vių visuomenę
išvažiavime kuo 
šiai, nes bus gražus 
mas, kuris galės kiekvieną pa
tenkinti. Yra pakviesti kalbėti 
Dr. A. Montvidas ir “Naujie
nų’’ redaktorius, drg. P. Gri
gaitis. “Pirmyn” choras pa
linksmins publiką dainomis, 
paskui bus žaidimai ir užkan
džiai. —Rengimo Komitetas.

musų scenos darbuotojų jau 
pavargo ir užmetė tą darbą, 
jie ir iki šiai dienai dirba sce
nos menui su tokiu pat atsida
vimu, su kokiu dirbo virš de- 
setko metų atgal. Tie nariai: 
J. M. Pužkoriiis, Liudkevičiai, 
A. Narbutas, J. Šimkus, A. 
Grebelis, P. Daugėla ir k., ku
rie ir šiame išvažiavime daly
vavo.

Kalbėjo ir artistas gerb. J. 
Vaičkus? Jis nurodė meno 
svarbą žmogaus gyvenime ir 
kaip panašios mylėtojų kuopos 
scenos meną auklėjo, palaikė 
jį gyvu tarp išeivių lietuvių 
ir pakele jį tiek toli, kad da
bar jau einama prie sukūrimo 
nuolatinio lietuvių teatro Ame
rikoje.

(Labai smagu, kad j 
išvažiavimus pradeda 
vis daugiau žmonių, 
vėl labiau įdomautis 
veikimu senieji 
darbuotojai, kurio
siaučiant buvo iš viso veikimo 
pasitraukę. Tai lig rodytų,' 
kad Roselandas vėl pradeda at-' 

neužilgio vėl 
veikimas.1 
susitarti 

tai bent 
darbuotis

APSIVEDIMAI
PA.JĖŠKAU merginos arba našlės, 

protingos, sveikos, teisingos; kuriai 
nusibodo dirbti . Aš noriu apsivesti. 
Esu baigęs aukštą mokią; užsilaikau 
dorai; vienam nuododu. Atsišaukit 

P. B A BONAS,
R. F. D. 2 Box 193 D. 

Warren, Mieli.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BBOS.

MOVING, EXPRE9SING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handliag. 
Tinime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phone.n: Yds 3408 — Blvd. 1969 rcs.

Beverly Hills parudavo

.......... ....... ——————

JIESKO DARBO 1
JAUNAS apsukrus vaikinus 

ieško darbo hučernCj. I*'so 19 
metų. Turiu virš 2nietų paty
rimą. M. Balčiūnas!, 
Roosevelt 2010, 836 W. 20 St.
>■" " 1 I 1.... .■■"■■■■i"! '1

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIK ALINGI virėjas ir vei- 
terka į restauraną pat irę savo 
darbe.

Atsišaukite:
1616 So. Halsted Str.

"5

Trečiadienis, Rugp. 19, 1925

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Ratelio 
lankytis 
pradeda 
Ratelio

Roseland o 
suirutėms

K? reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

Chicagos lietuvių būriai 
šventadieniais tankiai išvažiuo
ja j Beverly Hills atkalnius. 
Pereita sekmadienį tenai buvo 
tautiškos parapijos paranijonų 
būrelis kartu su Jaunąja Bi
rute. Jie pasipuošę užimtą 
vietą lietuviška vėliava links
minosi per visą gražią dieną.

Brighton Parko davatkos 
kartu su Briškos kamendoriu- 
mi “aguonėlę” grudo-malč, bei 
neteko matyti ar sumalė.

Arčiau prie kelio 
pasistatę budeles
niekniekius pardavinėja. Tenai 
prisikimšę visokių ne lietuvių, 
prisilipdžiusių prie antausių 
kamivalo skrybėlaitės. Žolė vi
sai numindžiota, o toliaus pa- 
rudusios smilgos dulkėmis ap
neštos; sunku surasti švaresnę 
vietą, kad galima butų pavė
sy pasėdėti. Pasivalkiojau 
porą valandų ir gryžau namo, 
nes išskiriant parudavusią dul
kėtą žolę, daugiau nieko ge
resnio tenai nebuvo.

— J. Varnėnas.

“deigai’.’ 
visokius

1739 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

Roseland
Smagus išvažiavimas. •

'I'el. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tcl. Lafayette 5153-6438

BUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kcdzie Avė.
CHICAGO

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. Deaiborn Str. Rm 601

REIKALINGAS kukorius (virėjas) 
r^ykiu turės būti ir viso biznio vedė
ju, arba priimsiu j partnerius. Savi
ninkas turi du bizniu, negali vienas 
apsidirbti. Atsišaukit tuojau. Dar
bas Roseland© lietuvių kolonijoj.

1161 E. 61 St.
Tel. Midway 2866

Atydai 
Lietuvių

Palos 
labai

gimti, kad gal 
prasidės platesniu 
Jeigu jau negalime 
kitais klausimais, 
galėtur.ifm kartu
meno srity, nes menas yra ben
dras visiems ir visi lygiai me
ną mėgsta ir jį vertina.

Ratelis ir ateinančiam sezo- 
yra išdirbęs platų progra- 

A t įdaryti sezoną mano
si! J. J. Zolp drama “Kal- 
Duktū”, kurios vaidinime 

autorius.
Ratelį

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dusižinokite pas mus 
apie jūsų phimbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG S’UPPLY CO.

499 Mihvnukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 422'1

' AUTOMOBILIU SALESMENŲ 
REIKIA

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

Atsišaukite
RICKENBACKER SALES AGENCY 

5441 So. Ashland Avė.

Story & Clark
GROJ1KLIAI LIANAI

88 notų, moderniški keisai, plieninės 
platc, naujas vertas $800. Iš prieža
sties apleidimo miesto parduohiu i

$150
Su benčiumi, kabinetu ir apie ’ 
rolių.

1389 Milvvaukee Avė.
1 fl.

Klauskite Mrs. Pietrowskis Piano

AR JUS GALIT SUDfiTI ŠITĄ

už

98

namo, bet labai 
pasitaiko, tokia

IŠSIMAINO DIDELfi GRO- 
SERNfi ant 
retai kada 
proga Ir toks naudingas biznis.
Kas manote geriau naudotis 
kaip su savo namu, meldžiu 
kreiptis

1723 W. 47 Str.
Tel. Yards 4389

Aukščiu 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 Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę 
su namu ar be namo. Labai ge
roj vietoj. Biznis senas, išdirbtas. 
Arba mainysiu ant namo arba 
morgičių. Galiu duoti morgičius. 
Namas turi 
naujoviškus.

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

MIKE JANUSHAIT1S
7027 So. Maplevvood Avė. 

Phone Republic 9275

ant 
Galiu duoti

visus parankamus ir

Tel. Lafayette 9396

PARDAVIMUI barbernė pi
giai, dviejų krėslų, su keturiais 
kambariais pagyvenimui. Pigi 
renda. Geras lysas. Atsišaukite 
į NAUJIENAS, 1739 So. Halsted 
St. Box 597.

21 apartamento kampinis 
namas, visi po 4 kambarius, 12 
sun parlorų, netoli 79 
Halsted. Kaina teisinga, 
šaukite. Mr. Gcegn

7923 So. Tbroop St.

Atsi-

2 fl.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučerrp (lietuviais apgyventoj 
kolonijoj. Parduosiu už gana 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo liga.

3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS ir dabar 
turiu parduoti grosemės ir bučer- 
nės fikčerius už gerą pasiūlymą. 
Visi daiktai gerame stovyje.

Atsišaukite
10455 So. Michigan Avenue 

Pullman 0739

nu i 
ma. 
mn 
vio
dalyvautu ir pats 
Roselandiečiai turėtų 
remti visomis savo išgalėmis, 
nes tas būrelis darbuotojų dir
ba labai svarbų ir naudingą 
kultūrinį darbą ir gal kartais 
jiems vieniems yra perdaug 
'sunku veikti, be platesnės 
rainos pačių roselandiečių, 
rių naudai jie darbuojasi 
jau keliolika metų.

— Roselandietis

pa
ku
otai

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TURĖK

sąvaltę, kas dvi

ir

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

Norintieji užsisakyt kreip^ 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Pinigai

Pereitą sekmadienį 
Park miškuose įvyko 
smagus vietos Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio išvažiavimas, 
surengtas pagerbimui to Rate
lio pirmininko J. M. Pučko- 
riaus, kuris darbuojasi tame 
Rately nuo pat jo įsikūrimo 
apie 12 metų atgal ir eina 
pirmininko pareigas 4 metus; 
be to jis yra vienas geriau
sių vietos vaidylų-megėjų.

Suvažiavo nepaprastai daug 
žmonių, kiek niekad pirmiau 
panašiuose išvažiavimuose ne
būdavo ir visi labai gražiai 
linksminosi iki sutemos. Vi
siems kartu papietavus buvo 
biskis ir kalbų. Kalbėjo K. 
Baronas apie Ratelį, nurodyda
mas, kad Ratelis susitvėrė tik 
siu sukaupti į krūvą vietos ar
tistines spėkas, kad galėjus 
duoti ką nors geresnio. Jo tik
slas buvo ir yra 
vien tiktai menui,
jant jokiai politinei partijai ar 
sriovei. Ir tas tikslas tapo iš
laikytas per 12 metų, Rateliui 
neiškrypstant iš savo nusista
tytojo kelio, nors kaip kitoms 
organizacijoms, taip ir Rate
liui teko pergyventi kovų, kada 
tūli asmenys bandė nukreipti 
Ratelį į siauras partines vė
žes. Bet tiesusis kelias, 
kelias tapo išlaikytas 
giausia pasidėkavojant 
sic m s Ratelio nariams,
Rately dalyvauja nuo pat jo 
įsikūrimo, ir kada daugelis

Kas 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
hutų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio' vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iRi 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

L

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti tfnuti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai inalončkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. TuipgL jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — n 
me bite lietuviškais 
Musų žino 
jis nuo <r , . . r
rūpinti savo kostiimerms “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas.

kad apart “Naujienų” 
kitą laikraštį, praneš

inės aprupinsi- 
j laikraščiais, 

jogus patyręs tame darbe, 
5-Kių iš ryto pradeda ap-

darbuotis 
netarnau-

Repeticijos veikalo “šėtono Karaly
stė” bus seredoj, rugpiučio 19, 7:30 v. 
v. Pulaskio Paiko svet. Blackha\vk ir 
Noble gatvių. Visi lošėjai malonėki
te susirinkti laiku. — Režisierė.

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boti Ieva rd 9663.

meno
dau- 

seni'e- 
kurie

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo sesers Liudvi

kos Rimkienės, po tėvais Urbikaites. 
Paeina iš Raseinių ap., Margiškio 
vaisė., Skilžemių kaimo. 29 metų 
tam atgal gyveno Donorą), Pa . Tu- 
liu svarbų reikalą, meldžiu patčios ar 
pitiĮ pažįstančių ją pranešti man:

ANTANINA RAMANAUSKIENĖ 
4220 So. Washtenaw Avė.

JĖŠKAU ciocės OI tesės Danileyy- 
Čaitės po vyru Stulpinienė. Paeina 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio!, 
Derkstalų dvaro. Meldžiu ciocės at
siliepti, noriu susipažinti.
Stefanija Danilavičaitė-Domarkienė 

221 E. 115 St., x Chicago, III.

PI R R IT PLUM RINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthat Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St., / 

netoli Marshficld
......... ... .........-........-------------------- -----------------------------

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE F1XTURE CO.

REIKALINGAS henyVas 
žmogus prie namų darbo, ku
ris negali sunkiai dirbti tegul 
atsišaukia tuojaus 1907 S. Hal
sted St. arba 4606 S. Califor- 
nia Avė.

PAiRIMVIMUI |?ro|semė 
maišytų tautų apgyventoj kolo
nijoj — parduosiu labai pigiai. 
Sykiu randasi 4-ri tinkami 
kambariai gyvenimui.

3530 So. Parnell Avė.

RETAS BARGENAS
KAINA NAMO $2500, parduo
du už $1500 casb. 4 ruimai 
Brick, vanduo, elektros šviesa, 
1 karo garadžius.

6419 So. Kolin Avė.

REIKALAUJU
Kriaučiaus prie seno ir 
naujo darbo.

Atsišaukite \
5749 Augusta Str.

PARDAVIMUI 
bučernė, įsteigta 
Geroje vietoje. x 
teisingą kainą,
gyvenimui iš užpakalio.

P. H. BAUMGARTEN 
4106 W. 63 Str.

groserne ir 
per 10 metų. 
Parduosiu už 

4 kambariai

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, pigiai, jei pirksite šią 
savaitę

Atsišaukite:
4816 So. Honore Str.

Phone Boulevaril 2035
' Kvietkos mu reputacija

Urba Fl<jwer Shop 
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu
vėms bukietai, šermenų vainikai 

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

Bridgeport

REIKIA patyrusio vyro dir
bti ant formos. Pastovus dar
bas arti Chicagos. Atsišaukite 
laišku. J. S. FARMER

R. 1. B. 15, Ilinsdale, III.

6 KAMBARIŲ namelis, viskas ge
ram stovyje. Priversti parduoti, nes 
savininkas mirė. Parduosiu pigiai. 
Tiktai $3500.

( 2029 Ruble St.
laivininkas 5629 S. Tu r nėr Avė.

Tcl. Prospect 9532

1SRENDAVOJIMUI

REIKIA—
senyvo žmogaus už sargų.
Atsišaukite:

STAR QUILT CO.
1855 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI groserne, se
na įstaiga, rendos $45, su gy
venimo kambariais. Geroje vie
toje, kaina, $900. Bargenas 
2862 W. 38 St., Lafayette 6155

PARSIDUODA namas 2-jų pagy
venimų, tinkamoje vietoje. Parduo
sime gana pigiai už $5(100.00 — su 
įnešimu susitaikysime. Priežastis 
pardavimo — važiuoju i Lietuvą.

Kreipkitės pas savininką 
3320 Auburna Avė.

| PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
flatas ant VVest 34th Place, netoli 
Westerji Avė. šviesus, patogus kam
bariui.

Atsišaukite
2441 W. 34th PI.

Savininką gulima matyti visada

REIKALINGAS barberys 
vakarais. 

Gera mokestis.
Atsišaukite:

2351 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI pigiai kaimpinė bu- 
černė ir groserne su namu 6 kamba
rių, 
norit 
gos.

OFISAS DENTISTUI 
PARENDAVOJIMUI.

T.abni geroj vietoj, viršuj aptiekos, 
kampinis namas. Dentistas yra1 pa
geidaujamas.

Kreipkitės
Tel. Lafayette 2014.

RENDAI 4 kambarių flatas, nau
jai/ Išdekoruotas, gasas, elektra, 3 
gliazatai. jardas ir beizmantas dra
bužiam džiauti.

Renda $21.00.
549 \V. 37 St- ir Wallace St.

JIESKO kambarių
JflšKO vaikinas kambario prie 

mažos ir geros šeimynos Bridgeporto 
r.piclinkėj. Praneškit greitai laišku j

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halsted St.

Box 247

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambarys dviem 

y pa tom ar vienai. Kambarys 
šviesus ir su visais moderniš
kais parankumais.

4231 So. Maplewood Avė.
2 floor

____________ L------------------- 1—;---------------------

RENDON kambarys vienąm 
arda dviem vyram. Naujas na
mas, garu šildomas, karštas 
vanduo.
2 fl.', 3415 So. Eihernld Avė.

/

KAMBARYS ant rendos, vana, šil
tas vanduo, telefonas ir visi paran
kamai dol vieno vaikino be valgio, 
kam reikalingas geras kambarys, at
sišaukite

2454 W. 45 St.
2nd flat

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3-jų ruimų rakan

dai — fornišiai už gana prieinamą 
<ainą, nes turiu apleisti Chicagą 
tuojn Kreipkitės

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

nuo 12 vai. dienos

Randasi puikioje vietoje. Kas 
geros vietos — nepraleiskit pro- 

Biznių nėra per 4 blokus. 
, 6059 So. Kilder Avė.

Phone Republic 3044.
------- 1r————————

PARDAVIMUI rakandų krautuvė. 
Senas biznis. Parduosiu už prieina
mą kainą, arba mainysiu ant namo. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Kreipkitės dienomis, ar utar- 
ninke ir subatoj iki 8 vai. vakaro.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 599

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami a t 6% palūkanų.
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

ir kontraktus.-
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzte Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI delikatesen krautu
vė su ice cream, kendėmis ir kitais 
daigiais. 4 kambariai gyvenimui. 
Arti public school. Parduosiu su for- 
ničiais, ar be forničių už teisingą pa
siulijimą.

A. MAKAUSKAS
5301 So. Union Avė.

$800 GROJIKUS PIANAS
Gražu* pilanistų grojiklis pia

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

2332 W. Madison St. 1 fl.

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

Atsišaukite - <
1337 So. 49 Avė.

Cicero, III.

BIZNIS DUODANTIS GERĄ . 
PRAGYVENIMĄ

Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
menų ir groserio krautuvė, arti mo
kyklos, Ilgas lisas, 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu su rakandais 
už tikrą pasiulijimą, pardavimo prie
žastis —< perskyros.

4636 So. Hermitage Avė.

DIDELIS BARGENAS
Restaurantas visai pigiai didelis 

nesusipratimas tarpe partnerių yia 
daug verčios. Ateikit pasižiūrėti, nu
pirksi! už pusę kainos. Jei norėsit 
pusę arba visą.

Atsišaukite
2227 Calumet Avė.

, PARSIDUODA ice kabsis ir kavosPARDAVIMUI bučernė ir groser-
nė. Pusė arba visa, vieną iš dviejų malamoji mašina —. parduosią už ga- 
bučernių, arba mainysiu ant mažo na prienamą kainą. Kam reikalin- 
------ ----- ---- j gjįokjų daiktų pasiskubinkit įsi-namo arba gero automobilio.

Atsišaukite
Telephone Yards 3906

4425 So. Wclls St.

gyti.
Kreipkitės šiuo adresu:

1338 W. 59 St.

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

Atsišaukite:
728 West 14 Place

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI Storas cigarų 
ir cigaretų, kendžių ir visokių 
minkštų gorimų, 5 kamb. pa
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo nesutikimas tarpe partne
rių. 2491 Archer Avė. /

I 7 FLATAI po 6 ruimus ir 1-4 rui
mai beismante, garu šildomas, ar- 
žuolo medžio trimingai “Tile bath”, 
moderniškas namas, “up to date”, 
randasi ant Garfield Boulevard. Kai
na $35,000; morgičius $24,000; taxai 
j metus $302.50: renda su viršum 
$400; cash* reikia įnešti $5,000; arba 
mainysiu į mažesnį namą, biznio lo
tus, automobiliaus, ar į morgičius. 
Rendų j mėnesį $400. Priežastis pa
tirsi! ant vietos. Pašaukit iš ryto ar 
vakare.

Prospect 5173

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 Seelcy 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir l 
jus išmoksite j kelias savaites 
atlikti didelius darbus. C_.‘ . 
iųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
lar geręsnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują 
asmenišką prižiūrėjimą 
j kelias savaites, kaip 

Darbas kol

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted St., Chicago, Hl.


