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T ardys oro j ėgų
dalykus

jos tardymo komisiją dėl saugumo pakto
Tyrinės 

mais 
jėgų

dalykus ryšy su daro- 
kaltinimais krašto oro 
administracijai

WASH1NGTONAS, rūgs. 13 
— Prezidentas Coolidge vakar 
paskyrė specialę komisiją, ku
rios uždavinys bus pamatingai 
ištirti dalykus sąryšy su kilu
siais ginčais dėl krašto apsau
gos oro jėgų. Tokį tardymą 
padaryti prezidentą prašė lai
vyno sekretorius VVilbur ir ei
nąs karo sekretoriaus pareigas 
Davis.

[Del orlaivio Shenapdoah ka
tastrofos ir dėl nepavykusio 
laivyno hidroplano PN9-1 skri
dulį0 i Honolulu, aviacijos pul 
kininkas William Mjtchell aš
triai puolė oro jėgų adminis
traciją, kaltindamas ją dėl ap
sileidimo ir nekompetencijęs. 
Pulk. Mitchell kaltino kartu ii 
laivyno bei karo departamentų 
viršininkus.]

Kiny kadetai sušaudė 
rūsy karininką

HONKONGAS, Kinai, rūgs. 
13. — Kinų kadetai Kantone, 
pakėlę maištą, sušaudė *avo va 
dą, rusų oficierą, kurs, revolve
riu rankoj, bandė kadetus pri
versti, po dienos pratimų, žy
giuoti į Honaną.

Areštuotieji maišto vadai pa
reiškė: “Mes nesam Rusijos 
vergai!”

Francijos aviatoriai 
skris hidroplanais 

i New Yorką
PARYŽIUS, Francija, rūgs. 

13. — I>u francuzų aviatoriai, 
invalidai karo veteranai leite- 9 
nantas Francois Coli ir Ptuil 
Tarascon, pasiruošę antradienį, 
rūgs. 15, skristi iš Paryžiaus 
per Atlantiko vandenyną į New 
Yorką, be sustojimo. Tuo 
skridimu jie tikis laimėti new 
yorkiečio, Raymondo Orteigo, 
skiriamą $25,000 dovaną.

Pertrakcijos su Belgija 
dėl svaigalų sutarties
VVASIIINGTONAS, rūgs. 13.

Vakar prasidėjo Jungtinių 
Valstijų pertraktacijos su Bel
gija dėl padarymo svaigalų 
prekybos sutarties, panašios, 
kokia jau buvo padaryta su 
Anglija ir kitais kraštais.

TORNADAS KANADOJ

MONTREAL, Que., nigs. 13. 
— Ottavva klony siautė vakai 
baisusis audros sūkurys—tor
nadas, padaręs didelės žalas, 
siekiančios apie 500,000 dolerių. 
Be to vienas žmogus buvo už
muštas ir trys sužeisti.

Konferencija įvyks ateinanti 
mėnesį, veikiausiai kur nors 
Šveicarijoj

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
13. — Santarvininkai vakar pa
rašė Vokietijos užsienių reika
lų ministeriui Stresemannui pa
kvietimą dalyvauti saugumo 
konferencijoj. Vieta ir laikas 
konferencijai nepaskirta, te- 
čiau iš pakvietimo matyt, kad 
ji bu® laikoma ateinantį mė
nesį kur nors Šveicarijoj.

Ispanija reikalauja nusi
ginklavimo

Ispanijos delegacija vakar į- 
nešė Tautų Sąjungos susirinki
me rezoliuciją, kuria ji pareiš
kia, kad vyriausias šios dienos 
reikalas yra įsteigti tautų tar 
pusavio pasitikėjimas. Rezo
liucijoj pabriežiama, kad užpuo 
limo karas yra tarptautinė pik
tadary be ir, kadangi Genevos 
protokolas neratifikuota, prita
riama dedamoms pastangoms 
sudaryti tarpusavio saugumo 
sutartis.

Ispanų rezoliucija reikalauja, 
kad tokios saugumo sutartys 
butų formuluojamos taip, kad 
jos galėtų būt taikomos visam 
pasauliui, ir kad Sąjungos Ta
ryba pasirūpintų sušaukti nu
siginklavimo konferenciją taip 
greit, kaip bus bendro saugu
mo susitarimo atsiekta.

Rytoj Dėdė Šėmas bus 
325 milijonais dolerių 

turtingesnis.
WASHINGTONASt rūgs. 13. 

— Iždo departamento apskai
čiavimais, antradienį Dėdė Še
rnas bus surinkęs pajamų mo
kesniais už pastaruosius tris 
mėnesius viso labo apie 325 mi
lijonus dolerių.

Per pirmuosius šių metų aš
tuonis mėnesius valdžios paja
mos iš “income” ir “profit” tak
sų -siekia 1,059,421,200 dolerių.

DU BANDITAI APIPLĖŠĖ 
TRAUKINIO PASAŽIERIUS

MINOT, N. D., rūgs. 13. — 
Vakar du banditai, ‘įsiveržę į 
einančio iš Chicagos į Vancou 
verą, B. C.t traukinio rūkomąjį 
vagoną, apiplėšė buvusius ta
me vagone pasažierius ir po to 
iššokę iš traukinio, pasislėpė 
Traukinys ką tik buvo apleidęs 
Minot stotį.

BUFFALO, N. Y., rūgs. 13. 
— Valdžios agentai ir policija 
vakar suėmė aštuonis1 asmenis, 
Delaware, Lackawanna & West- 
erh gelžkelio tarnautojus, kalti 
namus dėl plėšimo iš vagonų 
pašto siuntinių. Areštuotieji 
prisipažino, kad per praeitus 
dvejus metus jie pavogę siunti
nių vertės apie 100 tūkstančių 
dolerių.

Brity unijos remia kolo- 
nijy teisę atsimesti

Kongresas pasmerkia Daweso 
planą kaipo “skymą” Vokie 
tijos darbininkams išnaudoti 

mas rezoliuciją, atras kraštuti
nių kairiųjų vadas, II. Pollitt, 
savo kalboj pareiškė: “Britų 
imperija stoja už darbininkų 
spaudimą ir vergiją. Mes kal
bame apie imperiją ir apie te
ritoriją, susitepusią kareivių ir 
vergų krauju.”

Nebojant to, kad Daweso pla
nas buvo darbiečių premjero, 
MacDonaldo, valdžios rupesniu 
pateiktas ir priimtas, kongre
sas priėmė rezoliuciją, kuria 
tas planas pasmerkiama kaipo 
kapitalistų “skymas” Vokieti
jos darbininkams išnaudoti.

Pagaliau kongresas priėmė 
rezoliuciją, kuria jis autorizuo-*
ja savo tarybą “daryti visa, kas 
tik galima, idant visas, visų pa
saulio kraštų, profesines darbi 
ninku sąjungas sujungus į 
vieną bendrą federaciją.”

Atsisako būti delegacijoj 
su komunistais

LONDONAS, rūgs. 13.—Pul
kininkas H. C. Woodcock, o pas
kui ir parlamento atstovas, ka 
pitonas Peter D. MacDonald,, 
konservatoriai, atsisakė daly | 
vauti britų delegacijoj į tarp
parlamentinės sąjungos konfe
renciją Ottavvoj ir Washingto 
ne, protestuodami, kam delega- 
cijon paskirta ir komunistas S 
Sakatvala.

30 žmonių mirė pavalgę 
negeros mėsos

* _ I Vėliausiais Jungtinių Valsti ;
BADAJOS, Ispanija, rūgs, jy ministerio Eberhardto prane- j 

13. —: Viename Badajos provin- Simais iš Managuos, krašte vis- ’ 
cijos kaime mirė trisdešimt |<as es^ ramu, 
žmonių, pavalgiusių negeros ■ 
mėsos. Daugelis kitų pavojin-Į
gai serga. Vyriausybė Įsakė 
padaryti griežtą mėsos revizi
ją ir visą įtariamą mėsą tuo
jau sunaikinti.

Keturi asmens žuvo 
vyno kubile

AVIGNON, Francija, rūgs. 
13. — Valrease milžiniškame 
vyno kubile vakar žuvo keturi 
asmens. Vynyno savininkas, 
Marius Chambon^buvo įlipęs 
kubilan jį valyti, ir nutroško 
garais. Nulipęs kubilan sūnūs 
tėvui gelbėti pats žuvo; lygiu 
budu žuvo ir du darbininkai, 
kurie bandė pirmuosius du gel
bėti.

EŽERE PRIGĖRĖ CHICAGOS 
MENININKAS

MICHIGAN CITY, Ind., rug- našauja:
sėjo 13. -r- Michigano ežere ties Dalinai apsiniaukę; kartais 
Waverly Beach vakar prigėrė gali būt lietaus; nedidelė tem- 
Chicagos menininkas, David peraturos ataina; vidutinis, di- 
Henner, 27 metų, 245 ,We'it džiumoj vasaros rytų vėjas.
North Avė. Nebodamas labai Vakar temperatūra vidutiniš- 
neramaus vandens, jis buvo nu-.kai siekė 65° F.
ėjęs maudytis. Pakraščio sar- šiandie saulė teka 6:28, lei- 
gyba išgriebė jo kūną. džiasi 7:03 valandą.

iracuic anų Atlantic rnotuj -Ht*1

TRIJŲ METŲ “NEGEISTINA SVETIMŠALĖ.” — Paveikslė- 
.Įis iš “Ašarų salos” — Ellis Island, kur sulaikomi atvyks-.1 
tantieji į Ameriką imigrantai, kvočiami, tardomi ir laimin
gieji, perėję “Čysčių,” įleidžiami, o pasmerktieji grąžinami 
atgal, iš kur atvykę. Mažytė, trijų metų mergytė, sėdinti ant 
pieno skardinės, yra taipjau tarp pasmerktųjų deportuoti, 
kartu su savo tėvais, francuzais. Bet ji, matyt, visai dėl 
to nesisieloja, by-tik ji atsiima savo porciją pieno.

J. Valstijų karo laivai 
pasiųsta į Nikaraguą

WASHINGTONAS, rūgs. 13.
— Nikaraguos prezidentui So 
larzanui prašant, iš Panamos' 
pasiųsta į Nikaraguos uostus, 
Bluefieldą ir Korintą, du Jung
tinių Valstijų karo laivai, Tul- 
sa ir Ųenver su 300 jūreivių 
amerikiečių gyvastims ir turim 
daboti neramumams kilus.

Tuodu karo laivu ilgą laika 
stovėjo krašto sostinės, Mana 
guos, uoste ir tik prieš keletą 
savaičių buvo iš ten atšaukti 
bet prezidentas Solarzano, bi
jodamas sukilimo, dabar vėl 
prašė juos grąžinti. (

Laivų komanduotajame duo- i 
ta instrukcijų neišsodinti jū
reivių krantan, ligi nebus duo < 
ta įsakymas iš Washingtono.

Gražumo konteste “A-Į 
rikos karalaitės” titulą 

laimėjo kalifornietė
ATLANTIC CITY, N. J., r. 

13. — Iš šešiasdešimt penkių 
mergaičių, suvažiavusių iš įvai
rių Amerikos valstijų ir miestų 

' dalyvauti konteste dėl gražiau
sios Amerikos mergaitės, “Miss 
America” titulo, tą titulą va
kar laimėjo geltonplaukė ilga
plaukė Miss Fay Lanphier iš 
Oaklando, Kalifornijos. Ant 
ras gražumo prizas buvo pripa
žintas panelei Adrienne Dore, 

i irgi kalifornietei, iŠ Los Ange 
les.

Chicagai ir apielinkei tedera-
lis oro biuras šiai dienai pra

Kėsėsi nužudyt Rumuni
jos karalių ir karalienę

Kišinieve suimta du asmeniu, 
tykojusiu nušaut atvykusius 
Rumanijos valdovus

I , I II I ♦ ■

VIENNA, Austrija, rūgs. 13. 
— Telegrama iš Kišinevo, Besa
rabijos, praneša, kad ten ban
dyta nužudyti Rumanijos ka 
ralius Ferdinandas ir karalienė 
Marija, atvykusieji į Kišinevą 
didelei pramonės parodai atida
ryti. Miniose žmonių, susirir. 
kusių abiem pusėm • gatvės, ku
ria turėjo važiuoti karalius su 
karaliene, slaptoji žvalgyba su
ėmė du asmenis slapta laikiu
sius rankoj užtaisytus revolve
rius.

Manoma, kad pasikėsymas 
turi .ryšio su byla 485 Besara
bijos rusų valstiečių, teismui a- 
tiduotų dėl dalyvavimo sukili
me praeitais metais. Del to 
sukilimo Rumanijos valdžia 
konfiskavo Besarabijos rusų 
valstiečių nuosavybes, ir Ru
manijos kariuomenė per dvyli
ką dienų sušaudė apie du tūk
stančiu valstiečių, Dabar dar 
tebeeina 485 suimtų valstiečių 
byla. Keletas užsienių advo
katų, tarp jų francuzų ir aus
trų, kurie buvo nuvykę į Kiši
nevą ginti kaltinamuosius, bu
vo Rumanijos vyriausybės are
štuoti ir įsakyti tuojau apleisti 
kraštą. (

SODAITIS ĮSIMYLĖJO, KĄC 
MARY PICKFORD!

-«• * ________

DETROIT, Mich., pugs. 13. 
— Vietos policija vakar čia 
areštavo Juozą A. Sodaitį, mie
sto darbininką. Policija mat 
gavo iš garsiosios krunamųjų 
paveikslų aktorės, Mary Pick- 
ford, laišką, kuriame ji nusi
skundžia, kad kažin koks So- 
daitis nuolatos rašinėjąs1 jai
laiškds, pasakodamas, kad jis 
labai ją įsimylėjęs ir norįs ją 
tureli “for^a pal”. Vieną to
kių Sodaičio reilės laiškų eg- 
zempliorį Mary, atsiuntė polici
jai. Sodaičiui tečiau prižadė
jus, kad jis daugiau laiškų ar
tistei neberašysiąs, jis buvo 
paleistas.

Iš visuotino kietosios an- 9
giles kasyklų streiko

Pennsylvanijos gubernatorius 
kviečia pas save kasyklų sa
vininkų įr darbininkų at- 
stOYJlk___ t_______ r____

gasias puses, kiekvieną atski
rai, gubernatorius pastebi, kad 
jis norįs tik sužinoti, kaip sto
vi dalykai, į kuriuos jis tečiau 
nesimaišysiąs, nes taip svarbiu 
klausimu pirmas balsą pakelti 
galįs tik Jungtinių Valstijų prev 
zidentas*i

Anglfakasių organizacijos va
das, Lewis, matysis su guber
natorium pirmadienį [šiandie]. 
Lewis( pareiškė, kad angliaka
siai esą pasiruošę kiekvieną va
landą pradėti derybas su ka
syklų savininkais, jeigu tik pa
starieji pakeis savo nusistaty
mą nediskusuoti jokio klausy
mo dėl padidinimo algbs dar
bininkams.
• ■> n ,

J '
Milžiniškas aliejaus šal
tiniu gaisras Rumunijoj

BUCHARESTAS, Rumanija 
rūgs. 13. — Milžiniškas gais
ras, kurs jau aštuonios savai
tės siaučia Romano-Americana 
kompanijos aliejaus laukuose, 
netoli Moreni, dabar dar padi
dėjo. Visos pastangos ugniai 
užgesinti nepavyko. Gaisras 
matyt už šimto mylių.

WASHINGTONAS, rūgs. 13. 
— Sugedus mašinai aukštumoj 
3,000 pėdų, du armijos aviato 
ria? sugebėjo taip nusileisti sa
vo aeroplanu žemėn, kad ir ae
roplanas nesusikulė, ir abu 
aviatoriai išliko sveiki.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

' v

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Kompanija nori valdžios 
kontrakto oro paštui

WASHINGTONAS, nigs. 13. 
— Naujai įsikurusi National 
Air Tronsport kompanija, ku- 
riog_.vrezį<tejlt,u __yra _J.Iuds.on 
džiojoj Britanijoj gauta iš 
Jungtinių Valstijų užsakymas 
60 tūkstančių tonų Valijos kie
tosios anglies, kadangi Ameri
koj, dėl kasyklų darbininkų 
streiko, kietosios anglies pro
dukcija visai sustojus.

Bene lietuvis nusižudė.
BLUE ISLAND, III., rūgs. 12.

Praeitą penktadienį čia ras
ta gazu nutroškusęs A. A. Pur- 
vis, 32 metų amžiaus, 394 Gre- 
gory gatvėj. Koronerio jury 
pripažino, kad Purvis pats tuo 
budu nusižudęs, gavęs proto 
pamišimą.
MOTINA PAPJOVĖ SAVO KU 

DIKĮ, KAM JIS RĖKĖ

DEŠ MOINES, Ja, nors. 13. 
— Mrs. Lillian Kee, iš Maple- 
ton, la., važiuodama traukiniu 
iš Kansas City į Siuox City, ve
žėsi savo trijų savaičių kūdikį 
Kad vagone kūdikis nuolatos 
rėkė ir motina niekaip negalėja 
jį nutildyti, ji nebesusivaldy
dama pagrobė skustuvą ir kū
dikį papiovė.

$240,000 gaisro nuostolių

SANTIAGO, Čilė, rūgs. 13.— 
Rankaguoj vakar gaisras, su
naikino Braden Copper kompa
nijos įstaigą, padarydamas apie 
2 milijonus pesų (240 tūkstan
čių dolerių) nuostolių.
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įspūdžiai iš kelionės į Lietuvą
A. Kabardinas

daurr r,u i-

plentu va-
matosi la?

(Tęsinys)

KRENN & DATO
' •»

labiausiai pasekminga žemės subdivizijų orga
nizacija Amerikoje, pasiūlo jums progą pasise
kimo ir dasiekimo finansinės nepriguimybės.
Pasididinęs veikimas musų Rcal Estate išsivystymo, reikalau
ja didesnio patarnavimo ir didesnio skaitliaus salesmenų. Mes 
perorganizavome kad suteikus didelį augimą Reni Estate jstai-* 
gos. Dabar yra geriausias laikas prisidėti prie firmos kuri ga
li suteikti jums sekamas proga<:

Pirmas: Progą uždirbti daugiau pinigų negu jus 
uždirbote kada nors pirmiau.

Antras: Proga parduoti geriausias savastis Chica
goje ir apie Chicagą, kurias už didelius 
pinigus galima nupirkti.

Trečias: Proga pasidžiaugti ideališkomis darbo są
lygomis labai geru nauju pianu ant nuo
šimčių ir bonų.

Ketvirtas: Proga būti subdivizijų biznyje ir nau
dotis pelnu sykiu su įstaiga.

Musų biznis greitai auga. Mums reikia augštos rųšies, ener
gingų vyrų ir moterų, kurie nori dirbti ir kurie turi pasitikė
jimą į savo būdą ir ambicijos pasisekime. Ai yra labai retai 
pasitaikanti proga dėl atsakančių vyrų Ii moterų, kurie džiaug
sis Šia proga, kuri turi ateitį, paremta kapitalu ir suteikia pui
kias darbo rąlygns.
Iš. priežasties musų vadovavimo biznyje ir pagerintų būdų par
davinėjime, yra labai lengva parduoti. Uždarbis net ir viduti
nių salesmenų yra didelis ir užganėdinantis. '.I X • ', * •

Mes Išmokinsime Jumis Kaip Pardavinėti
Jei jus neturite patyrimą pardavinėjime, ųies išmokinsime. Jus 
gausite pilnas instrukcijas dykai musų mokykloje biznio išsi
lavinime ir real estate praktikoje.

Ateikite, nu* nesenai persikraustėm j musų naują
• vietą, kuri yra didelė ir paranki — geriausia vi

same mieste. Atsišaukite į Room 203, 1009 North 
State St., nuo 8 ryto iki 8 vakare. Jums bus su
teikti visi nurodymai.

KRENN & DATO
Incorporated

Vienatinei agentai dėl 
Mrs, Rockefeller McCounick Savasčių 

DIDYSIS OFISAS: 936 NORTH MICHIGAN AVENUE

Subdivision Sales Department

1009 North State Street
Superior 7046

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DYKA!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas djeną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, nž tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

........................................................... Atkitpk čia ...........................................................

Data: Rugsėjo 14, 1925

-Kuomet buvau Amerikoj, tai 
vis sakydavo, kad Lietuvoje 
bloga policija. Vienok išvažinė
jau beveik visą šalį, o d,ar nie
kas neužkalbino, neklausė, ar 
turiu raštus, ar ne. Gal atei 
tyj kur,ir susidursiu su tvark
dariai®. Atvažiavus į Lietuvos 
sostinę Kauną,> atrodo, kad 
miestas visas paskendęs kal
nuose, medžiuose ir darželiuoA 
se. Durnų, kaip kad Chicagos 
didmiestyje, Kaune nėra. Oras 
nuo žalumynų aromatiškas; 
gatvės taisomos, namai stato
mų naktys • gerai apšviestos. 
Nemune, ties miestu, maudosi 
ypač vakarais, abiejų lyčių 
vAdomo ir Ievos rūbuose pub
lika. Bet jau pradeda kai kut 1 
įvest “amerikonišką” madą. 
Kaune lygiai taip, kaip ir Chi
cagoj prekių kokių tik žmogui 
reikia galima gauti. Namai pir
kimui, kur seniaus statyta, pi
gus, o nuomos brangios, todėl 
kad Kaunan sueina visi vals 
tybės politiniai ir ekonominiai 
reikalai: įstaigos, mokyklos, etc. 
Gatvekariai arkliu vežami, bet 
girdai eina, kad bus /įtaisyta 
elektrikinis “tramvajus”. Auto
busai važinėja per Kauną iv 
iki Panemunės miestelio. Taip 
pat siaurabėgis traukinėlis ei
na iš Kauno per Šančius iki 
Panemunės miestelio kas 20 
minučių, žinoma, nėra tokios 
komunikacijos, kaip Chicagoje 
arba abelnai Amerikoje, bet vi
si žino, kad Lietuvoje buvo di 

1 odysis karas, kuris Lietuvos 
turtus ir padarus naikino.

Važiuojant per- Suvalkiją, 
laukai visur/apsėti, javai gra
žus, dar daug karo žymių yra. 
Naumiestyje dar daug karo 
metu sudegintų namų neatsta- 

|tyta. Naumiestis butų švarus 
'miestukas, bet biznio atžvilgiu, 
tai apniuręs, labiaumu«»dol te, 
kad visos valstybini įstaigos 
tapo perkeltos į šakius, 24 
Kilometrus nuo Naumiesčio 
Naumiestyje* būna du turgai 
antradieniais ir penktadieniais; 
daug produktų išgabenama į 
Voketiją. Naumiesčio proleta- 

j rai darbininkai gyvena neper- 
gerai, nes vasaros laiku pir- 
minus dauguma rasdavo prie 
javų valymo daug darbų, o 
dabar, kuomet dvarai tapo iš
parceliuoti į mažus sklypus ii 
išdalinti bežemiams-naujokams, 
tai tie nesamdo darbininkų dėl 
laukų dirbimo, nes da patys ne
prasigyvenę. Namų statymo, 
medžiaga dabar Lietuvoj pa
brangus, nes naujakuriai sta
tosi sau atskyrus triobesius, to
dėl vietomis namų statytojai 
meisteriai turi daug darbo. 
Lietuvai trūksta pinigų kre
dito. Lietuvos bankai moka į 
metus už šimtą dolerių 12 do
lerių nuošimčių. O kaimiečiai 
maką net 18 24 nuošimčius, 
žmonės sako, kad 
amerikiečiai, parsivežę 
von 4—5 tūkstančius 
gali lengvai išgyvent 
šimčių. Amatninkai,.

aristokratiškesni, negu 
labai lėtai 

tai tas, kad 
apleidžiama 
Jeigu pasi-

gabus kokiai 
užimti asmuo, 

viešpataujan-

kesni, 
Amerikos ir dirba 
Kitas bloguma'-, — 
dėl partyviškumo 
valstybės reikalai, 
taiko ir labpi 
nors valdvietei 
bet kad jis ne
flos klerų partijos žmogus, tai 
klerik. stato ton tarnystėn, kad 
ir su mažesniais valstybiniais 
gabumais bile savo partijinį ko
legą. Lietuvos klerai taip da
ro, kaip ir Rusijos bolševikai, 
nors ir gabiausias butų valsty
biniame darbe žmogus, 
nekomunistas, tai jam 
tęs neduoda, žinoma, 
nukenčia šalies reikalai.

bet jei 
tarnys 
nuo to

Lietuvoj galima už 3-4 tū
kstančius dolerių įsigyti kokį 
35-kių hektarų žemės ūkį su 
inventorium. Žemės ūkio pro
duktai apsimoka, nes kainos 
pusėtinai aukštos. Namus mies
teliuose, kaip ir Kaune, galima 
nusipirkt už nedidelę kalną, pa
vyzdžiui, Naumiestyj galima 
pirkt 12 kambarių namą su 
sodelių ir daržu už $2,000— 
$3,500. Chicago j reikėtų užmo
kėt 20 tūkstančių dolerių už 
tokį namą ir tai kur už miesto

Kiek teko girdėti, tai dak
taro Vinco Kudirkos kapo pa
minklas, 
Naumiesčio
gabentas į Valstybės Muzėjų 
todėl, kad caro laikais caro 
tarno Garielovo pastangomis iš 
paminklo iškirsta Kudirkos pa
rašytas Lietuvos himnas “Lie
tuva tėvynė musų”. Tą dalyką 
žinantieji pasakoja, kad Ku
dirkai, “Vincui Kapsui”, bus

kuris randasi ant
kapinyno, bus nu-

pastatytas naujas, 
kesnis paminklas.

Nuo Naumiesčio 
žiuėjant ant Šakių
bai gražus ir lygus laukai, gra
žus dideli ūkiai, puikus Javai, 
soduose labai daug vaisių: vyš
nių obuolių ir gružių. Keliai- 
plcntai duobėti, bet visur tai
somi, tik nelabai sparčiai, 
žmonės sako, kad jeigu vokie
čiai butų pabuvę ilgiau Lietu
voj, tai butų žmones privertę 
kelius taisyt taip, kaip Vokie
tijoj,
lioja, o gal ir nesirūpina gerų 
kelių įsigijimu.

(Bus daugiau)

A. L. THOMAS .
LIETŲVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Puilman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Pašalink Kosulį, Saitų Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

. Gyląs ir Sjkausmus

Lietuvos valdžia neva-

n4 formakMtt, 
Geresnis nei Mastard Plaster.

v 1 /
Rapid Transit Auga su Miestu

$1.25
Važiuokite taip tan
kiai ir tai toli kaip 
jus norite per visą 
savaitę už doleri ir 
kvoterj. Pirkite “L” 
Pasą —- jus arba jū
sų šeimyna gali jį 
vartoti bile kada — 
bile kur. Pamaty- 
siae kaip atpingins 
važinėjimą j darbą 
vakarais.
Chicago - Evanston- 
Niles, Center Pasas 
$2. Bile “L” stotyje.

Didesnis šiandien negu vakar — 
rytoj, didesnis miestas negu kada 
nors pirmiau — tai Chicago! St^ 
miesto augimu, auga ir Rapid 
Transit. Ne vien tik pailginimu 
linijų, bet ir pagerinime įrengimų, 
parankesnis patarnavimas, leng
vesnė transportacija pasidauginu
sių miesto gyventojų, Rapid Tran- 
s'it Linijos patarnauja žmonėms. 
Kokioj tik miesto daly negyventu- 
mėt, Rapid Transit transportaci
ja yra dėl jūsų parankesnė. Pa
žiūrėkit žemlapj bile kokioj “L” 
stoty. Suteiks jums naują idėją 
apie didumą Chicagos —> ir kaip 
gerai yra Rapids Transit pritai
kytos.

CHICAGO RAPID TRANSIT
N________________________________________________________ J

NORĖDAMI' 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-r 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PA8 MUS. TAS JUMS BUSr, 

ANT NAUDOS. f

S. L FABIONAS CB
V -ii*

809 W. 351h SI., Chicago
Tek BcMevard 0611 k 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom 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 ke t vergą. 

Nedėliojus nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
, ' 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Baflf ŠI., Room 2001

Tel. Ilandolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

1 " " --------------"Y
Tel. Dearborn 9057

A. A. OLIS

as
MaskaradaS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

f Namų Tel.: Hyde Park 3395
- “

Apeigos

PRESENTFOR 
UNITED PROFU-SJlį^ 

StN l p**kpaid to (fr
Pą^FSlriRING CORPORATION

<ira<«<4. Of*Aas;>tfw »<>"«.. __

protingi
Lietu- 

dolerių, 
iš nuo- 

kriau-
čiai, kurpiai, staliai, kalviai, gy
vena vidutiniškai. O kaip 
Kaune, tai pusėtinai.

Lietuvoje dabartiniu laiku 
tai tiesiog siaučia mokslo epi
demija—visi trokšta mokslo 
apšvietei. Miestų gyventojai, 
kad ir proletarai, bet vaikus 
leidžia į aukštesnes mokyklas. 
Tik tas gal būt biskį negerai, 
kad visose valstybinėse įstai
gose tarnautojai daug poniš-

Nauja Naujieną Stotis

Garsinkities “Naujienose”

North Sidės Naujieniečiai lie
tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo ’ 
North Avė. ir Kedzie Avė.

Naujienų Admin tracija

Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

Nedelioje,< J
Lapkričio I U

1925
jmet

7 aisykitės
• Rublis

Maskas
ir

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Puilman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

—■ i ■........... "■ ■ " —

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Nainy Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SI., Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W, Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822$ 
Ant Bridgęporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo l 7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

■.
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MUSŲ MOTERIMS
---------------------------Vedą Dora Vilkiene-----------

Kį IR KAIP VIRTI
Su “maltu” ir upinėmis ga

lima pagaminti labai skanius 
ir maitsingus valgius. Mes pa-
tartumėm vartoti Blatz’o iš- 
dirbpitės “maltą” ir apinius, 
kadangi jie yra geriausi. Blat- 
zo išdirbystė yra viena seniau
sių ir todėl jų produktai ge
riau ir sąžiniškiau parengiami; 
juose vartojama geresnė me-

1 Va šaukštuko druskos
1 ketvirtainis šmotukas api

nių, ištarpytas.
*4 puoduko šilto vandens
I puodukus paprastų baltų 

miltų.
Užpilk karšto vandens ant 

sėlenų ir tegul pastovi pusė
valandos. Pridėk sviestą, mal
tą, apinius, druska ir miltus. 
Išmaišyk gerai. Tegul pakyla.

Pilk karštą pieną išlengvo ant 
kiaušinių su maltu ir apiniais 
ir Maišyk išlengvo. Supilk at
gal j dvigubą puoduką ir virk 
pakol sutirštės. Sudėk druską 
ir vanilių. Plak su tam tikru 
kiaušiniams plakti prietaisu. 
Išplak baltymus su 4 šaukštais 
miltuoto cukraus. Sudėk pir
mąjį mišinį į molinius indelius, 
uždėk baltymą ir kepk pečiu
je pakol viršus parus.

džiaga ir jų maltas ir upiniai 
yra kur kas maistingesni.

Tapiokos pudingas
5 šaukštus tapiokos
1 kvortą šutinto pieno
4 šaukštai kornų krakmolo
% puoduko malto ekstrakto 

ir apienių.
•/i puoduko cukraus
4 šaukštai tarpyto sviesto
1 šaukštuką druskos.
Pamirkyk tapioką šaltame 

vandenyje. Užpilk karštą pie
ną ant krakmolo, malto, api- 
nių, cukraus, sviesto ir drus
kos. Supilk į dvigubą puodą ir 
virk 30 minutų, kartu su už
minkyta tapioka. Supilk j iš- 
sviestuotą indą ir kepk išlcng- 
vo pečiuje 75 minutes (1 
valandos). Valgyk su pienu 
arba saldžia Smetona.

Sėlenų duona
2 puoduku virto Bran (sėle

nos).
1 puoduką verdančio van

dens.
1 šaukštą tirpytų taukų ar

ba sviesto.
Vipuoduko malto ekstrakto 

ir apinių.

Kepk pečiuje valandą laiko.

Saldi duona
Vi. puoduko malto ir apinių 
Vi puoduko vandens
1 puoduką rūgštaus pieno
2 šaukštu tarpyto sviesto 
1 plaktas kiaušinis
1 šaukštukas sodos 

šaukštuko druskos
1 puodukas baltų miltų
2 puoduku grabam miltų
% puoduko kapotų riešutų.
Sumaišyk upinius ir maltą 

su vandeniu. Persijok sausus 
pridočkus. Sumaišyk pieną, 
sviestą ir vandeni su maltu 
ir upiniais; paskui supilk mi
šinį su miltais. Sudėk • į iš- 
sviestuotą indą. Tegul pastovi 
30 minutų. Kepk pečiuje 45 
minutes.

Custard’as
4 puodukus virto pieno
l/2 šaukštuko druskos
V* puoduko apinių ir malto 
y« šaukštuko sodos 
2 šaukštu cukraus 
4 kiaušinius
1 šaukštuką vanillos.
Šutink pieną dvigubame puo

de. Išplak kiaušinių trynius, 
sudėk maltą, apinius ir sodą.

Aštrus tortas—pyragas
l/o puoduko Blatz malto eks

trakto ir apinių.
*/2 puoduko rūgštaus pieno
’/o puoduko cukraus
1 gerai suplaktą kiaušinį
1 šaukštuką sodos
1 šauk Išliką baking pchvdc- 

rio.f
1 puoduką sukapotų “dates” 

— daktylių.
1 puoduką sukapotų riešu* 

tų. <
% šaukšto druskos
2 puoduku miltų
1 šaukštuką mitmego
1 šaukštuką cinamonų
1 šaukštuką allspire
V£> šaukštuką maltų gvaizdi

kų.
Viską sumaišyk. Kepk dvie

jose bletyse. Kuomet iškeps, 
sutrupink į tam tikrą indą 
kiekvienai ypatai, uždėlę plak
tos Smetonos. Labai skanus 
ir maistingas valgyt, ypač- 
vaikams.

Pudingas su lajum ir dažalu 
iš citrinų

1 puoduką supiaustyto lajaus 
Vį puoduko Blatz Malto 

puoduko vandens
1 šaukštuką cinamonų
VG šaukštuko mitmego

Vį šaukštuko druskos
1 šaukštuką sodos
2puoduko miltų
1 puoduką sukapotų razin- 

kų.
1 puoduką pieno.
Sumaišyk Maltą ir apinius 

su vandeniu. Sumaišyk pas
kui su lajum, razinkom ir pri- 
dėčkais. Supilk pieną, sudėk 
miltus ir sodą, bet pirmiaus 
soda persijok su miltais ir vis
ką gerai sumaišyk, sudėk į 
kokį blokinį indą, Upvožk ge
rai ir virk su blokine vandeny
je 3 valandas. Gali valgyti 
karšta arba šaltą. Su pienu 
arba citrinos dažalu, padarytu 
ir citrinos sunkos, truputį 
krakmolo, sviesto ir vandens.
Vaisių prieskonis, prirengtas 

bavarišku bildu >
1 šaukštą žebri ino v*
14 puoduko šalto vandens
1 puoduką kokių nors uogų 

sunkos
3 šaukštus citrinos ąunkos 
% puoduku cukraus 
Vs šaukštuko druskos
% puoduko saldžios Smeto

nos arba “milko”.
Pridėk % puoduko saldžios 

Smetonos, jeigu dėsi milką, o 
jeigu vartosi smetoną, tai pa
imk vieną puoduką. Ištarpyk 
želatiną šaltame vandenyje, 
supilk į uogų sunką. Pridek 
cukrų ir druską. Supilk viską 
j dvigubą puodą ir kaitink pa
kol želatina ištirps. Nuimk 
nuo ugnies ir padėk j puodą 
su šaltu vandeniu. Išplak vie
ną smetoną arba Smetoną su
maišytą su milku ir sumaišyk 
su želatina ir vaisių sunka 
kaip tik sunka pradės tirštėti. 
Supilk į formas ir padėk- ant 
ledo. „ Skanus prieskonis.

Sokollado Blanc Mange
1 puoduką saldžios smeto 

nos.
1 puoduką vandens arba pie- .3101 Sb. Halsted St 

no, žiūrint kaip tiršta bus sme-lTeĮ« Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdyjną, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

, iMrs. MIGHNJEVICZ-VIOIKIENE
’! AKUŠERE A

gal.

tona.
2 šaukštu kornų krakmolo
Vt šaukštuko druskds 

puoduko šalto vandens
1 % plytelės šokolado (kar

taus).
1 kiaušinį
1 šaukštas vanillos.
Išmaišyk krakmolą, cukrų, 

druską su šaltu vandeniu ir 
supilk į pieną su smetoną. Virk 
dvigubame puode, nuolat mai
šydama. Ištarpyk* šokoladą 
karštame vandenyje ir pridėk 
prie mišinio. Suplak kiaušinį 
ir pridėk prie mišinio 2 minu
tes prieš nuimsiant nuo ug
nies, taipgi supilk vanillą. Su
pilk į mažas formas. Padėk 
ant ledo. Paduok j stalą su 
plakta smetoną. Padabink rie
šučiais arba uogomis. Skanus, 
pigus ir maistingas valgis.

BEST
ZTbohemian j

STYLE

Wno ,t Extract Co.
Geriausls‘ftfoltan <lel naminių gėrimų, 
mes pristatome į namus ant parei
kalavimo, mes visada patarnausime 
dieną ar naktyje. šaukite ant tele
fono jei negalite atvažiuoti.

Telefonas Boulevard 6009 
1629 W. 46th St.

2463

MADOS.

Pranešimas

mados suknelė 
jeigu pritinka. 
Vartok lengvą 
nesunkų mate-

No. 2463. Naujos 
su kvalbonais. Graži, 
Ixmgvai pasiuvama, 
šilką arba kokį kitą 
rijolą. Sukirptos mieros 16 metų, 36K 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 3% yardo 36 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, IU._________

No. 2480. Papuošta, sportiška suk
nelė. lengvai pasiūti, patogi dėvėti. 
Sukirptos mieros 16 metų ir 36 iki 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3 yardų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms
X • ’ • * \

Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona
lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro bizni su lietuviais, kad Naujienos aukoj 
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams. \

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

Įrašyk ten ir Savo Vardą
t

Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 
iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardą, adresą, viardą firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

............. Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau ...............

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

siųsti man pavyzd] No . ...

per krutinęMieros ___

(Vardas ir pavarde) (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago,
Čia {dedu 15 centu Ir praiau 

siųsti man pavyzd] No..................

Mieroe_____________

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, 111. ——_ '
GERBIAMIEJI: — X

Malonėsite patalpinti mano skelbimą d^karę jusų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumą tikrinu savo parašu.
Koks biznis ar profesija? ..... .
Vardas asmens ar firmos? ....
Adresas ? .....................................
Parašas savininko ar viršininko

Naudokitės šia proga patys ir patarkit kitiems — tai bus jums naudai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: —

Malonėkite patalpinti draugystės vardą ir pirmininko adresų dykai, Ju-
| sy leidžiamam metraštyje, 1926 metų.

Draugystės vardas................................................................. ........................|................ ........
Kiek turi narių ? ..........................  Kada suorganizuota .................................................
Pirmininko vardas
Adi’pmu; J ' <

(M ta tas ir yaht.)
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DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Specialistai užsise- 
•nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija. 1

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

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

3464 So. Halsted SI.
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 DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nZo 5:30 iki 7:30 vakare.

f)R. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

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. Brunsvvick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

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 DENT1STAS
4712 So. Ashland Avė., * 

near 47th Street 
CHICAGO

iiiiiiiiiiiiiiTiii®
Tik ką atėjo Kultūra No. 

7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Tel. Blvd. 31« 
M. Woitkiewic»- 

BANIS
AKUIEHKA 

Pasekmingai |N»- 
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMJN^*
—Iš RUS I.J O S—

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

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

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

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

1 Dienomis: Canal
Telefonais: J 3110* Nakti

j Drexel 0950
’ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 laboo 

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 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

- - - - - - - - - - - - - - -—1
Telephone Y^rds 0994

DR. MAURIČE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

>,■■■■  ...................——■ .. .i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853 

k ■ ■

TeT Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
> I ! II II ..................——

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9101

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir* visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrtet
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

/ ------------------------
Phone Canal 1713-0241

Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

V

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
imt viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0461
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertakingr
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliu<limo valan
doje. Tel. Canal 8161
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Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojui: 
Viena kopija .. Z___ ____
Savaitei ..................... -..... .
Minesiui ...... ..........................

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paltu:

Metams ................................... $7.00
• Pusei metų .............................. 8.50

Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ......................... .75 j

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ?................................  $8.00
Pusei metų ......................................_ 4.00
Trims mėnesiams ........................ 2.00
Pinigus teikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

.. $8.00
__  4.00

2.00
1.50 

.75

Jeigu Klaipėdos klausimas yra svarbus, tai reikia jį 
ir diskusuoti tinkamai. Mes manome, kad ir p. Naruše
vičius vargiai bus dėkingas pi Sirvydui už išplepėjimą tų 
dalykų, kurie nieko neišaiškina lietuvių visuomenei, o tik
tai gali sustiprinti klaipėdiečių nepasitikėjimą Uosto Di
rektorijos pirmininku.

SIRVYDO “ISTORIJA” APIE KLAIPĖDĄ

DAUGI AUS APŽIOJO, NEGU GALI NUKĄSTI.

“BENDRAS FRONTAS” PRIEŠ KLAIPĖDOS 
VOKIEČIUI

ATŽAGAREIVIŠKAS IR KENSMINGAS 
SUMANYMAS.

Pro šnleižiančią Sirvydo pastabą apie Lietuvos social
demokratus mes visai praeisime, • nes amerikiečiai, tuo 
klausimu yra pakankamai painformuoti. Bet dabar pa
žvelgsime į patį branduolį to “skymo”, kuriuo, anot “Vie
nybės” redaktoriaus, norėta išgelbėti “lietuvystės” reika
las Klaipėdos krašte.

Buvę, girdi, pasiūlyta visas Lietuvos partijas (daly
vaujančias Seime) “subendrintį”, kad jos veiktų Klaipė
dos kraštd rinkimuose prieš vokiečius. Ar tai yra demo
kratinis nusistatymas? Anaiptol. Tai yra ne demokra
tinis, bet nacionalistinis nusistatymas.

Jeigu šitam sumanymui “gyvai pritarė” Lietuvos 
liaudininkai, tai mums tenka labai paabejoti apie jų tvir
tumą demokratijos principuose. Mes manome, kad soci
aldemokratai, gavę tą pasiūlymą (jeigu jisai tikrai jiems 
buvo duotas), ne “biskį išsisukinėjo”, kaip pasakoja Sir
vydas, bet atmetė jį be jokių diskusijų.•

Vienok, jeigu ir taip butų, 
tai Vabalo kaltė nebūtų mažės 
nė. Pirma, negu drįsus pur
vais drapstyti milionų darbi
ninkų gerbiamą mokytoją, rei
kia pasistengti bent susipažin
ti su tuo, ką jisai yra parašęs. 
O Kautskio brošiūra (“Socialis
tinis Internacionalas ir Sovie
tų Rusija”) yra jau išversta į

keletą kalbų ir ją gauti nesun
ku. Sąžiningo laikraštininko 
pareiga ne čebatus laižyti Ma
skvos chamams, bet ieškoti tie^ 
sos!

- - , * ----------—

Redakcijos Atsakymai
Vienam iš Rėmėjų. — Gavo

me tiktai šeštadieny po piet.

Del kredito klausimo Lietuvoj

armiją ir 
žvalgybos 
priešams 

sėkmingai

ni.
Didžiojo karo pasekmės. — 

Atstatymo ūpas. — Rublio ir 
markės katastrofa. — Ame. 
rikiečių pagelba. — Išganiib 
gas litų valiutos įkūrimas. 
— Vilniaus okupacijos ir 
Klaipėdos laimėjimo reikš
mė. — Vilniaus vadavimo ak
cija.

Pagrįžęs iš Lietuvos, p. J. O. Sirvydas mėgina nuste
binti publiką didele “sensacija”. Jisai pasakoja, kaip ir 
delko lietuviai pralaimėjo apskričių rinkimus Klaipėdos 
krašte.

Pasak jo, buvęs sugalvotas labai gudrus planas tuos 
Rinkimus laimėti, bet, ot, kai kurie nevidonai pasipriešinę 
jam ir — išėję atbulai.

Paduodame paties pasakotojo žodžius: . 1 ,* *
14'

bent du sykiu p. T. Naruševičius, Klaipėdos Uosto 
Direktorijos pirmininkas. Jo misija buvo sužadinti 
Seimo partijų frakcijas (gal: partijų Seimo frakci
jas? “N.” Red.), kad susidomėtų Klaipėdos Krašto 
rinkimais, idant jie išeitų Lietuvos naudai. ' I šitą 
klausimą labai gyvai pritarė (pritarė į klausimą? 
“N.” Red.) Valstiečiai Liaudininkai; biskį išsisukinė
jo (nuo ko? “N.” Red.) socialdemokratai, — kurie 
tebėra Klaipėdoje suinteresuoti labiau politikos rei
kalais vietinių socialdemokratų (? “N.” Red.), di
džiumoje vokiečių ir nuo Vokietijos nositolinančių. 
Bet krikščionių demokratų partija atkakliai nuo 
Klaipėdos akcijos šalinosi. Turime pilnas žinias, kad 
p. Naruševičius, norėdamas visas partijas šiuo klau
simu subendrinti (! “N.” Red.), net kelis kartus prie 
kadėmų kreipėsi ir nieko nelaimėjo. Vienintelis su
kalbamas žmogus pasirodė Seimo pirmininkas, prela
tas kun. J. Staugaitis... jisai nusiuntinėjo (?! “N.” 
Red.) p. Naruševių pas savo lyderius: kun. Antaną 
Šmulkštį, Dr. Draugelį ir kitus. Šitie lyderiai, ypa
tingai kun. šmulkštis tuo pavojingiausiu (? “N.” 
Red.) periodu apie Klaipėdos akciją nenorėjo daug 
ir girdėti. Tarp kito ’j padiktavo ve kokį ultimatu
mą: jeigu Valstiečiai Liaudininkai sutiks ve ant šitų 
ir ant šitų sąlygų, tai mes sutiksim su jais veikti 
Klaipėdos krašto rinkimų akcijoje. Tos išlygos buvo 
taip žiaurios (bet kokios jos? “N.” Red.) ir Val
stiečius Liaudininkus ‘ant kelių paklupdančios’, kad 
šitie ant jų sutikti negalėjo.

“Ir taip Klaipėdos krašto rinkimuose Lietuvos 
partijos neėmė jokios akcijos, ir jie — tapo pralai
mėti vokiečių naudai!”

Tik pagalvokite.
Klaipėdos krašte Lietuvon klerikalinė valdžia veda 

tokią neteisingą politiką, kad net daugelis “ščyrų lietuv
ninkų” pastaruoju laiku ėmė atšalti prie Lietuvos ir kryp
ti vokiečių pusėn. Lietuvos opozicinėms partijoms (v. 
liaudininkams, o ypač socialdemokratams) nuolatos ten
ka kelti savo balsą prieš ią ir reikalauti, kad klaipėdie
čiams butų, pagaliau, įteiktos bent tos teisės, kurios 
jiems yra prižadėtos Klaipėdos konvencijoje.

Šita opozicijos kova prieš klerikalų politiką šiandie 
yra gal but vienintelė garantija Klaipėdos krašto demo- 
kratiniems sluoksniams, kad jie nebus amžinai prispausti.

i,Prieš pat tuos rinkimus, buvo Kaunan atvykęs jejgU Klaipėdos krašto darbo žmonės netektų tos vilties
tai jie visai nusigręžtų nuo Lietuvos.

Dabar g! p. Sirvydas sako, kad Lietuvos opozicinės 
partijos turinčios sudaryt “bendrą frontą” su klerikalais 
ir maršuot į Klaipėdą, kad rinkimuose nugalėjus vo
kiečius! r "

To, kaip tik vokiečiai’ ir norėtų. Nes jie tuomet ga
lėtų pasakyt Klaipėdos krašto gyventojams: “Jus Lietu
voje neturite jokių draugų. Visos Lietuvos partijos yra 
tokios pat, kaip klerikalai, kurie jus dabar spaudžia.”

■ ' t ■> * jIr keista tų musų tautininkų logika. Jie dejuoja, kad 
Klaipėdos krašte susidarė po vokiečių vadovybe “bendras 
frontas” įvairių partijų, bet kartu jie svajoja apie suda
rymą “bendro fronto” Lietuvoje prieš Klaipėdos vo
kiečius!

Jeigu norime, kad vokiška buržuazija Klaipėdos 
krašte nevestų^ paskui save darbininkų, tai reikia tenai 
“bendrą frontą” griauti, o ne stiprinti. Sugriauti gi jį ga
lima bus tiktai tuomet, kai Klaipėdos darbininkai įsiti
kins, kad Lietuvos demokratija nėra klerikalizmo talki
ninkas!

pa- 
su- 
di- 
su-

X|*-T — • rM Z*. --- ----

ĮApžvalgaĮ
SOCIALISTŲ, INTERNACIO

NALAS IR BOLŠEVIKAI

(žiūrėk “Nauj.” Rūgs. 12, ’25)

griožų tvirtinimų, 
kio brošiūra 
dalykus, mes 
kad visa tai 
tas.

kad Kauts- 
skelljianti tokius 
turime pareikšti, 
begėdiškas išmis-

Na, tai ką čia dabar norėjo tas ponas Sirvydas pa
sakyti ?

Jisai — lyg tas “strielcius”, kuris taiko vienu šoviniu 
nudėti keletą kiškių — mėgino savo pasaka susyk pasiekti 
apie pusės tuzino tikslų: uždrožti klerikalams per apika- 
klę, truputį pašmeižt socialdemokratus, išgarsint liaudi
ninkus ir, pagaliau, pasigirt, kad jisai (ponas J. O.) žino 
apie Klaipėdos politiką tai, ko niekas kitas Amerikoje 
nežino.

Bet, deja, nė vieno kiškio jisai nenušovė. Jo “striel- 
ba” tiktai truputį sugadino orą, daugiaus nieko.

Kiti Pruseikos melai ir 
falsifikacijos

Lietuviškų keikūnų čempio
nas prikaišioja Kdutskiui dar 
dvejetų stambių “nusidėjimų”. 
Jisai tvirtina, kad brošiūros au
torius norįs karo prieš sovietų 
Rusiją ir kurstąs Rusijos dar
bininkus prie sukilimo, šituos 
savo tvirtinimus jisai irgi pare
mia atatinkamomis “citatomis”, 
po kurių seka šitokios “išva
dos”:

Sirvydas sako, kad Lietuvos partijos “neėmė jokios 
akcijos” (Lietuvoje, vietoje “akcija”, sako “pajus”) Klai
pėdos krašto rinkimuose, ir dėlto laimėjo vokiečiai. Bet 
iš ko jisai žino, kad vokiečiai nebūtų laimėję, jeigu Lie
tuvos partijos butų tą “pajų” ėmusios?)

Jeigu jisai tatai ir žino, tai savo žinojimo jisai vistik 
neparodė, ir.todėl visas jo šovinys paliko be jėgos.

Antra vertus, Sirvydas pats sau prieštarauja, vieną 
kartą tvirtindamas, kad krikščionių demokratų vadai 
“nenorėjo daug ir girdėti” apie Klaipėdos akciją, o antrą 
kartą nurodydamas, kad tie vadai statė valstiečiatais liafu- 
dininkams “žiaurias”, “ant kelių paklupdančias” sąlygas 
(bet kokios buvo tos sąlygos, jisai nepasako). Šitokiais 
neaiškiais suopimais apie kokius tai slaptus partijų ly
derių pasikalbėjimus juk yra juokinga remti rimtus kalti
nimus prieš tą arba kitą partiją.

“Vadinasi, karas prieš des
potiją tarptautiniu ruoštu, o 
paskui liaudies sukilimas ša
lies viduje. Sukilime turi va
dovauti socialistai. Tai tokią 
programą siūlo Kautskis An
tram Internacionalui.”
To negana. Kautskis, girdi, 

ne tiktai išėjo atvirai kurstyti 
pasaulį į karą prieš Rusiją, bet 
ir parinko savo propagandai to
ki mementą, kai visų šalių im
perialistai jau fąktinai “ren
giami prie naujos skerdynės”. Iš 
to esą aišku, kad ^socialistų teo
retikas tiesiog* peršąsis į talką 
imperializmui, siūląs 
pagalbą kruvinose 
Čiose prieš Rusiją.

visi] Pruseiko;

jum savo 
jo užma-

\ Savo brošiūroje Kautskis ne 
tiktai ne agituoja už karą prieš 
Rusiją, bet, priešingai, nurodo, 
kad beprotiška bolševikų politi
ka gali įvelti Rusiją į naują 
Karą ir kad su šituo karo pa
vojum socialistų Internaciona
las turi energingai kovoti. Kai
po priemones šitai kovai, jisai 
nurodo sekančius dalykus: In
ternacionalas privalo visomis 
jėgomis darbuotis, kad sustip
rėtų draugingi santykiai tarpe 
Rusijos ir kitų kraštų; jisai tu
ri stengtis, išnaikinti “visas ka
ro liekanas pasaulyje”, taigi ir 
visus “nedraugingus veiksmus 
tarpe atskirų šalių”; jisai tu
ri priešintis kapitalistų reika
lavimui, kad sovietų valdžia 
apsiimtų išmokėti senąsias Ru
sijos skolas, užtrauktas! prieš 
revoliuciją; naujų paskolų Ru
sijai klausime socialistinis In
ternacionalas turįs neiti prieš 
paskolų davimą, tiktai turįs 
reikalaut, kad sovietų valdžia 
paliautų terorizavusi Rusijos 

(liaudį. Toliaus Kautskis sako:
“../Mes atmetame visokią 

gi nkluotą ' užsienio interven- 
ciją Rusijoje, kaipo netiks- 
lingąi ir kenksmingą užma
čią.” |ę ■ : t

“Mes atsisakome nuo in
tervencijos ir dabartiniu lai
ku (kaip ir revoliucijos pra- 

“N.” Red.), kadangi

senybėmis, butų priešų įsi
veržimas į Rusiją.”
Iš šito mes matome, kad 

Kautskis savo knygelėje skel
bia visai priešingą dalyką tam, 
ką pasakoja Pruseika.

O štai ką rašo Kautskis gink
luoto sukilimo klausimu:

“Internacionalas turi... vi
sus pamatus, kaip ligi Šiol, 
ir toliaus griežtu budu stoti 
prieš mėginimus padaryti su
kilimą toje teritorijoje, ku
rioje šioje valandoje viešpa
tauja Maskvos diktatoriai.”
Paaiškindamas savo mintį, 

Kautskis pabrėžia^ visų-pirma, 
kad socialdemokratai ir pir- 
miaus visuomet atmesdavo 
“putšą”, kaipo politinės kovos 
priemonę; jie niekuomet neuž- 
siimdavo ginkluotų sukilimų 
rengimu. Be to, autorius nuro
do, kad sovietų valdžiai turint 
gerai apginkluotą 
puikiai sutvarkytą 
sistemą, bolševikų 
butų ir negalima
prisirengti prie valdžios nuver 
timo ginklais.

Bet tai, sako autorius, anaip
tol nereiškia, kad socialistai 
turį pasmerkti visokią mintį 
apie sukilimą bolševikų valdo
mam krašte.

Bolševikai be galo spaudžia 
žmones. Jų politika trukdo 
ekonominį ir kulturinį krašto 
atsistatymą. Prieš tą baisų 
despotizmą Rusijoje liaudis ga
li vieną gražią dieną stvertis 
ginklo, — ypatingai, jeigu at
sitiktų kas nors tokio, kas la
bai išjudintų plačiasias liau
dies minias. Toks atsitikimas 
gali būt karas. Savo intrygomis 
bolševikai nuolatos kursto karo 
ugnį įvairiose pasaulio dalyse 
ir jie bet kada gali iššaukti 
naują gaisrą. Jeigu karas kil
tų ir Rusija butų sumušta, tai 
liaudis veikiausia sukiltų.

Ką gi sociailstai turėtų šito
kiame atsitikime daryti? klau
sia Kautskis. Ir atsako: 
smerkti šitokį visos liaudies 
kilimą prieš bolševikų butų 
džiausią klaida;;^šitokiam
kilime Rusijos socialistai nega
lėtų net laikytis neutraliteto 
nes tai butų “politinė saužudy- 
bė”; jiems tektų rūpintis, kad 
paėmus į savo rankas sukilimo 
vadovavimą. Nesi jeigu socialis
tai to nepadarytų, tai sukilusią 
liaudį nusivestų paskui save 
juodašimčiai, anti-semitai ir 
kitokį atžagareiviai ir nukreip
tų judėjimą į priešingas de
mokratijos reikalams vėžes.

Kiekvienas sveiko proto žmo
gus supras, kad tai nėra kurs
tymas prie sukilimo, kaip be
gėdiškai meluoja Pruseika. Ir 
brošiūros autoriaus, be to, aiš
kiai įspėja savo skaitytojus 
prieš tokį jo minties iškreipi
mą. Jisai keletą kartų sako, 
kad, jo nuomone, socialistai 
neprivalo rengti jokių “putšų” 
sovietų Rusijoje; ir kad socia
listai visai nežiūri į ginkluotą 
perversmą Rusijoje, kaipo į 
pageidaujamą daiktą. Bet prieš 
socialistus stovi klausimas: ką 
jie turės daryt, jeigu, nežiū
rint jų pasiryžimo ramiu keliu 
iškovoti demokratinę tvarką 
Rusijoje, bolševikų valdžia vis
gi prives žmones prie gink
luoto sukilimo? Ar jie turės 
tuomet nuošaliais stovėti arba 
gal net eiti į pagalbą Maskvos 
diktatoriams ?

Nieku budu, sako Kautskis: 
ne neutralitetas, ne pagalba 
despotams, bet—kova prieš des
potizmą priešakyje sukilusios 
liaudies!

Šitą Kautskio mintį “Lais
vas” Vabalas ir sufalsifikavo.

Bet, antra vertus, Pruseika 
gal būt ir pats nežino, ką savo 
knygelėje yra parašęs Kauts- 
kisi. ’ Mes ne kartą pastebėjo
me, kad tas lietuviškų Mask
vos davatkų vadas, pliurpia 
apie Europos socialistus nębu- 
čiausius dalykus, kuriuos jisai 
pasemia iš to arba kito Mask
vos šlamšto. Gal but,' kad ir 
apie naująjį Kautskio veikalą 
jisai žino tiktai tą, ką 
pripliauškė kokie nors 
valdžios organai, kurie

Žemiau pasirašiusiam Didžio
jo Karo metu teko po Lietuvą 
žygiuoti skersai ir išilgai ir 
būti liudininku, kaip dideli ir 
turtingi musų kaimai beregint 
virsdavo pelenų 1 
kaip ramus gyventojai baimės 
apimti ir kazokų nagaikomis 
raginami buvo varomi iš savo 
sodybų, lyg avių būriai, kaip 
ramiai besiganančios bandos 
galvijų ir būriai arklių urnai 
atsidurdavo praeinančios ka
riuomenės gurgolėje (abaze), 
kaip javai dirvose tyčia buvo 
mindžiojami ar padegami, “kad 
priešui netektų”, kaip girios ir 
sodnai išnykdavo ten, kur nuo
lat besitraukiantieji rusai inū- 
gidnavo vokiečiams pasiprie
šinti. Kas apskaitliuos, ką mu
sų šalis tada nukentėjo! Gale 
1915 meti] jau visa Lietuva bu
vo po vokiečiais ir tik 1919 
metais nuo jų teatsikratė. Ke
turių metų militarines 
čių valdžios pakako pilnai, 
pradėjus ieškoti išeities iš 
bepakenčiamos vergystės. Ta
čiau visgi ta dalis lietuvių, 
ri sekdama prabočių pavyz
džius neapleido gimtosios že
melės, o ieškojo prieglobsčio 
Lietuvos giriose bei pelkėse, 
laimėjo daugiau negu ta. dalis 
tremtinių, kuri rusams pasiti
kėjo; likusioji dalis užsigrudė 
bekovodama su geležiniu vo
kiečių režimu, atlaike savo že
mę ir laisvę iaimeįo; tremti

ji butų tiktai tam tikra for 
ma karo su visomis jo bai

Ravimo amate jau senai 
mušę visus rekordus.

apie jį 
sovietų 
falsifi-
yra su

nebuvo lengva: nesutvarkius 
dar savo sugriautos ukčs rei
kėjo eiti paskelbtos nepriklau
somybės ginti, reikėjo nuo sa
vęs atitraukus jaunai krašto 
valdžiai duoti medžiaginės pa
ramos. Padėtį pasunkino dar 
ta aplinkybė, kad rusų rub
liai, kurių žmones dar turėjo 
atsargoje iš prieškarinio laiko, 
sutirpo rankose, kaip sniegas. 
Spėjama, kad dėl rusų rublio 
žlugimo Lietuvos žmones turė
jo bendrai apie 30 milijonų do
lerių vertės nuostolių. Nepai
sant sunkios politines, finansi- 

kupetomis,1 nt~s *r ck°n°minės krašto pa- 
* dėties, — pradėta planuoti ir 

• vykdyti platus krašto atstaty
mo darbai švietimo, kooperaci
jos, ‘žemes tvarkymo, viduji
nės tvarkos ir krašto apsaugos 
organizacijos srityse. Dabar 
įkinkyta visos tos pajėgos. Tal
kon pakviesta ir Amerikos lie
tuviai. šie buvo jau pasiruošę 
ir ūmai atsiliepė, nešdami, pas
kolą valdžiai, aukodami visuo
menės organizacijoms, siųsda
mi stambias "dovanas savo gi
minaičiams Lietuvoje, galop 
aktiviai stodami į kraštą nc- 
prigulinybes gynėjų eiles. Kai 
Lietuva statys kada atvaduo
tame Vilniuje savo neprigul- 
mybės atgavimo paminklą, tai 
Amerikos lietuvių nuopelnai 
turės būti tinkamai paženklin
ti. Patikrintomis žiniomis iš 
1923 metų yra patirta, jog A- 
merikiečiai į vienų metų laiką 
pasiuntė saviškiams į Lietuvą 
virš 3 milijonų dolerių. Todėl 
galima tvirtinti, jog per 1920,- 
21-22 metus, amerikiečiai pa
siuntė Lietuvon nemažiau kaip 
15 milijonų dolerių. Ačiū toms 
liuosanorems amerikiečių kon
tribucijoms, doleriai Lietuvoje 
taip prajjplatino ir taip pasi
darė populiarus, kad, sprend
žiant naujęs valiutos įpėdinių 
Lietuvoje, jis turėjo čia spren
džiamos reikšmės. Kada 1922 
metais vokiečių markė nuėjo 
rusų rublio pėdomis, tai Lietu
vai grėsė pražūtis. Išganingas, 
kad ir gerokai pavėlintas įve
dimas 1922 metais spalių mėn. 
auksu paremtos litų valiutos 
išgelbėjo Lietuvą iš katastro
fos, ir čia didelis nuopelnas 
yra dabartinio Finansų Minis- 
terio ir Pirmininko p. V. Pet
rulio, bet pereinamame mo
mente, kolei pasirodė -litai a- 
pyvartoje, amerikiečių doleriai 
buvo vieninteliai ekonominės 
gyvybės palaikytojai.

(Bus daugiaus)

vokie- 
kad 
ne-

ku-

mę ir laisvę laimėjo; 
nius gi ištiko badas, panieki
nimas ir bolševizmas, 
mistų apslkaritliavima)is 
grafinė (Lietuva (t. y. 
niurni, Seinais ir kit.) 
tarpyje nuo 1914 metų iki 1919 
imtinai turėjo nuostolių apie 
600 milijonų dolerių; skaitant 
visame krašte 4 milijonus gy
ventojų, — išeitų 150 dol. nuo
stolių naštos kiekvienai gal
vai. Vien- miškų išnaikinta apie 
65,000 hektarų arba dešimti
nių.
už grudus ir gyvulius 
čiai mokėdavo, bet 
neturinčiais vertės 
vėliaus gi specialiai 
tomis ostmarl$"j4is. 
šiai nukentėję stambesni ūkiai; 
statistikos daviniai 'rodo, kad 
1919 
1913 
j i m o 
buvo

Ekono- 
etno- 

su Vil- 
laiko-

Tiesa, okupacijos metu 
vokie- 

mokėdavo 
raštukais, 
pagamin- 

Labiau-

metais, sulyginant su 
metafe, gyvulių sumažė- 
nuošimtis pas ūkininkus 
toks:

Siaž. ukėse. did. ukėse
Arklių 1.3% 57%
Karvių 22% 58%

Veikusios Lietuvoje prieš 
karą kredito įstaigos sykiu su 
musų indėliais iškeliavo Ru
sijon ir iki šioliai negryžo. Vo
kiečiams gi tebuvo svarbu kuo- 
daugiausiai išnaudoti okupuo
tų kraštą, o kredito pagęlbos 
organizavimas jiems nerūpėjo. 
Todėl karo vėsulai prašvilpus, 
lietuviai buvo išblaškyti be pa
stogių, be mantos, kai[i tikri 
padegėliai. Bet be blogo — 
nei gero nėra. Taip ir čia at
sitiko: per vargus ir išvermę 
laimėta daugiau, negu atrodė 
buvo galima laimėti: ' laimėta 
krašto nepriklausomybė.

Neprigulmybės idėja užde
gė liaudyje viltį geresnės atei
ties ir pripildė upu greičiau at
sigriebti, atsistatyti. Bet tai,

geriausių išdir-Reprezentuojanie
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singą dirbtuves kuinų ant lengvų 
išmokėjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 

įjuos vartoti. Receptai išpildomi su 
Jatsamimu. Visokį toilet setai ir ki- 
’ti reikalingi daigiai. Iri vyrų, mo
terų ir merginų. Vislia kreipkitės:

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pašautas butlegeris

Vėl užpuolė rubsiuviy 
unij^

Areštavo vienuoliką 
darbuotojų, tarp jų ir K. 
Kairį.

unijos

Užvakar prie Halsted ir Ro
osevelt Rd. gatvių Jiko pašau
tas Julės Portuguese, kitiems 
žinomas kaipo James Wells. 
Pašovė jį du vyrai, kurie pabė
go automobiliu, nors tuo lai
ku gatvės buvo pilnos žmonių.

Pašautasis Portuguese pri- 
kJasuė Genna šaikai ir vieną 
kartą buvo areštuotas delei 
Dean O’Bannion užmušėjistės. 
Spėjama, kad dėl tos užmušė-

Molio nuslinkimas palai 
dojo vailą

Prie W. Grand ir 68 
yra Bohnsack Brick Co., 
čia pat turi ir savo molio duo-

Ave. 
kuri

savo susirinkimus ir taipjau'UŽSIMUŠĖ KRISDAMAS NUO Į 
prieš siūlomą mokytojams pa
kėlimą algų. Mokytojai, žino
ma, nesipriešintų pakėlimui al
gų, jie to jau senai reikalauja, aklas, 
bet McAndrevv pienu butų pa-'nuo trečio aukšto porčių prie

PORCIŲ
NUPIRKO HILLMANO

SANKROVĄ

Emil Dobberstein, 71 metų, 
užsimušė nukrisdamas

kelti taksai, o mokytojai neno
ri, kad delei didesnių jiems al-

753 W. Nbrth Avė.

bę. Užvakar toje duobėje, kuif butų keliami gyventojams PERSIŠOVĖ KAPITALISTAS
yra 10 pėdų gilumo, žaidė trys taksai, 
apielinkės vaikai. Tik ūmai,

> Taip tuo pakėlimu al
gų siekiamąsi užduoti smūgį

Pereito šeštadienio rytą apie 
devintą vai., kada Amalgama- 
ted Unijos biznio agentai rin
kosi į mitingų, unijos raštinė
je, 409 So. Halsted gat., už
puolė juos valdžios slaptoji po
licija ir visus areštavo. Areš
tuota išviso vienuolika asme
nų. Kartu su kitais areštuotas 
ir lietuvių lokalu darbuotojas, 
Kastantas Kairis.

Užpuolimas padarytas be jo
kio leidimo iš valdžios ar iš 
teismo pusės, tartum ant kri
minalistų. Suimtieji ne vienas 
iš jų nežinojo už ką jie yra 
areštuojami, tik po aplankymo 
policijos nuovados ir kauntės 
ligoninės, suprasta, kad puoli
mas ir areštas padarytas sąry
šy su pašovimu tūlo Pilypo 
Rosenstein, kuris* ‘turi prosy- 
mo ir valymo šaputę, 1365 W- 
Grand Avė. Pašovimas Rosen
stein įvykęs kiek anksčiau še
štadienio ryte, ir policija be 
jokio tyrimo 
rubsiiivius!

Suimtuosius
kauntės ligoninę 
visus paeiliui prie sienos, 
to atvesta 
ir klausta 
žmonių jį 
peržiūrėjęs 
ir parodys
X3(H> Armitage Avė., vieną 
suimtųjų. “Aš manau, kad 
tas”, rodydamas pirštu į 
zik pasakęs Rosenstein.

Po to suimtieji surakinti
po du ir nugabenti į 
nuovadą, W. Cbica- 
Palaikius uždarytus 

gabenta į detektyvų 
visus kvosta. Iš biu-

n.ii. Del tos usmušėjistės jau 
keli žmonės krito, savitarpi
niame butlegerių kare. Pats 
Portuguese, yra pagarsėjęs 
kaipo butelegris ir “hi-jack”— 
kuris iš kilų butelegerių ati
minėja munšainą ir paskui pats 
tą munšainą parduoda. '

Portuguese 'yra sužeistas 
veikiausia mirtinai. Bet jis 
griežtai atsisako pasakyti kas 
i į pašovė, nors jis taį žino; jis 
sako, kad jis pats savo prieši
ninkams atsimokėsiąs.

Trys nužiūrimi žmonės jau 
tapo policijos suimti. Suimti, 
Jack Flack, buvęs Portuguese 
-raugas, Sam Kaplan, šerifo 
pagęlbininkas ir iLouis Feld- 
man, manažeris paskubusio 
Hawthorne Inn, Cicero, narys 
Torrio-Caponi šaikos.

POLICIJOS VIRŠININKO
ĮSPĖJIMAS SANKRO- 

VININKAMS

sumanė pulti

nugabenta į 
ir sustatyta 

Po 
žydelis Rosenstein

jo katras iš -šių 
pašovęs. Rosenstein 
visus porą kartų 

į Juozą Pyzik,

Policijos viršininkas Morgan 
A. Gailins savo savaitiniame 
biulctene duoda šį įspėjimą 
sankrovų savininkams:

“Išplėšimai sankrovų, po jų 
uždarymo, žymiai sumažėtų, 
įei Hrikrovininkai butų kiek 
atsargesni ir prisilaikytų šių

ši-

ge-

patarimų:
“Neatsidėkite ant paprastų 

užraktų, kad jie apsaugos jūsų 
vietą.

“Nevartokite savaimi užsira
kinančių užraktų; raktu užra
kinamieji užraktai yra sauges
ni ir sunkiau išlaužiami.

“Prieš išeisiant vakare už
vagiu signalus. Ap-

želiniais 
policijos 
g<> A ve. 
skiepe 
biurą ir
ro tris suimtuosius gabenta vėl 
į kauntės ligoninę parodyt žy
deliui. Biure iškamantinėti vi
si suimtieji, išmieruoti, paim
ta pirštų odos ypatybės, pa- 
mieruota kojos ir vėl visi ga
benta policijos kalėjiman. Var
ginus žmones per visą dieną 
tik vakare surašė i knygas ir 
davė progos unijos advokatui 
užstatyti laidą ir paleisti savo 
darbuotojus. —Reporteris.

statykite 
rūpinkite 
ir kasdie

“Vagys

signalais ir langus 
signalus išbandykite, 
retai įsilaužia į san

krovą, kur dega šviesa. Laiky
kite sankrovos vidų apšviestą 
ir ją uždarius.

“Pastatykite savo seifą 
registerį tokioj vietoj, 
juos aiškiai matytų 
janti policija.

uždarant
apžiūrėkite

ir 
kad 

patruliuo-

sankrovą 
visas vie-

laiptus 
neatsargus

KATĖ UŽSIMUŠĖ, VAIKAS 
IŠLIKO GYVAS

Tvirtinama, kad katė turi 
devynias gyvastis ir kad todėl 
jos negalima nužudyti. Tai ne
tiesa. Ir tą netiesą patvirtino 
atsitikimas West Pullmane, na
muose prie 640 West 120 St. 
J'rijų metų Marčia Kacer žaidė 
prie lango su savo katuku. Be- 
žaisdami abu iškrito iš antro 
aukšto lango ir nupuolė že
mėn. Kada mergaitę ir katu 
ką pakelta nuo žemės, tai ras
ta, kad mergaitė visai nėra su
sižeidus, o katukas užsimušė 
ant vietos.

atydžiai 
tas, kur vagis galėtų pasislėp
ti, ypač užpakalinius 
ir rus j. Nebūkite
vien dėlto, kad jus esate apsi- 
draudę nuo vagystės. ,

“Neleiskite susirinkti dide
lei krūvai pinigų; depozituoki- 
te juos banke dienos laiku. 
Brangių prekių nepalikite nak
tį languose ar ant lentynų. Jos 
patraukia vagius.

“Kooperuokite 
departamentu ir 
site piktadarybių, 
pasitarnauti 
tarnaus.”

su policijos

Policija nori 
jums ir ji pasi-

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Grupė stambiųjų biznierių, 
daugiausia tie, kurių rankose 
yra Becker, Ryan & Co., prie 
63 ir Halsted gt., nupirko Hill- 
man departamentinę sankrovą 
vidurmiestyje. Sankrova tapu
si parduota delei įsavininko Ed- 
ward Hillmąno ligos.
naujų savininkų yra ir Max Ad- 
led, prezidentas Sears, Roebuck 
& Co.

matymas reikalauja pagel- 
(lai būt, kad jums reikia aki- 

Pasitarkite su manim šiun-
— Pritaikau taipgi akinius

/Milton L. Straus, prezidentas 
Chicago Tailoring XDo., persišo-

> Jis sako, 
1 ir | kad persišovęs netyčiomis, va ) 

’Coath, Illinois Darbo Federaci-' 
jos sekretorius Victor Orlando 
ir kiti.

be jokio įspėjimo, iš pakraščio Chicagos Mokytojų Federacijai. 111VW|5U iai,Vuu8 
Susirinkime kalbėjo mokyklų Į vg krutinę ir koją.pradėjo griūti molis ir palai

dojo <
jo pabėgti. Darbininkai kiek 
toliau dirbo ir jų molio nuslin- 
kimas liepa kliudė. Tuoj aus vi
si šoko vaikus glebėti ir neuž
ilgo vienas vaikas liko atkastas 
ir išimtas iš molio dar gyvas. 
Bet antras vaikas, Thomas Zy- 
giel, 14 m., 2450 N. Austin 
Avė., dar ir dabar tebėra ne
išimtas, nors darbininkai dir
ba dienų ir naktį. Jį užgriuvo 
apie 40 tonų molio. Vakar pa
sidarė naujas molio nuslinki- 
mas ir ant vaiko užgriuvo dar 
apie 2(X) tonų molio. Ištikus 
naujam nuslinkimui, niekas 
nebesitiki vaiką rasti gyvą, znė- 
gi nesitikima jį tuojaus išim
ti, kadangi kasimas palaido 
molio yra labai sunkus ir lė
tas darbas, o čia dar yra 
vojaus, kad bus ir daugiau 
slinkimų.

du vaikus, o trečias spė-j tarybos nariai Englishh 
,Ls..i! r-x__i i •-i-'P.nntk Tllinnia I)Arhn Kodo

PRALAIMĖJĘ GINČĄ 
VĖ DU SAVO DRAUGUS

PAŠO-

Tarp

lydumas revolverį.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

pa- 
nu-

MOKYTOJAI KOVOS SU MO 
RYKLŲ VIRŠININKU

Chicagos Mokytojų Federaci
ja sušauktame viešame susirin
kime mokytojai nutarė tęsti 
griežtą kovą prieš mokyklų su
perintendentą McAndrew, ku
ris Chicagos mokyklas valdo 
kaip kokis carukas, su niekuo 
nesiskaitydamas.

Mokytojai ypač protestuoja 
prieš įvedimą “time clock” si
stemos mokyklose, prieš panai
kinimą mokytojų tarybų ir už
draudimą mokytojams laikyti

Robert (Pudgy) Stamm, 736 
S. Kedzie Avė., susiginčijo su 
savo draugais prie Roosevelt ir 
Paulina gatvių. Ginčą jis pra
laimėjo ir tiek delei to įsiuto, 
kad išsitraukė revolverį ir pra
dėjo į savo draugus 
du jų pašaudamas.
BerkwiĮt, 24 m., 1135 S. Pau
lina St., gal mirtinai 
žeistas, o Robert Rosen, 21 m., 
1728 W. Roosevelt Rd., liko 
pašautas į koją.

šaudyti, 
Howard

liko su-

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 pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: ■

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų. 

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS , 
1801 So. Ashland Avė.v

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

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

eavo

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10

8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. F
1545. West 47th Street 

Phone Boulevard 7589

iki

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.___ _ - ___________>_ .,2-------

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

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

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

Perlaidos:
4676—Kostantai Valantinui 

22265—Vladislovui Vaitekūnui
4709—Marijonai Martinaitei 

11570—Zofijai Jankauskienei 
11578—Vaclovui Lukoševičiui
4594—Julijai Steponavičienei 
4608—Aleksandrai Kasparas 
4605—Placidos Končienės 
4607—Juozai Ivanauskui-
4628— Elzbietai širmulienei

22239—Uršulei Jurgaitienei 
20883—Onai Vasiliauskienei
4659—Magdalenai Cukurienei 

24178—Juozui Grigulai 
11593—Mortai Judienei
4675—Mortai Grebelienei 

22255—Stanislovui Paromskiui 
22256—Pranui Siurbliui 
22257—Juozui Ančiuliui 
55228—Vincui Šulcui 
11606—Jonui Berdeziui 
11604—Elzbietai Šumskienei 
75228—Pranui Starkui*
4699—Antoninai Ziberkienei 

22306—Marijonai Butkienei 
20874—Julijonai Vrubleuskaitei
4632—Agotai Martinavičienei 
4654—Adomui Baniui

20886—Elenai Zulonaitei 
4668—Juozui šileikiui

22266—Barborai Aleksaitei 
55231—Leonui Varpiotui 
22301—Kristinai Kinderienei 
4662—Leonui Jasiunui 

11560-r-Antanui Balasevičiui 
11566—Juozui Jarui 
20848—Motiejui Dauniui 
20849—Antosei Sirusikei
4601—Uršulei šlepetienei 
4612—Agotai Aleksiunienei 

11582—Antoninai Stulpinienei
4611—Antanui Žukui
4624—Petrui Rudgalviui 

22249—Viktorui Augoniui 
24183—Florijonai Gapšienei 
22254—Julijonai Jakubkai 
22259—Juzei Matulienei 
55229—Jonui Lukavičiui
4728—Marijonai Armoškienei < 

22238—Marijonai Steckienei 
22291—Petrui žemaičiunui
4592—Teklei Survilienei

22296—Stepanijai Abraitienei 
20873—Kun. Eidrigevičiui
4629— Petronėlei Toieikaitei 

11589—Jonui Dauniui 
55226—Titui Ruisevičiui 
20880—Agnieškai Katauskaitei 
20877—Uršulei Sliozienei

~ t

šeštakauskie-

Kasiliauskie-

šalkauskienel

Užmokėsit po išgydymo
Italai daug cergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei to? 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. 1

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

Ėad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turimo 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:

4649—Jonui Petraičiui
22303—Petrui Preibiui

4667—Veronikai
nei

4662—Marijonai
►nei.

11597—-Marijonai
4678—Adomui Grigaravičiui
46^įj—Marijonai-Jonienei Ma- 

rozienei i
4684— Onai Paulauskaitei 

75227—Jurgiui Taručiui 
22305—Barborai Bagdonienei

4685— Juzei Magelinskienei 
20888—Liudvikai Pušinskienei

4708—Klebonui L. Babrausku 
4720—Feliksui šimokaičiui 
4726—Salomijai Murauskienei 
4561—Petrui čiuprinskui
4579—Anastazijai Savukaičiu- 

tei
11585—Marei šaikauskienei
20867—Mari j onai Faulauskiene

4617—Antoninai Skupaitei 
11596—Elzbietai Povilonaitei
4677—Vincentui Kaciušiui
4066—Petronėlei Antanavičiū

tei
22264—Magdei Miklasevičienei 

4696—Onai Kasiulienei
11607—Barborai K. M. Augai- 

tienei
4706—Onai Navickaitei ’

20894—Dominikui Dargiui
4718—Kazimierui Pajuodžiui 

20903—Marijonai Beresnienei
4737—Zigmantui Dakanavičiui 

22270—Juozui židoniui 
11513—Stasiui Palubinskui
4589 -Onai Varnienei
4664—Jonui Majauskui
4680—Jonui Savickiui

20887—Pranciškai Norkaitei 
4689—Marionai Barškienei 
4701—Elzbietai Kazlauskienei
4686— Elzbietai Kaulailienei

20891—Rangvičienei Veronikai 
11599—Mortai Bartašienei
4683—Ignui Sidaraviči i

24186—Kotrinai šaudikis
4717—Ignui Karėckui
4732—Marijonai Pranckevičai- 

tėi
4734—Alvinai Mikšienei
4751—Minnai Šimkus

22282—Julei Maminskienei 
55232—Teodorui šrmkevičiui 
55238—Veronikai^Šilerienei 
95870—Vincentui Lonui 
22291—Agotai Dikmonienei

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių 14- 
sisukinėjimų.

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Well8 St..

kampas Wn*hington SL
Ofiso valandom Ketv*rr«. ir •□be

toj nuo 9 rytu iki S vakare. Nekėlioj ir 
IventadieniatM nuo jo iki 1 po pieth. P»- 
nadėly, katverjre ir pelnyčiui nuo 9 ryti iki 
4 vai vakare

The Peoples Health 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekcntškite ilgiau.

Gydome i ubai natekmintfai ir viaaa uė»4- 
leliojusias ir komplikuotas lipas. musų 
jataitta yra prirengta geriamiai* Kumpiniais 
Ir AmerikoniJkaij (taisymais ir gyduolėmis.

Ligfta kraujo, reumatizmą, nervingumų, 
uėkietčjimų vidurių, krutinti* ir ėomj skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimų kraujo pui
kus, slinkimu plaukų, prakaitavimų, nema
lonų kvapų ir kitos ligos yra musų specia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai U" moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisų ir dasitinos apie nau
jausi gydymo būdų tonsilų, kurie greitai 
atima spėkų ir energijų. Vagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgnuti savo sveikatų 
ir hJtnę, todėl yra tr dėl ju.sų viltis. Na- 
etidčl lokite. at.IdėlinilmasTRYS VAIKAI UŽMUŠTI

i BY A. HUTHitt and Runn
TVAL 'STRIKU OF

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

Pereitą penktadienį automo
biliai užmušė tris vaikus ir du 
suaugusius žmones.

Labor-tc ^ou 
'RtPRtSEKlT-?

Bulis” Big Find Was Aggressive būt Uis Pep, Didn’t Lašt!
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Lietuvių Rateliuose Bridgeportas IŠRENDAVOJIMUI

Roseland Susirinkimas

Rugsėjo 8 d. Aušros kamlai- 
riuose įvyko Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Kaip 
aštuntų valandą sekretorius 
atidarė susirinkimą ir* prane
šė, kad pirmininkas dėl nežino- 

neatsiląnkė. 
persistatė 
j susirin- 
Delegatų 

priežastis

Audi- 
d rau
sliai- 
nariu

RENDAI 4 kamb. flatas. Ren- 
da pigi tik $17 menesiui. Kam
bariai šviesus; rendauninkai 
turi būti be vaikų.

1645 So. Paulina St.
,lst 11. front

RAPOLAS GEČ1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 32 n.-etų amžiaus. Gi
mė 1893 m., pasimirė rugpiu- 
čio 15 <1., 1925 m., po trumpos 
ligos, Kauno ligoninėj. Kilęs iš 
Aukštiškių sodos, Tytuvėnų 
valsčiaus, Raseinių apskrities. 
Atvyko Amerikon 1913 m. Iš
gyvenęs Amerikoj 9 metus, 1922 
m. grįžo Lietuvon. Nuo pat au
gi įžimo iki mirties buvo moky
toju Šilavos (Šidlavos) progim
nazijoj, Raseinių apskrityj. Ve
lionis tapo palaidotas 
čio 18 d., 
pinėse.

Paliko 
Lietuvoj ' 
seseri ir 
rj, tris i 
kienę, 
tone.

Draugai bei pažįstami, kurie 
norėti) plačiau sužinoti apie ve
lionio mirtį, meldžiame kreiptis 
šiuo adresu:
Barbora Gečiutė-Jokubauskienė, 

5700 So. Morgan St., 
Chicago, Iii.

Ilsėkis ramini, mylimas bro
leli savo gimtoj šalelėj, kurią 
tu taip labai mylėjai.

Liekuosi giliai nuliudusi su 
didžiu skausmu širdy.

Tavo mylima
t Sesutė Barbora..

toju šilavos (Šidlavos) progim- 
!«■

rugpiu-
, 1925 m. Tytuvėnų ka-

dideliame nubudime 
tėvus, du broliu, dvi 
Amerikoj seserį, švoge- 
dėdes ir ciocę Woolbi- ■ 

kuri gyvena Kensing-

Wennersten’s
Bohemian Blend

*tMHERSTE*5

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
Wennerstcn’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.Henning Wennersten Inc.

2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

-----  --- —
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chicago, III.

Ką 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 reiškiat 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.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Garsinkites Naujienose

mos priežasties 
Pradžioj metų jis 
darbščiu, o dabar nė 
kimus neatsilanko, 
atsilankė vidutiniai,

j gal kad šiltas vakaras buvo, 
i Priėmus protokolą sekė rapor 
tai. Finansų sekretorius rapor- 

I tavo, kad iždininkas turi pini
gų ant rankų keletą desėtkų 
dolerių, kili Sąryšio pinigai 
yra banke. Knygiai raportavo, 
kad knygynas tvarkomas ge- 

ateina ir iš 
užėjus 

pasiimti 
Sako, ka- 
yra daug

Rugsėjo 6 d.. Lietuvių 
torijoj Simano Daukanto 
gija laikė savo mėnesinį 
rinkimą. Į susirinkimą 
atsilankė neperdaugiausia, mat
buvo dvi šventės, tai dauguma 
narių matyt buvo išvažinėję | 
kitus miestus ir farmas aplan
kyt savųjų ir pakviepuot tyru 
oru.

Susirinkimui nemažai laiko 
pašvęsta ginčui dėl tūlo sirgu
sio nario p. S. Mat p. š. tūlas 
laikas atgal buvo susižeidęs ir, 
rodos, keletą savaičių negalėjo 
dirbti. Komisija, kuri ,6uvo 
rinkta susižeidimo priežastis 
tirti, apie p. š. susižeidimą 
taip raportavo c

“P-as Š. išvakaro, o gal ir tą 
pačią dieną buvęs truputį trau- 

Į kęs ir miške laipiojęs medžiais, 
šaka lūžūs ir krisdamas iš me
džio abi rankas buvęs sulau
žęs.” Narių nuomonės buvo į- 

lvairios, vieni išsireiškė už mo
kėjimą ^am pašelpos, kiti prieš.

JIESKO KAMBARIŲ
IEŠKAU kambario su val

giu ir garažu Roselnndė. Gei
stina, kad butų blaivus žmo
nės. Munšaineriai 
liepia. J. M. P.
Naujienų Skyrius, 

Halsted Str.

lai ncatsi- 
» 

3210 So.

iš 
iš- 
ši-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI šviesus ir geras 

kambarys dėl vieno vaikino 
arba vedusios poros l>e vaikų. 
Gera transportacija.

651.Ą So. Talman Avė.
Prospect 10210 \

11 " ■■ - ■ 1 ...............- :

rai. Laikraščių 
Lietuvos. Karščiams 
darbininkai užeina 
knygų pasiskaitymui, 
dangi musų knygyne
įvairių knygų, tad net iš' North 
saidės atvažiuoja, darbininkai Betgi tapo nutarta išmokėt, ro- 

pasiskaityti.1^^ g savaites.
darbavosi dėl. Be į0, buvo skaitytas ir pri- BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING FAPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

’ pasiimti knygų
I Komisija, kuri m,v
j pataisymo Aušros kambarių, imtas iaisklis nuo Vilniaus Va-
■ pranešė, kad su savininku na-'(|avimo Komiteto Spalio 9 die- 
mo negalėję sueiti asmeniškai nos reikalu. Tapo išrinkti du HaI-įea gt.
pasikalbėti todėl, kad jis (.ali-Į nariai Vilniaus Vadavimo Ko-1 Phones: Yds 3408 — Rlvd. 1969 
fornijoj; kalbėję su jo vieti- mįteto susirinkimus lankyt. Į 
ninku, jis jiems pranešė, kad §įam laiškui nors įr nebuvo prie' 
jis galėsiąs pasiųsti savinin-Į|unkus draugijos pirmininkas p. 
kui laiškų, kuris- buk neatsi- “
sakysiąs pataisyti kambarių, parėmus
bet tuomi jis pakels rendą. Komitetą, nebeišdrįso perdaug 
Buk jis senai yra kalbėjęs, priešintis. —A. Z. B.
kad kelsiąs rendą kiekvienam 
jo rendoriui. Delegatai susirū
pino, kad permaži kambaria 
dėl draugijų susirinkimų, o 

j brangiai priseis mokėti už juos.
Sako, jeigu butų galima gauti 
didesnius kambarius dėl kny
gyno, 
sija, kuri peržiurėjo bitas dvie
jų išvažiavimų ir serijas rapor
tavo, kad nuo jų pelno liko 
$250.00.

Nutarta duoti sekmadieniais 
Aušros kambarius dėl mokyk- 

i los AŽV draugijėles, tik su 
pastalm, kad vaikučius prida
botų, kad kartais jie nepadary
tų žalos Sąryšiui. Nutarta 
rengti paskaitas Aušros kny- 

I gynė Sąryšio vardu. Tam dar- 
bui išrinkta komisija, kuriai 
Įgaliota tuoj pradėti rengti,

I kaip atves oras. Nutarta ir 
komisija išrinkta surengimui

, vakarėlio.
Susirinkimas buvo nevisai 

J skaitlingas delegatais, bet rei- 
, kalus svarstė rimtai.

— D. S. Sekretorius.

Jantilis, bet nariams karštai'
Vilniaus Vadavimo

Pranešimai

res.

Tel. Yards 7282 .
BRIDGEPORT PAINTING & i< nw. co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
I. ............—I .11

reikia ieškoti. Komi-

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TURRK
sąvaitę, Kas dvi

ir
Tel. Lafayette 515316438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

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

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti —- padainuok ir •su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, I1L

G E R p. Naujienų skai
tytojos \ ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurįos 
skelbiasi Naujienose.

ir

Kas sąvaltę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalele 
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 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spujka 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 iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

/— ................ -. .
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų nlumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PKOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG S’UPPLY CO.

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VIETINIS Išdirbinetojas mo
terims visokių reikmenų, rei
kalauja lietuvių moterų, kad 
jos apsilankytų savo kolonijoj 
Švariai išrodančios ir malo
naus budo, daugiau reikš negu 
patyrimas. Rašykit . arba atsi- 
šaukit T. P. DRISCOLL,

Room 1014 32 N. State St.
1

............ . 11 '

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS Naujienų iš
nešiotojas ir platintojas Eng- 
lowood apiclinkėje. Kolonija 
nevisai maža ir apsukrus vy
ras ar vaikas gali turėti gero 
pasisekimo. Turi būt sugabus 
ir turėti gerus paliudijimus 
apie save. Atsišaukite į Nau
jienas.

REIKIA 2-jų PARDAVĖJŲ 
patyrusių apie , pardavimą na
rni) ir žemės. Geistina, kad 
turėtų savo automobilių ir ne 
tingėtų dirbti, nes uždarbis 
yra geras. Darbas pastovus ir 
gera ateitis. Atsišaukite

2221 W. 22nd St.
F. G. Young Salesmanager

REIK ALINGAS siuvėjas prie 
abclno kostumeriško darbo; 
geistina, kad butų patyręs prie 

1 prosinimo ir taisymo senų dra 
j panų. S. A-LEKNO
2537 W. 63 St. Prospect 9511

MOLDERIŲ /
Production darbas prie gray 

geležies kastingų.
International Harvcster Co. 

Tractor Works,
2600 W. 31 Boulevard

RAKANDAI
PARDAVIMUI Empress Wil- 

ton karpętas, 9x12, 6x9, 3x6, 
3 šmotų miegamo kambario 
setas, lieveik naujas, fonogra
fas, . pigiai. Atsišaukite vaka
rais arba nedėlios rytą. E. Go- 
raber, 3341 Auburn Avė.

3rd floor Rcar

PARDAVIMUI
800 GROJIKUS PIANAS 

Moderniški keisai, gerame pa
dėjime, parduosiu už $130 cash 
arba $10 i mėnesį, su plačiu 
benčium ir 103 roleliai.

2332 W. Madison (St.
I

Pardavimui grosernė ir ki
tokių smulkių daiktų krautu
vė. Arba mainysiu į lotą, So. 
Sidej. Yra kamb. gyvenimui. 
Viskas labai pigini, nes apleid
žiu miestą. Atsišaukite greit.

4609 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 7924

NAMAĮ-ŽEME
Gas Station

Pardavimo gąsdino stotis, labai 
pigiai, išdirbta tarp lietuvių. Darau 
gerų, biznį.

Atsišaukite greitai 
3024 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 lotai, prie 
Talman Avė. į pietus nuo Ar
cher Avė. Kainavo $3000 par
duosiu už $1800. Gatvės ištai
sytos ir apmokėtos. 
Consumcrs Flower and Ceriai 
Company, 127 N. Dearborn St.

Tel. Yards 672$
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restaurantas, 

geroje vietoje, pigi renda, ge
ras lysas, $100 į dieną.

Atsišaukite:
151 W. '63 St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS1: J
“Naujienas” pradedama išnešioti 

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

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side įvyks mėnesi
nis susirinkimas Rugsėjo 14 d., 1925, 
parapijos svetainėje, 1644 Wabansia 
Avė., 8 vai. vakare. Nepamirškite 
kliubieČiai pribūti ant laiko.

Valdyba

Bijūnėlio vaikų draugijos tėvų su
sirinkimas įvyks panedėly, Rugsėjo 
14, 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Yra svarbių 
reikalų, visi tėvai malonėkit susi
rinkti. Valdyba.

Soc. Sąjungos 4tos kuopos susirin
kimas įvyks Antradienyj, Rugsėjo 15 
d., 8 vai. vak. Reimond Chapel svet. 
Yra daug svarbių reikalų apsvarti- 
mui. Visų narių pribuvimas neatbū
tinas. Org. Vainauskas.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJĖŠKAU draugų Agnieškos Bi- 

nigerskos ir Urbos Varmano. 
riu svarbų reikalą. Malonėkite 
šaukti šiuo antrašu:

ANTANAS STASEVIČIA
8 W. Market St., 

Huntington, Indiana

Tu- 
atsl-

PAJfišKAU Franciško Dargio, gy
veno Brooklyn, N. N. Y, 13 metų 
atgal. Paeina iš Lietuvos Druginių 
sodžiaus, Papilės parapijos. Prašau 
arba paties atsišaukti arba pranešti 
jo švogeriui.

.KAZIMIERAS UŽA,
364 Olver Avė., Aurora, 111.

1 ■ 1,1
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKiT 35%
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co„ 

1637 West Divislon St., 
netoli Marshfield 

■ — ■' ------------------

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
[ karčiama labai geroj vietoje, biznis 
išdirptas per daug metų, didelis pa
gyvenimas ir krautuvę parduosime 
pigiai; priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

549 W. 18th St.

EXTRA MOTERIMS! '

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Daro gerą cash biznį. Parduodu, 
nes turiu du bizniu, galima matyti 
nuo 4-5 po piet.

Atsišaukite
1700 W. Hnsting St.

Pigiausios kainos geriausia tavoras.
Parsiduoda vilnonio^ gijos dėl vi

sokių nėriniui— kaina už 4 uncijas 
matkos 35c., 38c. ir 40 centų. Vil- 
nonios skiautės vaikams dėl kelnaičių, 
mergaitėms dėl dresiukių. Marško- 
nioą gijos dėl mezginių ir siuvinių — 
kaina už 1000 jardų 10c., 15, 20 ir 
45. Baltoji drobė dėl užvalkalų ir 
paklodžių irgi labai pigiai. Atdara 
dienomis ir vakarais, taipgi nedėldie- 
niais po piet.

PRANAS SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 rd St. ir Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė, Ir 
šviežios mėsos ir rūkytos įs
taiga. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Prie»žastį pardavi
mo patirsit ant, vietos.

451T So. Hermitage Avė.

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

1912 SO. STATE STREET 
ALIIAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bucernė, labai geroje lietuvių 
kolonijoje. Pigiai, jei pirkaite 
tuojau.
9330 So. Cottage Grove Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Continental Paper Grading Co.

1451 So. Peoria Str.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo j Riverside, III. 
Atsišaukite greitai. Justin Ma- 
ckieivvich, 2342 So. ILeavitt St. 
Canal 1678 ar Riverside 291 W

PARSIDUODA biznis (išvežioji- 
mas minkštų gėrimų) su troku. Di
delis uždarbis. Priežastis Pardavimo 
— nesveikata. Atsišaukite po 6 vai. 
vakare.

4446 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 5146

NIMII-2EME
PARDAVIMUI 3 augštų mū

rinis namas, lotas 25x125, turi 
būt -parduotas iš priežasties per
sikraustymo į didesnį namą. 
Šviesus iš visų pusių, garu šil
domas, netoli elevatorio ir gat- 
vekarių, gali būt vartojamas 
dėl dirbtuvės arba perdirbtas į 
flatus. Nupirksit už gerinusį pa
siūlymą. Nereikia turėti daug 
pinigų. Atsišaukite:

2144 So. Troy St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 dideli kambariai, garu šildomas, 
miegojimui porėtus, tile vana, gra
žus jardas, cementinė ėlė, pamatykit. 
In Marųuette Manor, cash arba iš
mokėjimais, savininkas.

HILL,
6122 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI mūrinė cottajęe, 2 
po 4 kambarius flatai, vanos, elektra, 
gasąs, landres kam-abrys, skiepas, lo
tas 87 pėdų platumo, netoli Western 
Electric. Veikite greit, savininkas 
turi apleisti miestą.

2806 So. Kcneth Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

PABDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, 5-5 kamb,, su mie- 
garrui porčium, tikrai moder
niškas, 2 karų garažas, netoli 
lietuvių vienuolyno.

6024 So. Rockwell St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI arba rendai mūri
nis namas 6616 So. Maplevvood Avė., 
6-6 ruimų, karštu vandeniu apšildo
mas, Kevone boileris, Mullir sistemos, 
vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksijos. 
Atdara dėl pažiūrėjimo.: Raktas 

6618 So. Maplevvood Avė.
Phone Normai 5167

/ ....
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
^M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI muro namas 
su bizniu bučeme ir groserne 
arba vieną biznį iš priežasties 
ligos. Biznis eina gerai.

2<M)1 W. 38th PI.

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas. Moderniškas na
mas su visais parankumais, karštu 
vandeniu šildoma. Gera transporta
cija. 6921 So. Claręmont Avė. At- 
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare- 
mont Avė. Tel. Prospect 1345.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo įstaiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, golf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

•VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, Jotas 40^144, kaina teisin
ga. Pamatykit savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalovv, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas 

5221 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 2 po 8 ir 1 po 7 kamba
rius, karštu vandeniu apšildo- 
mas. Parduodu greitai. Kaina 
buvo $19,000, o dabar parduo
siu už $15,000. Kas pirfnas tas 
laimės. 3657 S'. Halsted Str.

" PARDAVIMUI

GERA PROGA
RAKANDŲ KRAUTUVE 

PARDAVIMUI
1831-1833 So. Halsted St.

Nereikia turėti daug pinigą, 5!4 
metą biznyje. Pardavimo prieža
stis — liga. Tel. Monroe 0046.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
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Didelėse Išdirbystcse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELĘCTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16

Praktiškos Automobilių 
' Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. RaKal musų

me- 
pasl-fc

- - naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

/"■' ........ 1 '
ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.
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