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Japonai, siekias įsigyven Graikija užsigina mobili
ti Sibire ir Mandžurijoj zuojanti kariuomenę

Amerika degina
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®
gresas Londone

Amerikai uždarius duris, Ja- ATĖNAI, Graikija, rugp. 4.
ponija savo gyventojų per- — Graikijos karo ministerija
virsi nori siųsti į Aziją.
užgina pranešimus,
kad buk

Suvažiavimas rvarstys budus
ir priemones kovai su krimine ’*ais
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Graikų kariuomenė mobilizuoja

LONDONAS, rugp. 4. —
Jie pastatyti kainojo 200 Londone
šiandie prasidėjo de
vintas tarptautinis kalėjimų
milionų dolerių
Kongresas, dalyvaujant delega

TOKIO, Japonija, rugp.
Japonijos vyriausybė svarsto
klausimą dėl kolonizavimo sa
vo emigrantų Sibire ir Mandžurijoj.

ma Bulgarijos pasienin. Laikraščiams tečiau užginta skelbti
ką nors apie kariuomenės judė
jimą.
Užsienių reikalų ministerija
sako, kad jokių diplomatinių
nesusipratimų tarp Graikijos
ir, Bulgarijos
neįvykę ir kad
apie karą su Bulgarija niekas
nemanąs.

tams iš dvidešimt keturių val
stybių, tarp jų ir iš Jungtinių
Kadti ngi Jungtinės AmeriValstijų. Vyriausias kongreso
kos Valstijos, Kanada ir Austtikslas — apsvarstyti laidams
ra Ii ja beveik visai uždarė sa
ir priemohems kovai su pik
vo duris japonų emigrantams,
tadarybėmis.
o Meksika ir Pietų Amerikos
Lyg tyčia šios dienos ryt
valstybės gali įsileisti tik nemečio laikraščiuose delegatai
lidelį skaičių ateivių iš Japo Trys Meksikos banditai
perskaitė telegramą, kur pa
nukauti
nijos, tai Tokio valdžia nori
sakyta, kad skaičius žmogžusavo krašto emigraciją pa
dybių Chicagoj šiemet, tai'
kreipti j Aziją, būtent į rytų MEKSIKOS MIESTAS, rugp.
yra nuo sausio 1 dienos iki j
Rinkimų
metu
pro^ncijoj
ties
200 transporto laivų bus suga
4. — Penole Mining kompanijos
Sibirą ir Mandžuriją.
šiol,
siekia
227,
vadinas,
apla

benti daiktan į Mallows įlan kiekviena balsavimo vieta sto
vedėjui, amerikiečiui James IIumai
imant,
kiekvienai
dienai
Japonija
mano
pirma
steig

vėjo juodmarškiniai su vėz
ghesui, keliaujant iš kasyklų
ką ir padegti
išpuola
daugiau
kaip
viena
ti
’
en
įvairių
pramonių,
užka

dais
į Saltillo stotį, jį apstojo kele
žmogžudyje.
Pasirodo,
kad
nė
riauti
tuose;
kraštuose
rinkas,
\VASHINGTONAS, rugp. 4.
tas banditų ir atėmė iš jo 4,060
viename
civilizuotame
pasau

ir tuo budu palengva išrišti dolerių. Pasiųsta
— Kelioms dienoms inepraslin- PARYŽIUS, rugp. 4. — Cen
banditams
lio
didžiuliame
mieste
nėra
opų
japonų
emigracijos
klau

jgaudyti
kariuomenės kuopa
kus, Mallows įlankoj, trys my- zūrai ištrukę pranešimai iš Si
tiek
žmogžudybių,
kiek
Chi

simą.
lios nuo Ųuantico, Val, Ameri- cilijos rodo, kad importuoti fa
įjuos pasivijo, ir prasidėjo kau
cagoj.
kos valdžia sukurs ugnelę, ku- šistų teroro agentai, vartodami
tynės. Trys banditai buvo nuLondone,
kur
gyventojų
rios malkoms Jungtinių Valsti tokių pat priemonių, kaip ir pirAmundsenas vėl skti-i,vedėjui
ka“*!’ vlslpinigai
. k,tl.suimtl
; ,K‘‘syklų
skaičius yra tris kartus dides
jų žmonės sumokėjo du šimtu mesniais rinkimais,
sugrąžinta.
sugebėjo
Amerikos kumštininkų čempionas Jack Dempsey ir jo pa
nis, ne kaip Chicagoj, praei
siųs j ašigali
milijonų dolerių.
kontroliuoti praeito sekmadie
tais 1924 metais žmogžudybių ti, aktorė Estelle Taylor, kurie nesenai netikėtai apsilankė ChiAiškiai sakant, valdžia sude nio rinkimus ir bendruomenių buvo viso tik dvidešimt septy cagoje.
Prekių traukinys su
' OSLO, Norvegija, rugp. 4. —
gins 200 laivų, karo metais pa seiman pravesti penkiasdešimt
sikūlė
nios.
Kapitonas Roaldas Amundsenas,
statytų kariuomenei
ir karo fašistų atstovų, tuo tarpu kV.i
Kongreso pirmininkas, Sir
pareiškė, kad jis planuojąs vėl
rcikmenoms gabenti į Francija. opozicija, žinoma kaipo “laisvės Evelyn Ruggless-Rrise, savo
PUEBLO, Colo., rnpp. 4.
skristi į žiemių ašigalį. Tie pa Dvi mylios nuo Crovvley šiandie
Kiekvienas tų laivų pastatyti blokas”, pravedė trisdešimt atatidaromo} kalboj pasakė, kad
,,
tys šeši lakūnai, kurie dalyvavo susikūlė, iššokęs iš bėgių, Misparėjo vienas milijonas dolerių. stovų.
nusikaltimai
tampą
daugiau
I
pirmykščioj jo ekspedicijoj, no souri Pacific prekių traukinys.
Karui pasibaigus jie buvo val ' J uod marškinių
’f'2'ijos klausimu, ne kad
ei
j
t
rį taipjau dalyvauti ir planuoja Devyniolika vagonų nusirito pa
džiai nebereikalingi, ir ji juos
tatoriaus Mussolinio organizaci sociologijos. Jis pranašavo, kad(i Premjeras Painleve įspėja, kad Streikininkai pateikia savo rei
moj.
pardavė vienai kompanijai, po ja. kuri yra stipresnė už regukalnėn.
Traukinio tarnautojų
ateity kalėjimų vietą turėsią i1 apleidus Morokką Francija
kalavimus
Paryžiaus
ban

4,000 dolerių kiekvieną. Kom liarę kariuomenę ir reguliavę
niekas nenukentėjo.
ir klini- netektu ekonominės laisvės
užimti
laboratorijos
kams
ir
darbo
ministeriui
panija juos nulupinėjo. nuren
c
.
BANKININKAS KALTINA
miliciją — buvo pastatyta ties kos. 1'a aplinkybė, kad nuo
gė, ir pametė.
Vai
EVOLIUCIJOS BYLA
MAS DEL PASIGLEMkiekviena balsuojamąja vieta karo pabaigos vienas
PARYŽIUS,
rugp.
4.
—
Ban

PARYŽIUS,,
rugp.
4.
—
Kal

turi dabar baigti juos naikinti,
ATŠAUKTA
ŽIMO $800,000
provincijoj, ir žmonės, bijoda kalėjimu Didžiojoj Britanijoj
kų
tarnautojų
streikas
iš
Pary

bėdamas Authone vakar prem
daiktan,
mi juodmarškinio vėzdo, balsa teko uždaryti dėl stipraus su
žiaus persimetė ir į provinciją.
jeras Painleve pasakė:
padarys taip sakant, milžinišWASIIINGTONAS, liepos 30.
vo taip, kaip fašistų liepiami.
mažėjimo kalinių skaičiaus,
PITTSBURGH,
Pa.,
rugp.
i
Paryžiuj
streikininkai
vakar
ką laužą, ir padegs.
—Washingtono evoliucijos byrodo, kad Anglija žengia į tik-| “Mes turime arba ginti Moro- bandė laikyti mitingą aikštėj — Tieson patraukta John
A
Policija nuvijo fašistus
Liivų komisija turi dar 200
x
n
• rn . la, kurią buvo įnešęs teisman
kką, arba > apleisti visą šiauršs ties Luvru,, bet policija neleido. Bell, uždaryto
resnį kdią kovoj su
Carnegie Trusti ’ . *
2 •
T
tt
tokių karo laivu parduoti, Auu
,
.
j
x
i
valdžios
tarnautojas
Loren
II.
Afriką.
Bet
apleisti
Šiaurės
Palermoj, opozicijos vado, bu- rybėmis.
banko buvusį prezidentą.' .....
...
, ,
Tada streikininkai nužygiavo į Co.
tomobilių fabrikininkas Ilenry
1
>
tardymas
T
.
.
...
j
i
•
i
J
ivVittner,
ir
kurios
ivusio premjero Orlando tėviš
svarstytinų Afriką reikštų didelę Francijai biržą, kur kaip tik tuo laiku Jis kaltinamas dėl pasiglemži-1V,.O„UA4.;
Tarp
kongreso
Ford pasiūlė už juos 1,706,000
rytoj, tapo
nelaimę ir galin as did< les sker- buvo didžiausias biząio judėji fho daugiau kaip 800 tūkstančių i turėjo prasidėti
kėj, juodmarškinių
teroristai klausimų yra numatomi šie:
dolerių.
Komisija veikiausia
šiandie Wittnero advokato atbuvo užpuolę opozicijos centro
1) Ar* gali kalėjimas patai
mas, ir rėkavimais kuriam lai to banko pinigų.
pasiūlymą priims, hes daugiau
šaukta.
būklę. Palermoj betgi daugu syti piktadarį?
kui
sutrukdė
visą
biržos
veikPainleve
įrodinėjo,
kad
aplei

niekas neduoda.
Bell yra žinomas milijonie Wittner buvo užvedęs bylą,
ma policijos tarnautojų yra fa
2) Ar galima rasti kas kita, dus Morokką pasibaigtų frau- lumą.
rius ir kasyklų savininkas. Pa- idant per teismą sulaikyti mošistų priešai: jie atakavo juod- vietoj kalėjimo?
euzų kolonijų imperija, pasibai Streiko komitetas vakar su sirodžius dideliam nepritekliui kėjimą algų asmenims, atsako' marškinius ir išvaikė.
3) Ar kriminaliai vaikų pa gtų ekonominė F rr ne i jos nepri
rašė savo reikalavimus, kurie kasoj, Carnegie Trust koinpani- mingiems už dėstymą mokykloVatikanas tebegrumia fašistus linkimai gali būt išgydyti taip, klausomybė ir Franci j a nebete šiandie bus įteikti darbo minis- jos bankas buvo uždarytas trys se evoliucijos mokslo kurs nekad jie augtų kaip normalus ktų savo didelio prestižo ir įta
sutinkąs su šventąją biblija.
teriui Durafourui ir Paryžiaus mėnesiai atgal.
Vatikanas nepaliauja ataka žmonės?
visame pasauly. Paga- bankų direktoriams.
kos
Be kita
vęs fašistus už jų terorizmą.
4)
Ar
kriminaliai
instinktai
premjęras
pareiškė, reikalaujama, kad streikininkai
liau
Francuzai atakavo rifiečių po
Oficialis popiežiaus organas, Os- gali būt moksliškai nuspręsti?
didelės
vil- nebūtų baudžiami;
kad jis turįs
zicijas tankais ir jas paėmė;
kad butų
servatore
Romano,
skelbia
karą
franeuzų vadas sužeistas
ties,✓ . • d francizų vargai Afri užmokėta jiems alga ir už strei
fašistų smurtui.
Daimantai pabrangs koj bent apie spalio mėnesio ko laiką; kad algos butų autoMussolinio spauda prisipažįs
I radžią pasibarsią, Tas parei- mačiai derinamos su gyvenimo
FEZAS, Morokką, rugp. 4.—
ta,
kad
smurtas
vartojama
kar

Sindikatas, k ari n įeina ir fi- škimas veikiausia yra p grumoKeletas franeuzų kariuomenės
brangumu; kad butų padaryta
tais kvailai, bet jis esąs varto
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
nansininkas Morganas, painia ii'»/.bd-< l-Krimm
burių, aprūpintų tankais, puolė
kad algų revizija; kad butų įvesta
jamas ir išmintingai, — ir įs deimantų kasyklas
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
Franci ja ruošias neužilgio pra
rifiečius, stipriai įsitvirtinusius
pensijų
sistema;
kad
butų
pri

pėja Osservatore Romano, kad
dėti prieš jį didelį ofensivą.
Asežano srity
Rifiečiai buvo
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
pažinta bankų tarnautojų Są
.Vatikanas esąs subteritorinis, o
NEW YORKAS, rugp. 4. —
išvyti iš pozicijų. Mušy šešias-1
von doleris, kitas suteiks musų giminėms
junga.
'todėl geriau tegu nesimaišąs j Lee Reichman, didžiausias dei
dešimt jų buvo užmušta. Fran didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų
mantų
importuotojas, sako, Ispanij’oj “skaiskrėpėciisinms vadovavus
-pulkininką.* j vidaus politiką.
iiovižiljęio
deimuntai
darbuose.
riams” ne vieta
Giraud buvo sužeistas.
į
Moteriške paliko savo
brangsią.
Pasak jo, susidaręs
Pranešama, kad rifiečių va- Meksikos valstija pa naujas deimantų sindikatas, su
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet
smegenis mokyklai
MADRIDAS, Ispanija, rugp.
das Abd-el-Krimas yra jau įsi
lengvina gauti “di- sidedąs iš J. P. Morgano and 3. — Sevillės mieste buvo su
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos
gijęs karo aeroplanų, kuriais
Co.. Londono Barnato grupės ir manyta statyti “skaiskrėpėris” WASHiNGTONAS, rugp. 4.
vorsų”
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir
jis ruošias bombarduoti francu—
Mrs.
Ilelen
Gardener,
vieninVokiečių Bunkelsbuhlero inte —‘dvidešimt aukštų triobesys.
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.
zus. Jo aviacijos jėgoms, sa
tėlė moteriškė laikiusi federalės
resų,
ir
tasai
'
sindikatas
kontMEKSIKOS
MIESTAS,
rugp.
Buvo padarytas jau ir kontrak civilės tarnybos komisionierio
ko, vadovausiąs vienas vokie
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
—
Meksikos
valstija
Sonora
jroliuosiąs
Pietų
Afrikos
deitas, bet paskui miesto taryba postą ir praeitą savaitę mirusi,
čių aviatorius, pasaulinio karo
onirvinn vadneinme rroiifi
' nrint n Vacitblaa
palengvino vedusiems gauti išsi mantų kasyklas, kurios dudda kontraktą panaikino. Ji išspren
2%% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;
veteranas.
testamente
savo
smegenis
užra

skyrimą. Einant įstatymu, vy pasauliui beveik visus deiman- dė, kad viršutiniuose
tokio
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
ras ir pati, išgyvenę kartu bent tus. Sindikatas visą
kasyklų triobesio aukštuose žmonės ne šė Cornello universiteto patolo
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
Ypatinga bausmė auto metus nuo savo vestuvių, gali produkciją paimąs į savo ran galėtų būti, jie, girdi, mirtų gijos departamentui, tuo tikslu,
kad mokslininkai jas ištirtų ir
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos
mobilistui, užmušuabiem sutinkant, pasimesti, o kas penkeriems metams, prade nuo karščio.
padarytų sprendimą, ar moterų
pasiima ant savęs.
po penkiolikos dienų nuo pasi dant nuo ateinančių metų sau
siam žmogų
smegenys
menkesnės
už
vyrų,
}
metimo gauti teisme išsiskyri sio pirmos dienos.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
ir ar moterys nėra taip kompeINDIANAPOLIS, Ind., rugp. mą. Vaikams turi būt garan
tetingos eiti administracijos pa
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
1. — Policijos viršininkas Rik- tuotas išlaikymas.
Dvejų mėtų vaikas —
reigas, kaip kad vyrai.
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
hoff ir koroneris D-ras Doep*
Kas, kas, bet Amerikos “aris universiteto studentas
Mirusios
Mrs.
Gardener
kupers, be kita, nustatė dar šito tokratija”, o ypač krutamuj u
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
kią bausmę neatsargiems važi- paveikslų giminė., tikrai naudo DURHAM, N. C., rugp. 4. — Chicagai ir upielinkei oficialis nas b,:v° krematorijoj sudeginTUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St
nėtojams automobiliais.
Jei sis proga: daug patogiau, ne Jauniausiu tur būt visame pa oro biuras šiai dienai pranu- tas> išSmus Pricš tai smegenis,
girtas būdamas, ar šiaip neat- kad keliauti į Paryžių,
sauly studentu galės pasigirti sauja:
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St
Aplamai gražu; nedidelė at- J NEW YORKAS, rugp. 4. —
Duke universitetas.. James //..
sargiai važiuodamas asmuo sa
vidutinis, College of the
City of Newvo automobiliu suvažinės žmo MASKVA, rugp. 4. — Debe- Thomas, dvejų metų vaikas, ku maina tmperaturoj
York chemijos triobesy šiandie
gų, važiuotojas bus uždarytas sims pratrukus, Novorosijsh* rio tėvas,, irgi James A. Tho didžiumoj pietų vejas.
Vakar temperatūra vidutipiš- įvykoi sprogimas, kurio keli va
lavoninėj, ar namuose, kur bus penki žmonės
buvo nunešti į mas, gyvena White Plains, N.
saros kursų studentai buvo šu
paguldytas jo užmuštasis as- Juodąsias jūres ir žuvo. JMate- Y., padavė aplikaciją įstoti Du kai siekė 75° F.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
šiandie saulė teka 5:47, lei- žeisti. Visi triobesio langai iš
muo, praleisti vieną valandą su Halių nuostolių esą padaryta ke universitetan studentu,
džiasi 8:05 valandą.
nešti.
jo aplikacija buvo priimta.
savo negyva auka.
apie 4 milijonus dolęrių.

Fašistai smurtu laimėjo rinki
mus Sicilijoj

Degins karo laivyną, mo Kuo budu fašistai laimė
jo Sicilijoj
kėjusį 200 milijonų

Monika reikiant! ginti, Francijos tanky taniau
kad rus Francija tojų streikas plečias

Mušy su francuazis 60
rifiečių užmušta

Dabar Laikas

NAUJIENOS

Trečiadienis, Rugp. 5, 1925

HAUJIENOT, CHdjra, ūl

Skaitytoji! Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako]

Raudonyjy biziiieriy fondai
♦

UNSWEET£N£C>

£vAPORATEp

milk

Sveikatos Užtikrinimas
STIPRIAUSIAM žmogui pienas yra pi
giausia ir geriausia forma sveikatos už
tikrinimo. Silpniausiam kūdikiui jis yra
vienatinis pasitikėtinas gyvasties užtikri
nimas. Nuo pirmutinio pravėrkimo gyveni
me iki paskutinio aiktelėjimo tyras pienas
yra tvirtumo pridavė jas; svarbiausias ap
gynėjas nuo ligų.
.Jc nauda galima gauti dviem budais. Vienas yra
tai įsigyti šviežią išteklį tyro pieno iš karvių, tin
kamai apsaugotų nuo purvo ir ligų, ir prižiūrimą
ypatų, kurios atsižiuri į higieną ir sanitariškumą.
Kuomet to negalima gauti, arba kur išteklius to
kio pieno nėra gana didelis užpildymui paprastų
reikalavimų — kur klimatas arba reikalavimai
namų įtaisymų reikalauja pieno, kuriuo galima
pasitikėti visokiems namų valgių virimo tikslams
— Borden’s Evaporated Pienas turėtų būti visa
da arti po ranka visiems tiems reikalams.
.Jo vertybė jau gatavai įgyvendinta namu šeimi
ninkių visose šioje šalyje smetoniniu zupių ir sme
toniniu valgių gaminime visokių valgių, pyra
gams, biskvitams, smetoniniams pudingams, sal
dainiams ir visokiems pajams ir visokiai daugy
bei sosų, kurios paskanina kasdieninį valgį ir pavertina jų maistingumą.
Jeigu norit žinoti, kaip gaminti ' valgius su Borden’s
Evaporated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BOKDEN COMPANY
New York

Bordtn Building /

KUPONAS
Rašalai
Mėsos
Košelės

Duona
Saldainiai
žuvis

Pajai
Pudingai
Sriubos

Vardas ...

Adresas

(Lith.)

MH

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Mato -j v
1514-16 Roosevelt Rd.

chicago, ILL.

iI
•y

Fordson

Lincoln
Cars-Trucks-Tractora

»

frank breska
2501-03-05 South Kedaie Arenue,

Telefonai Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmenų. .

Valet

AutoStrop
Razor

—Sharpens Itself

THE 8AFETY RAZOR KURIS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES•
Pilnas autfitaa $1.00 ir $5.00

Pardavimui visose krautuvėse kuriose
parduodama Razorg ir Blades

Raudonieji biznieriai, “Lais
vės” ir “Vilnies” komisarai,
vėl bando prisigretinti prie
darbininkų kišenių, kur ran
dasi doleriai. Pradėta pasipi
nigavimo ublava, kad suteikt i
lyderiams abraką. “Vilnyje’
Genių Dėdė verkia kruvinomis
ašaromis, kad tik išgauti dau
giau dolerių.. Esą tie doleriai
reikalingi agitacijos fondui.
Genių Dėdė yra šimtapro
centinis veidmainys. Prie rau
donųjų biznierių jis prisidėjo
lik 1922 m. Gi visiems yra ži
nomas faktas, kad persiiiieteliai visuomet bando “pasiro
dyti”; bando savo ištikimybę
lodyti. Tad nieko nuostabaus,
kad ir Genių Dėdė “storojasi”.
Padorumo pas jį nebėra nė
už supuvusį dvilekį.
Pirmiausia visiems “Laisvės”
ir “Vilnies” lyderiams reikėtų
nusipirkti gero “muilo”, ku
ris apvalytų juos nuo visų ne
švarumų. Fondų jie pristeigė
visokių. Pinigų prisirinko irgi
nemažai
tūkstančius dolcrių. Tačiau atskaitų nesiteikė
išduoti,
“Laisvė” retkarčiais paskelbdavo “atskaitas”, bet jos buvo taip gudriai
sudarytos, jog nieko iš jų ne
buvo galima suprasti. Kai aš
ėmiau reikalauti tikslesniuc at-

Fondas. Tikrų žinių neturiu
kiek pinigų buvo surinkta. Bet
ta suma buvo gan didelė. Tik
slių atskaitų neišduotų.
To
fondo vienas skyrius išplėšė jš
knygos vienų lapą, kur auko
tojų ""vardai buvo surašyti. Rei
kalui esant, galiu paskelbti
komisijos narių vardus, ukrie
peržiurėjo knygą ir rado iš
pieštą lapą ir dar kitokių klas
tų pridaryta. Tas šelmystes pa
darė “Laisvės” geras agentė
lis, kurį vietiniai žmonės va
dindavo “centristinio dumbly
no kapitonu.” Dabar tas “ka
pitonas” gyvena Detroite it
yra karštas raudonųjų biznie
rių veikėjas.
. 8. (Lietuvos , Kalinių Gelbėji
mo Fondas. Prie šito fondo ge
rai pašildė rankutes “Laisvės”
komisarai. 1923 m. kilo net
skandalas, kuomet V. .1. Za
bulionis paskelbė, kaip Pruseika su savo draugučiais fon
do pinigus naudojo.
'
9. W. Z. Fosterio' Gelbėjhno'
Sr

kokis moksleivis

sušelptas.

7. Rusijos Baduolių Šelpimo.
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TEN IR ATGAL TIKINTAS
NUŽEMINTA KAINA

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
I

S. L FABIONAS C(L

$203
IŠ

NEVV YORKO IKI
KAUNO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

809 W. 351h St., \Chicago į

Puiki proga yra pasiūloma
, atlankyti savo Šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir
atgal, ,ek ik ursi jos kainomis.
Musų pasažieiiai iš Hambur
go ,yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir
tas yra pavesta patyrusioms
konduktoriams.
Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių
agentu arba prie

K. GUGIS

United American Lines

ADVOKATAS

(Harriman Line)

Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Mlchlaan Avenue
Chlcaffo, III.

Tel. BoJevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- į
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
• Parduodam Laivakortes.
9

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Kuom 1111-112
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-41
Gyvenimo vieta:
1323 So. Halsted St

Tel. Boulevard 1810

Garsinkites Naujienose

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Naujienų Piknikas

K. JURGELIONIS

4

advokatas
Miesto Ofisas

*

190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
.Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgėporto Ofisas
3385 So. Halsted St.

v

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
'Nedalioms nuo 10 ryto iki 12
• f ’
Yards 0141

Bylos visuose teismuos*. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiiiami.
■-n------------ r į- .
į.-*

, John Kuchinskas

riui išėdė mane iš kelių orga
nizacijų, kurios buvo jų kon-

Kalba Genių Dėdė apie agicijos fondą. Kuriam tikslui
tie pinigai yra vartojami? Ogi
nusidėvėjusių politikierių, ku
rie trankosi iš miesto į mies
tą ir gražiai sau gyvena. Su
kvailinti darbininkai aukoja
savo dolerius tų šarlatanų pa
laikymui. Ne vienius ir mano
doleris jiems teko. Būdamas
eiliniu nariu, nepermačiau jųjų šunybių. Akys atsidavė tik
tada, kai pradėjau papulti į
komitetus ir kitus urėdus. Pa
mačiau, kaip avies kailyj tupi
vilkas. Raudoniesiems biznie
riams komunizmas nerupi; ne
rupi jiems nė darbininkų nu
vis. Susirūpinę jie tėra tik
darbininkų doleriais.
Skaitytojams bus *ne prošalį šį tą patirti apie raudonųjų
biznierių fondus. Skaitlines ir
faktus man suteikė iš “Lais
vės” pastogės žmogus, buvęs
vieno fondo sekretorius ir dir
bęs “Laisvėje”. Priegtam jam
tekdavo dalyvauti Brooklyno
komisarų mitinge. Jam tad,
sutiksite visi, fondų reikalai
yra geriau žinomi, negu nuo
šaliai stovintiems žmonėms.
Kalbėsiu tik apie tai, kirk pi
nigų tapo surinkta, o kaip tie
pinigai tapo sunaudoti, — tai
žino tik katalikiškas Dievas ir
“Laisvės” bei “Vilnies” komi
sarai.
Dabar eikime prie fondų.
1. Deportavimo ir Kalinių
Gelbėjimo Fondas. Pinigų bu
vo surinkta apie $20,000. Kam
tie pinigai kliuvo, — paklaus
kite komisarų ir Genių Dėdės.
Aš hečinu lietuvišką litą, kad
jie žino apie tai.
2. Stilsono fondas. v Pinigų
r
buvę surinkta apie $17,000.
Kur tie pinigai ir Stilsonas, —
klauskite ten pat.
3. Kunigo Petkaus Bylos Ve
f dimo Fondas. Pinigų buvę su
rinkta apie $10,000.
4. Agitacijos ir Lietuvos Dar
bininkų Gelbėjimo Fondas. Su
rinkta nemažai pinigų, kur
jie, — žino tik lyderiai.
5. Rusijos Medikalės Pagal
bos Fondas. Kokioms “medicL
nonis” laisviečiai tuos pinigus
sunaudojo, .gal paaiškins Prū
sei ka?
6. Moksleivių Fondas. At
skaitas skelbė, tik “užmiršo”
paskelbti ar buvo bent vienas

Fondas. Mat, Fosleris tapo su
imtas Miebigan miškuose* ir
buvo piešiamas kokiu tai kankiniu. 1917 m. tas pohas buvo
didelis patriotas. Dviem me
(am praėjus
jis gavo nuo
Gomperso neblogą “dŽiabą”.
Tačiau jo biznieriškas sensas
nepasitenkino, .lis sumanė pa
sidaryti kankiniu ir su val
džios šnipais atlaike mitingą.
Jo bylos vedimui surinkta desėtkai tūkstančių dolerių. Lie
tuviai irgi prisidėjo su savo
doleriais. Iš to fondo atskaitų
ir, dki šios dienos nepaskelbta.
’() kur dar “Laisvės” Popieros Fondas, Azi jos ■ Baduolių
Fondas, “Vilnies” Bylos Vedi
mo Fondas ir lt. ir tt. Tų vi
su fondu ir fondelių nė ant
jaučio skaros nesurašytum.
Ar tai nėra raudonas biznis?
“Laisvės” ir “Vilnies” lyderiai
tuo budu išvengia dirbtuvės,
kuomet sukvailinti darbininkai
siunčia jiems savo dolerius.
—P. Martinkaitis.

LAWYER

Rugpiučio 9 d., 1925

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

CA.LUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001
Tai. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
Vakaraia

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva

t

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

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo-

J. P. WAITCHES

• nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

Advokatas

P

Tel. Pullman 63?7

Roseland, 111.

Padėkime į šalį tų dieną visus kitus reikalus ir biznius;

10717 Indiana Avė.,

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

.ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime
,<
kas automobilių, kas eroplaną, kas strytkarį, traukinį

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

v

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

JOHNB.BORDEN
Štai yra naujas progra
mas, kokio dar niekas
v
nėra surengęs.
1. Makaronų kontestas.
2. Ceverykų kontestas.
3. Žvejojimas Dolerio.
4. Rengimąsi kontestas.
5. Pinacų lenktynės.
6. Meistrų lenktynės.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sparnuočių kontestas.
Vėjo maluna^.
Juokų kontestas.
Gaidžių kontestas.
Kvartetas.
Puodžiaus vikrumas.
Točkių kontestas.
Ice Cream kontestas.

Tai tik dalis programų, o kita dalis bus paskelbta

tik pačiam pikniko darže, tam tikrais, spausdintais la

peliais. Kontestuose ir lenktynėse galės dalyvauti mo
terys ir vyrai. Visiem teks dovana pinigais, kurie tiktai
bus to verti. Reikalaukit programo prie vartų.

(John Bagdziunas Bordtn)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Room 1310
Telephono Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namu Telefonas Republic 9600
t

■■M—*— i——

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 111
Tel. Central 626(1
Cicero Ketverto vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgėporto Seredoj nuo
6-8 v. e. S ubą toj nuo 1-7 v. v.
8236 S. Haleted SL T. Boal. 6737

Tel. Dearborn 9057

«. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Oflaaa vidunniestyji
Room 17B6

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahincton 84
Uor Waabington A C.** k
Tol.:

Hyd

i

I Vaizdai buvo stebėtini, po kai
rės juros bangos plaudamos pa-'
kraščius siuntė garsus į musų
ausis ir žavedamos.tarytum sa
ko: “kriskit kur stovit ir mie-1
gokit, aš jus pasiimsiu į savo
bedugnę apteką”. Po dešinės
—Petras ištraukęs iš užančio matėsi dideli pieskinų kalnai,
korespondenciją padavė Jonui. ant kurių viršūnių buvo po mi-.
*
Šiam įstabiai skaitant dideliu žemą medeli. O saulė
leido sa
dyvu, užbaigus artistas žlegtelė vo spindulius ir be pasigailėjimo
jo su lazda korespondentui gal degino musų nuvargintus ku-(
von — tas net apvirto iškišęs
nūs. Musų Dvasios Vadovas lai

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus
Pažas.

Bendros pastabos
Pradėjo lošti “Gaila ūsų”,
Kalbėt norėjau “Tėve musų“
Atleisk jam nuodėmes, ne

i

NAIJIENOT, CfilCSjfU, UI

Trečiadienis, Rugp. 5, 1925

kėsi prie juros, nes bangų .su
Ir tuo baigėsi kritika.
Jei nori—truputį parausk,
muštos smiltįs lengvino musų
Taip pat kaip mes čia rausti
♦
*
žingsniavimą. Ir tos sistemos
*
turim,
prisilaikydamas, staiga musų
—
Nėra
tvarkos,
nėra
teisyLošimo to “puikaus” kai žiū
Vadovas zpasuko po dešinei, kur
bes, nėra išganymo — rėkė Do
riu.”
vy nerių Devyneriauskienė ves- riogsojo du šakoti jauni topo—lai negerai—aš pamaniau,
Idama apšlubusį
prabaštėlį iš iukai, — vadinasi buvo oazė,
O savo žmonai pasakiau:
— ir iškilmingai pareiškė, kad •
(Jinai, mat, “Tėvą” labai gyrė 'mitingo klebonijon — nėra poli mes pasiekėm savo kelionės ga- (
cijos, nėra apgynimo...
Nors jo nebuvo dar ištyrus)
—Taip, taip,
nuobažnai lą. To mums ir reikėjo: puo
—“Nors jis iš anksto kalnus
lėm visi ant veidų ir bučiavom j
dūsavo klebonas ir šlubuodamas
vertė,
rėmėsi visa našta į Devynerių smiltis iš džiaugsmo, taip kaip
Tai dar nerodo jojo vertės.
Devyneriauskienę — tam mes Columbus atradęs Ameriką.
Jis moka liežuviu plepėt,
sutverti, kad kentėti, kad gai
Įdomios apeigos
Darbais — negali datesėt!”
lėtis už kitus. Visą naštą mums
♦
Kuomet pleškinai nubodo bu
pakelti...
Paraudo nuo karščio vesda- čiuoti, tai padengę savo gre
Svetainė ūžia, nenutyla,
ma prabaštėlį Devynerių Dcvy- mėzdiškus kunus leidomės j ju
Kortyna vėl į viršų gyla.
neriauskienė ir po ranka nuėjo rą griekus nuplauti, o tą pada
Išeina “Tėvas” pasipuošęs
rę gryžom atgal, kur kalbos
klebonijon.
Ir drožia spyčių išsijuosęs:
Taip aš turiu visas mote- atsidarė apę mūzą ir jos ga
(Visi nutylą, surimtėjo,
j reles apginkluoti rožančiais ir lybes. Ir taip mums besikal
Juk čia pats cimusas atėjo.)
įbrostvomis, — bučiuodama pra- bant matėsi ištolo prisiartinant
“Europa stovi ant vulkanų
susijaudinus tos simpatingos respublikos pi-.
Tarp griuvėsių, lavonų, tvanų, baštėliui ranką,
kalbėjo. — kad butų musų baž liečiai, o dvi pirmutinės pasie- ’
Visi įpykę, pasišiaušę.
Kas valanda — vis naujos riau nyčios policija, kas mus apgi- kųsios centrą tai buvo gražuolės, kurių aniuoliška šipsa nu-'
na...
šės !
—3ššš...—numlke klebonas—■ švietė v i apielinkę. Antras, '
O Lietuva — tėvynė musų,
dar gali kas korespondenciją tai buvo vyriškis, kuris nešė
Kurioj gyveno gentys jūsų,
parašyti, tada galas visam. Vi ant savo pečių nhšulį. Metęs gi
Tu baisenybių sukurV.
po musų kojų, nuo nuovargio1
si šunys apie tai lotų.
Tiesiog vulkanų vidury (
—Bet juk tai dvasiškas dar supykęs, tarė: ‘Pasikarkit su
O broliai! Sesės! O tautiečiai! bas, dėl visų išganymo...
visu labu!’ Iš to našulio iškrito
O lietuviai! Brangi piliečiai!
Taip, bet dabar laisvama net trys konstitucijos tomai;
Jus to nematot, nesuprantat, niai baigia mus ryti... iki pas tas mus neapsakomai linksmi
Ramiai sau čiugumą kramtot! kutinio kąsnio...
no irkaij^bematant į vieną mes
Tėvynė verda, kunkuliuoja.
—Iki paskutinio — pravirko visi įsigi|inom. Būriais pradėjo
Tautiečiai staugia., aimanuoja,
Dovynerių Devyneriauskienė ir rinktis piliečiai ir kuomet saulė
O jus ramiai pilvus išvertę
prabaštėliu vedina pateko
i pradėjo lysti už kalnų, visi bu
Kalat dolerius išsivėpę
vo ant vietos.
zakrastijono glėbį.
Pas mus stebuklai atsitiko!
—šmtkjs.
Prasidėjo ceremonijos. Paklo
Prakeikti rusai jau iŠnykoj
dės ištiestos ant smilčių — tai
Laisvi mes esam! Turim val
džią,
buvo stalas; sukurtą didelę ug
Kelionė j Saharą
l’ž ją pats popiežius net melnis — tai aukuras; panelės, kaip
Rašo Fe. Fe. Piščikas
sirenos, švaistėsi aplink ir vai
Pas mus viskas jau sutvarkyta,
(Gal ir tęsinys)
šino svečius. O naktis svajonių
reikalinga—padaryta!
šviesusis Padaužų preziden apsupta minkštino jausmus....
Jus gi nemokat nieko veikti,
tas apturėjo pakvietimą nuo la
Baisi kelionė atgal
,
musų valdžią tankiai pei bai simpatingos
respublikos
kti!”
Taip bepuotaujant akies mir
; imti dalyvumą jų Vyciečkoje,
Ir daug dar ko jis prikalbėjo, kuri turėjo įvykti Saharos pies- ksniu atėjo anh’a valanda nak
Svetainė šaipės, bet tylėjo;
| kinų desertuose. Ir kadangi mu- ties. Padaužų ministerija turė
Tik kas kantrybės neturėjo
su prezidentas voliodamasis po jo gryšti prie darbo, o čia tam
Tas pro duris ramiai sau ėjo. šventą žemelę sirgo nepapras- su nors į akį durk, — nieko ne
ta gumbo liga, taigi garsiąją simato. Vidaus ministeris su
žiūrėjo, kaip “Tėvelis
’
kraipės. | p.1(|aužii gildą nutarė atstovau- Skilių ministeriu dingo, ir į jų
O jis nabagas net sušlapęs
jti keturi kabineto yninisteriai; vietą pasisiūlė važiuoti) porelė
Galingai rėkė kaip patrakęs! ! ir iš tos pačios vietos, tuo pa svieto platintojų, — arba kad
Reikšmingą užbaigą padarė,
lčių laiku, tą pačią dieną leido- visi suprastų — jaunavedžių.
Kada užkimęs jisai tarė:
!mės j tą pavojingą, bet begalo Šiaip taip suradę savo vežimą
“Nenurimsim mes be meno,
, įdomią kelionę kuri, mes žino- siauru keleliu apaugusiu med
Stebuklingo širdies peno!”
! jom, bus daug daugiau naudin- žiais leidomės kelionėn. Dvasios
P. S. Padaužų cenzorius deda
) gesnė, negu ta garsi ekspedici- Vadavo ir mano kaip bematant
šias eilutes kaipo pavyzdi to,
i ja, kuri jieško Lietuvai geogra- užmigta, tik musų porelė, tary-i
ka jis ateity netoleruos. Tad vi
tum ant sargybos, iš baimės ne
si Padaužos įsidėkite sau į pa I fijos.
Dalykas labai paprastas. Tu miega — mat norisi gyventi.
kaušius šit ką: jeigu kas pri
Staiga susisuko musų vežimas,
sius šios rųšies raštų,, tad cen rėdami su savim garsųjį gildos
suužė, subirzdėjo, jaunavedžiai
zorius taip juos sucenzuruos, Dvasios Vadovą, ir ministerj
I sekretorių, kuris žinomas kaipo suriko, pabudę gi mudu pažiū
jog iš jų nieko nebeliks.
i ekspertas kieravotojas, vidaus rėjom akis prasikrapštę, kad ve
—Padaužų Cenzorius.
(ministeriui ir man nebuvo jo- žimas pakrypęs į musų pusę,
ikios baimės, nes Dvasios Vado- kur duobės gilumas, kaip to ne
Korespondencija
vas apleidžiant pablagaslovijo, žinomo pragaro, laukė savo au
-Jonai, ar nežinai kas para na' ir sėdėk sau žmogus kaip kų. Stebuklai, jeigu ne musų
šė gražiai vaizdinančią kores pas dievą ftžpešky. Tik dar su Dvasios Vadovas, būtume visi
pondenciją j centro laikraštį iš mumis pasisiūlė vienos respub dingę, bet nors ir musų dvasiš
musu užkampio apie apylinkės likos pilietis, kurį nusirengusį kis žegnojo, tačiaus vežimas
teatro kuopelės “Spirgas” vaidi vidaus ministeris pažino kaipo stovėjo pakrypęs ant vietos. Ir
nimu ir dailiai nušvietė mane.u. artistą ir jisai karts nuo karto tik po atvykimo trijų apaštalų,
Daug rašo, čia tai a...š...
primindavo apie smertį bei bai su jų pagelba vėl pasijutom ant
Ir nušvietė mane, kaipo dimę mirti. Na ir lietuviško per tiesaus kelio ir su džiaugsmu
džiausį žioplį...
kūno greitumu apsistojom prie stumėmės link namų.
—Tai nežinau...
Neilgai musų džiaugsmas
Saharos pakraščio. Nesant kup
— Ir pasirašė Jonas.
viešpatavo. Mat musų vežėjo
—Aš Jonas, tikrai Jonas, bet ranugarių, turėjom patys pra
dėti sunkią ir pavojingą kelio blakstienos atsisakė nuo savo
pasirašyti gali ir kitas taip...
jog tu Jonas, nę, bet musų didis pasiryžimas priedermių, ir nepasijutom kaip
—Tai žinau,
bet kas galėjo parašyti — atly subytinti klerikalų stipendinin visu smarkumu vežimas lėkė
ko kelionę, pridavę mums daug stulpo link. Vienu choru visi
ginčiau į dantis...
Tai kažin kas — ir čia Jo noro ir energijos kariauti su šaukti pradėjom ir sustojo mu
sų vežimas pusę colio nuo stul
nui nematant iškrito iš kišenės pieskinais.
po. Jaunoji pradėjo mane koliokorespondencijos
juodraštis.
Varginga kelionė
ti, sakydama, ko tamsta sėdi
Petras įsidėjęs užantin, perskai
Jau kaip minėjau, turėjom kaip balsebubas, nieko nesaky
tė ir suprato... kas jį taip išaukeliaut be kupranugarių ir bu damas vežėjui; gi jaunasis sa
Klausyk, Jonai, ar nemanąi tų buvę ne taip blogai, jeigu kė, kad kiekvieną sekundą jis
tu manęs kada panašiai augš- tarpe musų keturių nebūtų ‘per mato kaip giltinė jam po kaklu
pereitas dvi sutkas miegota dalgį kiša.
tinti,
Ir dar pauostę keletą stulpų,
Ne, bet juk tu artistas, tiktai 4^ valandos. Kad ir pro
fesorius Pakštas galėtų pasa mudu su Dvasios Vadovu atsi
musų kaime...
Artistas,, tai artistas, bet kyti kiek musų kiekvieno mie- skyrėm, gi pačiupinėję savo
gotą. Ir ot tas juo toliau, juo šonkaulius, paklausėm vienas
kaip tu žiuri į artistą?
,i
greičiau musų spėkas pakirto. kito:
—Labai gerai...

ant kurio* pazara pasirodė, vie
nu žodžiu paspaudę rankų ta
AKUŠERKA
rėm :
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
— Ak, kaip smagu ant svie Tel. Yarda 1119
dangų, to gyventi!
Baigusi akuše

— Ar dar tu gyvas?
— Gyvas, o tu ar čielas?
— čielas, — atsakiau.

pažiūrėję

Abudu

i

MIS. MICHNIEV1CZ - VIOIKIENE

rijos
kolegiją;
ilgai praktika'
vusi
Pennsylvanijoa
ligon
bučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ilgose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir pc
gimdymo.

Puikų* plaukai turCtų būti kiekvieno*
moterie*
paeididilavimo
turtu,
bet
pleiskanos Ir naikinimo darbas eina
ranka rankon.

Ruffas
yra pleiskanų mlrtAiuoju priešu.
Pnšiurškit gerai savo plauku* ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs
jūsų galvos odą netvariomis baltomis
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų
plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Ruffles už 65c pas
savo vaistininką šiandien, arba 75c
tiesiog per paštą iš laboratorijos.
F. A D. RICHTER & C O,
Berry & South Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

BANIS
AKUŠEKKA
Pasekmingai pa

tarnauja
mote
rims prie gimdym o , patarimai
dykai
moterims
ir merginoms.

-IŠ

DR. SERNER, 0. D.

3235 S. Halsted St.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

TEN IR ATGAL

DR. CHARLES SEGAL

Turėk švarias, sveikas akis

iš Chicagos

Tirpiu si

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

St. Paul-Minneapolis

OFISAS

4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos

Akiniai $5 ir augščiau

-

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

* Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedžliomis nuo 10 iki 1.

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

3333 So. Halsted St.

GREITO SPECIALIO COACH TRAUKINIO
rugpiučio 9. Iš Minneapolis 6:01) vai. vakare, St. Paul (5:85
vakare. Atvažiuoja į Chicagą 6:30 ryto. Paprastas pigumas ti-

--

—

gų vyrų,

moterų ir

z—

Iš Madison St. Stoties 7:00 vai. vakare, (standard laikas). At
važiuoja St. Paul 6:55, ryto, Minneapolis 7:30 ryto.
Gryžta

Telefonas Midway 2880

Specialistai
užsisenėjusių chroniškų li

‘

vaikų. Daktarų Medikalė laboratorija.

Bagažo nečekiojuma.

Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti visą dieną tuose
gražiuose miestuose Northwost.
Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas

Telephone Yardi 0994

DK. HORVAT, DK. W1LMNG

DR. MADRIDE KAHN

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

4631 So. Ashland Ava.

H. G. VAN WINKLE, General Agent

148 S. Clark St. Tel. Dearborn 2323
arba 226 W. Jackson St.,
Tel. Dearborn 2121

arba Pasažieirų Stotis Madison ir
Canal Sts. Tel. Dearborn 2060

*
v

Pirmi Morgičiai ir Bonai

Phone Canal 1713-0241
Res. Midway 5512
DR. K ALPU CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas
Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso yalandos nuo 2 iki 4 kas
dien.
Panedėly ir ketverge nuo
3 iki 8 valandai vakare.

Ofise Valandos: nuo 10 Iki 12 dlaną, 2 iki 3 po pietų, 7 ild 9
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki
12 dieną.

’
J

/■............
■
Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170

DR. J. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė.,
,
netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 13 iki 12

Musų Pirmi Morgičiai/ir Pirmi Aukso Bonai yra visi ap
saugoti ne mažesnes kaip dviguba verte turto ant kurio paskola
yra padaryta.

Saugumas yra pilnas ir užtikrintas.
Mes parduodame savo Pirmus Morgičius ir Pirmus Aukso
Bonus geromis išlygomis.
Morgičių ir Bonų turime po $100,00;
$1000.00; $1500.00; $2000.00; ir didesnius?

$250,00;

$500.00;

LIETUVIAI
DAKTARAI
f
.. . '
\

gičių ir bonų neturi jokio klapato.

t -J

......— ■!■■■■
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. 47tb St.

3464 So. Halsted Si,
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 pu
pietų ir fl iki 8 vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

Telefonas Boulevard 1939

UNIVERSAL
STATE BANK

Specialistas moterų lirą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bis*
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakara.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. A. J. BERTASH

Nevilkink, ateik ir nusipirk vieną.

STATE“

DR. M. J. SHERMAN ’

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, na*
6 11d 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
| 8 iki 2 vai. po pietą.
i
- ■*

Namą telefonas Yarda 1699
Ofiso Tel. Boalevard 5913

Morgičius ir Bonus turimetrumpam ir ilgesniam laikui.
Mes išmokame procentus ir sumą — pirkėjas musų mor

iSXL

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisa8 ir Laharatorija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais:
Drexel 0950
Bculevard 4136

$7.00

kietų vaikams.

8138

^DR. HERZMAN^

Valandos nu<
8 ryto iki 1 p<
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Subatoje, Rugpiučio 8

Blvd.

Woitkiewics>

M.

3113 South
Halsted St.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
tuose moterimi
Ir
merginoms
kreipkitės o ra
aite vagelbą.

Praleiskit nedėldienį dvynukų miestuose
Tiktai

Tel

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos)
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

Besąs Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Vaiką ir visą chronišką Ilgą.
Ofisas: 8103 No. Halsted St^ Chicagą
arti Slat Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak.
daliomis ii šventadieniais 10—If diea

3252 So; Halsted St.

Chicago, III.

’

Pasinaudoke
Auksine
Proga
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus
. per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už............... $2.50

Tel. Pullmon 0982
Res. Pullman 3462

Francuziškas Daktaras

<

10748 S'o, Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Subatos vakare pagal sutartį.

AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, zvertės už ...............
APYSAKYMĖLIAI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO ....
MUZIROS ŽODYNĖLIS .................................
TRAKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos ....
NOVELIS, Graži apysaka ..........................................
ŽMONIŲ LlCOS labai gera moksliška knyga .......
CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime .......

25
85
25
20
15
15
15

SANDARA
Boston 27, Mass.

“Sandaros” vieną exampl(oriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

=

chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

Ofisas

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

327 E. Street,

Specialistas kraujo, odos,

X-Ray Spinduliai

GAUS KNYGOMS:

I

t

Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. „Pkone
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 8150 W. 63 SL
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryte,
7 iki 8:80 vakare.
«

DBNTISTAS

dolerius. Skaityk atydžiai:

Dr. Benedict Aron

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaakee Ave^, Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronsvvick 4983
Namų telefonas Spaulding 8688

DR. P. PETRAITIS,

. Už du dolerius ir pusę gausi keturis

Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:

DR. A. lifONTVID

'

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. Res^ 6641 S. Albany Ave^
Tai. Prospect 1989. Ofiso valan
dos 2-4. 6-8. Nedilioj 19 ild 12 d.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums
pagelbėti jums nuliedimo valan
doje.
Tel. Canal 8161

Trečiadienis,
UžsimokCjImo kainai
Chicagoje — paltui
Metams....... ~........
....... $8.00
Pusei metų ----- _.-r....... _____ 4.00
Trims minėdami ----------------- 2.00
Dviem minėsiant* ___________ 1.50
Vienam minėsiu!____ .75

NAUJIENOS
The jJLhuaniaa Daily Now*
Fitlilbed
Daily
Exc«pt Suidaj
Um LithuanJan N«w* ?ui>. Ca Ine.
Sditor P. CJUOAITI8

Jhicagoje per nešioto jusi
Viena kopija..... .............
8c
Savaite! ______ -______ „_____ 18c
Minėsiu!--------------------------------- 75c

17*9 South Halstod Street
Ghicage, III.
TeJephone R«oMT«lt 850*
Subscription Katėsi
per year in Canada.
per year oataido of Cbfcago.
per year in Ch!cago.
per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui
Metams .———------------------- $7.00
Pusei metų „.... —_------------------ 8.50
Trims m įnagiam*
1.75
Dviem minesiam-------------------- 1.25
Entered as Second Clasa Matter
Vienam minėsiu!---------------------.75
Mecrh 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
Idetuvou ir kitur užsieniuose:
March 2nd 1879.
* (Atpiginta) Uetanis ----$8.00
Pusei metų ----4.00
Naujienos eina Kasdien, iiskiriant
Trim* minėdama —.... ........ ------ 2.90
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Ualated St., Chicago,
Pinigu* reikiasiųsti palto Moaey
»rd<riu kartu au uiiakjma.
III. — Telefonas: RooMvelt 8M0.
*3.00
$7.00
$8.10
8c.

NUODU GĖRIMAS IR SVEČIŲ “VAIŠINIMAS”
LENINO OBALSIS PRAKTIKOJE
•••••
•••••

•
•

•DARBININKU DELEGACIJOS” J RUSIJĄ
o

e

o

•

o

e

BERLINO DARBININKO PARYTIMAI MASKVOJE

BOLŠEVIKAI SLEPIA TIESĄ NUO UŽSIENIO

kiną, žinoma, tiktai tą, ką jie laiko naudinga, kad sve
čiai žinotų.
/

»

—T

■ ■■■■■■■■•■

Sąryšyje su klausimu apie Vokietijos darbininkų
būrio atsilankymą Maskvoje, Berlino “Vorwaerts” lie
pos 17 d. įdėjo yieno darbininko straipsnį apie jo paty
rimus sovietų Rusijoje, įgytus panašioje ekskursijoje.
To darbininko pavardė Vollmerhaus. Jisai yra generalės profesinės sąjungos sekretorius Berlino-Brandenburgo distrikte. 1922 metų pradžioje jisai gavo įgalioji
mą iš Profesinių Sąjungų internacionalo kartu su keletu
kitų draugų gabenti maisto transportu badaujantiems ru
sams., šitoje kelionėje jam teko išbūti dvi savaiti Mask
voje, ir jisai sumanė apžiūrėti kai kurias dirbtuves, ypa
tingai didžiausiąją Maskvoje metalo dirbtuvę. Tuo tik
slu jisai kreipėsi į metalo darbininkų sąjungos viršinin
kus, kad jie duotų jam leidimų ir palydovus. Bet sąjun
gos viršininkai atsisakė.
Tuomet drg. Vollmerhaus. kreipėsi į visos Rusijos
profesinių sąjungų pirmininką Lozovskį, su kuriuo jisai
buvo susipažinęs dar Berline ir kuriam jisai buvo išga
vęs leidimą aplankyt Vokietiją. Lozovskis labai nenoriai,
bet visgi sutiko leisti svečiui apžiūrėt dirbtuvę.

rai priimti.

Iš laikraščių girdėt, kad šitos propagandos rezulta
te būrys vokiečių darbininkų jau iškeliavo Maskvon, ir
tenai bolševikų komisarai daro su jais didelį spektaklį:
rengia jiems bankietus, rodo jiems įvairias sovietų įstai
gas, daro masinius mitingus, ir t. t.

Tikslas šitų “darbininkiškų” ekskursijų Rusijon, ly
giai kaip ir triukšmingų priėmimų Rusijoje, yra apgau
ti kitų šalių darbininkus, idant tuo budu galėjus sustip
rinti smunkančią visame pasaulyje komunrzmo įtaką.
Jeigu Rusijos valdovams tikrai rūpėtų, kad užsienio
darbininkai patirtų tiesą apie sąlygas Rusijoje, tai jie
juk visų-pirma pripažintų laisvę spaudai Rusijoje. Iš bet
kurios šalies laikraščių, turinčių teisę laisvai kritikuot
valdžią, yra lengviausia sužinot, kaip žmonės toje šaly
je gyvena, ar jie yra patenkinti savo valdžia ir t. t. Bet
bolševikų valdžia šito šaltinio pažinojimui tiesos apie Ru
siją nepripažįsta: jokių nebolševikiškų laikraščių spaus
dint Rusijoje ji neleidžia.
Kai bolševikai sumanė kviesti į svečius Vokietijos
darbininkus ir ėmė viešai skelbti tą savo sumanymą, tai
Vokietijos socialdemokratų partija ir darbininkų unijos
pastatė bolševikams tokią sąlygą: Duokite užtikrinimą,
kad delegacija, atsilankiusi Rusijoje, galės tenai apžiūrė
ti tą, ką ji norės, ir galės laisvai susitikti ne tiktai su val
džios arba viešpataujančiosios partijos nariais, bet taip
pat ir su opozicijos atstovais; ir taip pat leiskite delega
cijai pasiimti tokius palydovus ir vertėjus, kurie jai išrodys tinkamiausi.
Į šitą reikalavimą sovietų valdžia nedavė jokio atsa
kymo. Tuomet Vokietijos darbininkų organizacijos atsi
sakė turėt ką nors bendra su tomis ekskursijomis. “De
legacija”, kuri dabar lankosi Rusijoje, yra komunistų su
žvejota iš atskirų žmonių, kurie “pasilokamijo” uždyką
pasivažinėti ir pasidąiryti svetimam krašte. Tai “delega
cijai” vadovauja holševįkų agentai, kurie jai rodo ir ais

Kongresą atidarė Baltosios
gulbės salėje 1925 metų bir
želio men. 28 d. Lietuvos Kul
tūros Sąjungos Centro Valdylx>s pirmininkas doc. K. Sleže
vičius. Pasveikinęs atvykusius
kongresai!, doc. K. Sleževičius
siūlo išrinkti prezidiumą ( ir
sekretoriatu.
Prezidiumas išrenkamas iš
prof. Lašo, K. Bielinio ir dak
taro Bazelio.

daktorius, Leonas Vitkauskas
už patalpinimą “Š. N.” 18-am
numery “Laiško Panos ' Mari
jos”. Už redaktorių Vitkauską
užstate žinomas Lietuvos veikė
jas Po vylius kauciją 5,000 litų
sumoje, tuomet redaktorius ta
po paleistas.
Neužilgio po to tečiaus p.
Vitkauskas vėl buvo suimtas už
patalpinimą “Šiaulių Naujienų“
u8-am numery karikatūros ir
straipsnių: J. Šlp. “Iš musų pa
dangės“ ir J. Všbts’o “Karas ir
mokykla”.
“Panos Marijos Laiškas” yra
parašytas 16-am šimtmetyje. Jo
autorius — garsus katalikų baž
nyčios mokslininkas, šv. Teolo
gijos Magistras, Desiderius Erasmus iš Rotterdamo. Klerikali
nė Lietuvos “načalstva” kažin
kodėl surado, kad Erasmo “Lai
škas“ yra pavojingas valsty
bei.
Kad musų skaitytojai galėtų
patys spręsti, ar valdžia turėjo
pamato areštudt ir sodint į ka
lėjimą laikraščio redaktorių už
patalpinimą to rašinio, mes žemiaus jį perspausdiname.
“LAIŠKAS PANOS
MARIJOS”

Marija, Jėzaus Motina, Ulrikui Zvinglijui, siunčia pasveiki
nimą.
Jus visi Liuterio pasekėjai
esate gana gerai nusistatę ne
reikalauti šventųjų pagelbos.
Pirm to aš buvau labai nuilsu
si •atlikime visokių reikalavimų
pas mane atsišaukusių. Visi ir
viso-ko vis nuo manęs prašė,
lyg mano sunūs, Jėzus, yis bu
tų tiktai vaikelis, sėdintis ant
kelių ir laukdamas krūties, kaip
kad jus žmonės, esate pratę muliavoti ir akmenyje iškalti, ir
manyti, jog jis išpildys visus
mano prašymus kad tiktai gauty krūties. Taip visai nėra jau.

laiku kultūros darbe mes sucidavom, neatsižiurint į politi
nes pažiūras. Ir dabar mums
reikia susitclpti vienon krū
von, kad nugalėjus apšvietus
priešą — reakciją. Atėjo lai
kas; kada neatsižiurint į par
tijas reikia susijungti, kad pasiliuosuoti nuo juodųjų glo
bos.
Socialdemokratų partijos Cen
tro Komiteto vardu kongre

Sekretoriatas — iš Kardelio, są sveikina K. Bielinis, linkė
J. Petraičio, L. Šmulkščio.
damas,
kad kitas kongresas

PARDAVĖ SAVO GERKLĘ.
— Kun. BnOs Bacon iš Kellogg,
Minn., turi keistą gerklę su
dviem balso organais, kurių pagelba gali kalbėti ir plonu so
prano balsu ir storu basu. Ang
lijos medikalė draugija užmokė
Rusijos profesinių sąjungų pirmininko įsakymu, jo $10,000 už jo gerklę, kuri tu
ri tekti tai draugijai po jo mir
Berlino darbininkų sekretoriui buvo atsiųsta automobi ties.

Į Apžvalga]

Ne tik Rymas, bet Maskva šiemet paskelbė “šventuo
sius metus”. Bolševikų vadai per Kominterno sekcijas va
karų Europos šalyse veda smarkią propagandą tarpe tų
šalių darbininkų, kad jie siųstų delegacijas sovietų Ru
sijai atlankyti ir susipažinti tenai su gyvenimo Sąlygomis
“darbininkų rojuje”. Tokioms delegacijoms sovietų val
džia siūlo apmokėti visas kelionės išlaidas ir žada jas ge

Lietuvos Kultūros Sąjun
gos Kongresas

<

lius su šoferiu. Drg. Vollmerhaus susitarė su juų ant ryĮsivaizduokite šitokį “keisą”: Žmogus pastato ant i tojaus važiuot į metalo dirbtuvę, o tuo tarpu jisai pasi
lentynos keletą bonkų su įvairiais gėrimais ir tarp jų dvi- kvietė vieną mokantį vokiečių kalbą inžinierių patarnaut
tris bonkas su nuodais. Paskui, kai jisai užsimano ger jam už vertėją. Bet kai automobilius atvyko paskirtu lai
ti, tai ateina prie tos lentynos ir, užsimerkęs, paima vie ku, tai staigu pasirodė, jogei “mašina negali pavežti tris
žmones”. Tiktai po energingų Vokietijos darbininko pro
ną bonką. Paima ir išmaukia.
testų ir po griežto jo pareiškimo, kad, jeigu mašina ‘"ne
Ar jus nepasakytumėte, kad žmogus, kuris šitaip el paveža” trijų žmonių, tai jisai ir vertėjas eisią pėsti, šo
giasi, nori nusižudyti?
feris pagaliau sutiko juos vežti.
O betgi visai panašiai elgiasi tie žmonės, kurie per
Vollmerhaus paskui, pagrįžęs į Berliną papasakojo
ka “prohibicijos gėrimus” ir juoš vartoja. Tarpe tų gėri darbininkams tiesą — tą, ką jisai matė Maskvoje. Ir kuo
mų žymi dalis yra tikri nuodai.
met antru kartu buvo siunčiaina iš Vokietijos maisto
Šiandie yra mada ne tiktai vartoti tuos gėrimus, bet transportas Rusijon, tai latviai darbininkai jį įspėjo, kad
ir vaišinti jais svečius! Gera “meilė” svečiui, kad nuo jos jisai geriaus su tuo transportu tegu nevažiuoja!....
galima apakti arba nukeliauti pas Abraomą!
Vollmerhaus buvo nekvailas žmogus ir nesidavė bol
ševikų komisarams apdumti akis.
Chicagos detektyvų viršininkas susekė, kad vietiniai
policininkai yra išplėšę dalį pavogti! daiktų, kuriuos prieš
žmonės paprastai prašo nuo
kiek laiko policija buvo užtikusi viename vagilių sandė
manęs visko, kur jokis padorus
jaunikaitis neišdrystų prašy
lyje. Pas policininkus esą jau surasta $5,000 vertės kai
ti.... manęs, Panelės, tokių daik
lių, briljantų, šilko ir kitokių vogtų daiktų. 16 policinin
■r.
■■
tų, kurių negalima rašyti net.
kų (lėliai to traukiama atsakomybėn.,
DUSYK SUIMTAS "ŠIAULIŲ
pirklys keliauja į Ispa
Tie “tvarkos sargai”, matoma, ir be Lenino pagal NAUJIENŲ” REDAKTORIUS nijąštaipasipirkti
tavorų ir palie
bos buvo supratę “revoliucinį” obalsį “Piešk plėšikų gro
ka mano globoje savo pačios be
tų!” (“Grab nagrablennoje”) ir mėgino jį išbandyt prak Liepos 11 d. buvo suimtas ir šliubo dorybę.
tikoje. Tik jų nelaimė, kad Amerikoje dar ne sovietų pasodintas sunkiųjų darbų ka Ištvirkęs kareivis, kuris žudo
lėj iman “Šiaulių Naujienų” re
tvarka.
žmones, prašo Spolia Opima —

5, 1025

Ūkininkė: Laimink mano vi
sus gyvulėlius ii’ paukštelius.
Ir kada aš jiems liepiu kreip
ties! prie mano sūnaus, tai šau
kia: Motina pavargusių, ištark
tiktai žodį, o Sūnūs tavų išklau
sys prašymus musų. Ir kaip
tas viskas galima, man vienai,
moteriškei, panelei, padėti juri
ninkams, kareiviams, pirkliams,
lošikams, mergaitėms, jauni
kiams, gimdyvėms ir kitiems
visiems? ^Visa tai, ką čionais
paminėjau, tai tiktai maža da
lis to, ką turiu atlikti.
Bet' dabar turiu daug ma
žiaus reikalų, negu pirmiaus,
už ką esmi ir tau dėkinga. Tie
sa, reikalų mažiaus, laiko atlie
ka daugiaus, bet už tai yra gar
bės ir pinigų mažiaus. Pirmiaus
mane sveikindavo kaipo Kara
lienę Dangaus, Ponią viso Svie
to, o dabar išgirstu tiktai kele«
tą Sveika Marija. Pirmiaus bū
davo esmi papuošta žemčiūgais,
auksu ir turėdavau gana papuo
štų rūbų persimainymui; dova
nų gaudavau auksu ir deiman
tais; dabar-gi vos šniurauką
teturiu apsidengimui ir ta pa
ti pelių sukandžiota. Mano me
tinės įplaukos taip sumažėjo,
kad vos ištenka mitalui zakris
tijono, kuris uždega man vaški
nę arba lajinę žvakutę.
Tačiau tai vis pakeltini daly
kai. Nors jus ir nepaskelbėte ką
darysite paskiaus, vienok esmi
jau girdėjusi, kad jus ketinate
pašalinti visus šventuosius nuo
altorių ir iš bažnyčių. Prasergiu jus būti atsargiais tokiuo
se darbuose, nes tūli šventieji
visai nereikalauja svetimos pa
gelbos apsigynimui. Išmetus iš
bažnyčios Petrą, jis gal prieš
jus uždaryti dangaus vartus;
Paulius turi kardą; Baltramie
jus peilį; vienuolis Vilimas tu
ri pancierių pasivilkęs po habi
tu ir ilgą jėtj. O ką jus dary
site sutikę Šventą Jurgį, raitą,
seidokų šarvotą, su kardu ir
žvengimu? Nė šv. Antanas nė
ra be ginklo^ — jis turi savo
šventąją ugnį. Kiti visi taipgi
turi savo ginklus ar nedorumus
ir gal kovoti su kuom norint.
Aš pati nors nenešioju ginklo,
ir jus negalite manęs išmest,
negu sykiu išmestumėte ir ma
no Sūnų, kurį aš laikau savo
rankose. Jus manęs neatskirsi
te nuo Jo; jus galite tiktai abu
išmest arba palikti; išmetus jus
turėtumėt bažnyčias be Kris
taus. Apsižiurėkit ką darot? Aš
noriu idant apie tai,žinotumėt,
ir apgalvokite ką jus man at
sakysite, nes man tai rupi.
Rašyta ant Musų akmeninio
Sosto Augusto 1, 1524, Aš pa
ti, akmeninė Panelė rašiau sa
vo akmenine ranka. •
' (Lotyniškai parašė kun. D.
Erasmus, šv. Teologijos Magis
tras).

karės grobio.
Vienuolė numetusi j ūpą ir
pabėgusi iš vienuolyno prašo
sergėki jos dorybę, kada ji mislija tik apie jaunikius.
Lošikas prašo laimikio su pa
žadėjimu dalies, jei laimės, ir
pralošęs burnoj a mane.
Piniguočius prašo pagelbėti
skolinime pinigų ant didelių
nuošimčių iT pažada nupirkti
man auksinę Gloria — lankei!
su keletu žvaigždučių aplinkui
galvą, ir nepagelbėjus tokiam,
jis burnoj a, jog aš neesmi Mo
tina Mielaširdystės.
Toliaus yra kita rųšis pra
šančiųjų, kurie nėra ištvirkė
liais, bet paiki. —
O Marija, duok man dailų ir
bagotą vyrą — prašo mergina.
O Pana švenčiausia, duok
man gerus vaikelius — prašo
moteriškė.
O Dievo gimdytoja, suteik
man lengvą pagimdymą — pra
šo motina.
Senutė prašo: Motinėle Die
vo, suteik man ilgą gyvenimą
be kosulio ir dusulio.
Senis maldauja: Panele šven
čiausia apdovanok mane vėl jau
nyste.
Kunigas: Palaimintoji tarp
moterių, duok man turtingą pa
rapiją.
Philozopas: Motina loskaviausia, padėk man išrišti visus
painius klausimus.
Vyskupas: Motina Dievo, ser
gėk mano deceziją.
Jūreivis: O žvaigžde Jurų,
pagelbėk mano kelionėje.
Valdininkas: Gelbėtoja giles
niųjų, parodyk man savo; Sūnų
pirm mirimo.
Dvarponis: Padėk man atlik
ti išpažintį pirm mirimo.
Ūkininkas: Suteik mano ūkei
lytaus, nes viskas išdžius.
Kitas ūkininkas: Sustabdyk Jei nori išmokti
lietų,t nes viska^ sudygs — su- gerai rašyti —nusipirk typewriterj.
pus, bus badas.

Pirmininkas

skaito telegra butų daug skaitlingesnis, kad

mas — kongreso
pasveikini netilptų
mus: 1) Latvijos lietuvių jau Bidlinjts

į tų salę. Toliau K.
nurodo
“Kultūros”

nimo sąjungos “Rūta” valdy bendroves reikšmę Lietuvos
bos, 2) Lietuvos švietimo Vin švietimo darbe. Tas naudingas
co Kudirkos vardo draugijos, “Kultūros” bendrovės darbas
Ežerėlių skyriaus “Akstinas”, puolė ir musų “krikščionims“
3) Lietuvos Jaunimo Sąjungos į akis; reakcija deda visas pa
Šančių skyriaus atstovo Va stangas nuslopinti jos veiki
laičio, negalinčio atvykti kon mą.
gresai) ligos deliai.
Pirmininkaujantis prof. Įna
Mandatų komisija išrenkama
šas pažymi, kad visi pasveiki
iš p. p. Brašiškio, Savinskaitės
nimai brangus, bet ypač bran
ir šileikaitės.
gus amerikiečių pasveikinimas.
Nutarta apdėti visus kongre
P-as Lašas tikisi, kad dalyvau
so dalyvius nemažiau kaip po
ją čia Amerikos lietuviai' pra
du lt. organizaciniams reika
neš, grižę Amerikon, Ameri
lams.
kos lietuviams, kas jų drau
Doc. K. Sleževičius pranešė,
kad penuilstamas švietimo sri gai, o kas priešai.
Toliau seka Seimo nario V.
tyje darbuotojas V. Biržiška
sunkiai serga ir skaityti refe Kvnskos pranešimas: “Dabar
ratą. “Suaugusiems šxyctiimo tinė švietimo ir kultūros padė
problema ir programa Lietuvo tis Lietuvoje“. Refcrantas pa
duoda sekančias skaitlines, pa
je“ negalės.
Išklausęs šį pranešimą, kon imtas iš “švietimo Darbo“:
Pradžios mokyklų pas mus
gresas paveda prezidiumui iš
reikšti kongreso vardu prof. yra 2180, kuriose 1923—24
mokslo metais mokinosi apie
Vaclovui Biržiškai užuojautą.
120,000 vaikų; mokyklinio gi
Toliau eina sveikinimai.
Valstiečių liaudininkų Cent amžiaus (7—13 metų) surašy
ro Komiteto vardu kongresą mo daviniais buvo 290,000.
sveikina advokatas M. Sleže Taigi tik 46% vaikų temoko
vičius, nurodydamas kongreso ma skaityti. Estijoje ir Latvi
reikšmę.
Visuose gyvenimo joje priverstinai 6 melus kiek
klausimuose, sako Sleževičius, vienas vaikas turi mokintis,
mes ėjom priešaky krikščionių, Vokietijoje — 8 metus, Len
kongresų gi svarbą ir reikšmę, kijoje — 7, o pas mus puse
jie suprato anksčiau už mus. vaikų negali išmokti skaityti.
Mes susirinkom kaip tuo Be to, iš esančių pradžios mo
metu, kada klerikalai suvaržo kyklų kursas — tik 4 metai.
spaudą, laisvą mintį, įveda Kas gi daroma su tais, kurie
mirties bausmę. Kuriantis ne mokyklos amžių išėjo ir be
priklausomi^ Lietuvai, kada raščiai, kas dedasi su suaugu
musų žemėje stovėjo bermon siais beraščiais? Ogi nieko!
tininkai ir bolševikai, mirties Pirma tam reikalui buvo ski
bausmė, spaudos ir minties riamos tam tikros piniginės
varžymai! nebuvo reikaflingi; sumos, bet dabar tie pinigai
dabar gi “krikščionys“ to rei sunaudojami kunigams už ti
kalauja... Tai paskutinis Lie kybos pamokas sumokėti ir
tuvos reakcijos bandymas. Tie papildymui trūkstančių mo
apinasriai,

kuriuos

klerikalai kytojams algų.

deda ant spaudos ir laisvos
minties, nubyrės, kaip nuby
rėjo visam* pasaulyje. Romos
klerai ^nepasiseks padaryti to,
ko nepajėgė ji net Romos papos valstybėje padaryti...
Lai bus tokių, kaip šis, kon
gresų daugiau; jie bus laisvo
jo žodžio ir minties reiškėjais;
tie kongresai parodys spaudės
ir minties laisvės priešams,
kad suvaržyti žodžio ir spau
dos laisvę jiems nepasiseks...
čia dalyvauja Amerikos lie
tuvių atstovai: daktaras Drau
gelis, p. Sirvydas ir kiti; lai
jų čia dalyvavimas bus simbo
li! susijungimo musų su Ame
rikos pažangiąja visuomene.
Tas susijungimas iškovos Lie
tuvai susirinkimą ir spaudos
laisvę.
D-ras Drangelis. Sveikina
kongresą Amerikos lietuvių
tautinės “Sandaros” vardu.
Mes toli nuo tėvynės Lietuvos,
bet gyvename tomis pat idė
jomis, kurios čia buvo p. Sle
ževičiaus pareikštos. Mes dė
sime visas pastangas, kad pa
dėt jums kovoje su reakcija.
Iš. paskutinių įvykių Seime aš
matau, kad jus visomis pajė
gomis esate pasiryžę kovoti
su reakcija; aš linkiu jums tą
kovą laimėti; toje kovoje Ame
rikos lietuvių tarpe jus visuo1rnet> rasit ‘moralės ir materia
lūs paramos.
Jonas Vileišis sveikina kon
gresą Kauno pradžios mokyk
loms šelpti fondo vardu. Jis
primena švietimo darbą dar
prieš spaudos atgavimą. Tui

Vidurines mokyklos rišosi
su gimnazijomis. Keturklasių
yra 75; gimnazijų yra 37 ir
3 suaugusiems; viso 40. Viso
se vidurinėse mokyklose ir pir
mose 4-se gimnazijų klasėse
mokinosi apie 18,000; sulygi
nus su kultūringomis valsty
bėmis, tai labai mažas skai
čius.
Vyresniose gimnazijų
klasėse (5—8 kl.) mokinosi
5,700; universitete — apie
1500 studentų.
Žemesniųjų
ūkio mokyklų 12 su 313 moki
niais. Žemes Ūkio Akademijoje
apie 50 studentų; žemės ūkio
technikume — 154 mokiniai.
Yra kelios ruošos, amatų mo
kyklos.
šiemet valdžios atstovų švie
timo komisijoje seime buvo
pareikšta, kad nebus atidary
ta nė vienos naujos mokyklos.

(Bus daugiau)

Pirma negu

Pamatysit pas Budriki) Gulbranscn
Rcgistering Pianą, gražu*, tobulas
balsas; lengvai groja.
Nėra ge
resnių pianų niekur. Vienatine lie
tuvių krautuvė Chicagoje kur par
duodama Gulbransen Pianus.

Jos. F. Budrik
3313 So. Halsted St.,
Stock Room 3327 So. Halsted St.
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GHIGAGOS
Smulkios Žinios
Kriminalinio teisino teisėjas
George Kersten tapo pripažin
tas esąs nepilno proto ir pa
vestas globai savo pačios. Tei
sėju jis iš! :vc per *3 metus.

‘\Miss Chicago”, kurį atsto
vaus Chicago nacionaliniame
gražuolių konteste Atlantic
(Lity, tajH) išrinkta Marguerita
Gonzales, 18 m., ispanė, 1451
E. 51 St. Ji “bathing beauties”
konteste tapo pripažinta kaipo
gražiausia Chieagos mergina.

VAŽIUOK SULYG PLANO

šilutį,

ir

dvi

LIKTUVIS

ANTANAS

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu)
nueina į vyriausįjį paštą (Clarji
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur
padėta iškaba “Advertised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
Maršalas Petain,
žymėta. Laiškus paštas laike
kuris tapo paskirtas vyriausiu tik keturioliką dienų nuo pa
komanduotoju Francijos spėkų skelbimo.
Morokkoje, kurios veda sunkų
501 Albinka Anna
ir iki šiol nesėkmingą karą su
529 Gosparaitis John
sukilusiais riffais, kurie reika
535 Jonaits Aug
lauja sau pilnos autonomijos.
514 Kazlauskas Mikas

stoties tapo įvelti į kaltinimą,

kad
jie dalyvavo išvogime
vogtų daiktų, kuriuos sukrau
ta prie 351 I VVentworth Avė.

Kaltina juos einantis detektivų
viršininko pareigas John Stoge.

515
5 16
518
556
562
575
576
579
580

iš namų Labanauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Rugpiučio 4 d., 1925 m., 8 vai.
iš ryto. Paliko didžiam nubu
dime Antanų Stakėnų ir 3 sū
nūs Jonų 16 m., Bronislavų 13
m., Stanislovų 9 metų ir vienų
dukterį Kotryną 18 metų. Pa
ėjo iš Lietuvos, Kauno rėdytos,
Panevėžio
apskričio,
kaimo
Uliūnų. Pragyveno Amerikoj
apie 26 metus . Turėjo amžiaus
apie 43 metus.
Laidotuvės
įvyks Rugpiučio 6 dieną, 1925
m. apie 8 vai. iš namų 8423

DR. JOHN J.
SMETANA

dalyvauti

•

Un i vers ai Service

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

Netoli Ashland Avė.

Sustok
ir Pažiūrėk
| MUSŲ LANGUS DABAR

Didžiausis čeverykų išpardavimas kokis bu
vo ant Halsted St. šiame mėnesyje.
Čeverykai bus išparduoti pigiau negu jie
kainuoja 2500 porų čeverykų turi būt iš
parduota jūsų pačių kaina
Šilkinės pančiakos DYKAI
Dvigubos stampos kiekvienų dieną laike šio
išpardavimo.

National Health Clinic
1657 VV. Madišon S L
Kampas Paulina St.
Valandos nuo lO iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

.............. ............... ...... —

1

N. Clark St. Už valandos* pa
simirė ir jo pati.

A

KAROLYNA JASAITIENĖ

Musų brangi motinėlė persiskyrė su Šiuo pasauliu sulau
kus 32 metų, rugpiučio 4, 1:30 vai. ryto. Paėjo iš Šimo
nių miestelio, Panevėžio apskr., Kauno rėd. Amerikoj
išgyveno 16 metų.
■>
z
Paliko dideliam nubudime vyrų Juozą, dukterys Ona,
Lucija ir Julija ir šunų Juozuką, švogerį Rudely, dukteriečias Pranę Dargevičienę ir Marijų Ketvirtienę. Lietuvoj
dvi seseris ir brolį ir šiaip daugybę giminių. K'Uiias pa- •
šarvotas randasi, 4918 Baring Avė, Kast Chicago, Ind.
Laidotuvės įvyks ketvergę iš namų 9 vai. ryto i Indiana
Harbor, o iš ten į Šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai
kviečiame sutrikti mirusiam paskutinį patarnavimų paly
dėt į vietą amžino atilsio.
Nuliūdę ir pilni gilios sielvortos liekamos,
VYRAS, DUKTERYS’, SŪNŪS IR VISI GIMINES.

S. M. SKUDAS

GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS
Parsamdau Automobilius, Veseliz joms, Krikštynoms ir t. t.
1911 Canalport Avenue,
Roosevelt 7532
L . vi .■ 1 .
...
----------- 1
1
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Labai da>ųę sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos
priežasties, kad pametė įsitikejimų j
daktarus ir nenori daugiau turėti ii'aidų.
Mes todėl pasiryžome gydyti visai
dykai kiekvieną sergantį kurie pas
mus atsilankys laikė šešių savaičių
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.
Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligų be spėliojimų su pagelba
naujausių ir geriausių Europinių ir
Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas save.
Musų X-Ray aparatas yra viena?
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O
musų prirengimas dėl išmieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte peapvilia.
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
duria jums dar ten būnant.

TETERS DUALITY SHOE STORE
3415'So. Halsted Street

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių
Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO
UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ
Specialistui kraujo ligų
Kraujo ir šlapumo egzaminacija
tiktai $1.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
čėpus ir gyduoles
Musų Klinikoje yra vattojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgiinus, silp
numų, nervingumą, reumatizmą ir
visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

’

Užmokėsit po išgydymo

rau ofisų
4340 So. California Avė.,
Tol. Lafayette 5083

Kampas *18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 Ir 17
Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą
Valandos nub 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

A

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

1545 West 47th Street

laidotu

Nubudę:
Antanas Stakėnas,
sunai ir duktė.
Laidotuvėse patarnaus gra, borius A. Masalskis. Telefonas
Boulevard 4139.

AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Nėra kito šaltinio,
iš kurio plauktų
Už valandos pasimirė ir jo pati tiek naudingų Žinių,
Charles W. Clark, 60 m., kaip Naujienom.
paskilbęs dainininkas ir dai Pilniausia garantija
navimo mokytojas, netikėtai už siunčiamus pinigus
pasimirė Parkway teatre, 2736 Lietuvon, duoda Naujienos

Clark su savo žmona atėjo
į teatrą pažiūrėti kru taniojo
paveikslo “Greater than a
Crown”. Bežiūrint paveikslo
Clark urnai sukniubo sėdinėje
ir tuojaus pasimirė. Jo lavo
nas liko išvežtas iš teatro į jų
namus 2715 Hanipden Ct. Vi
Automobilistai, apart Western Avė. są tą laiką jo žmona laikėsi,
gali važiuoti ir Halsted gatve iki laibai ramiai, net visi iš to ste
Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue
bėjosi. T'ečiaus parvežus lavo
Island.
Canal gatvė reikia važiuoti ar eiti ną mimo, kada ji viena pasili
j rytus keturis blokus ir pasisukti i ko, ji nebeišlaikė, pradėjo verk
pietus — Daržas yra netoli nuo Canal ti ir nualpo. Kada atvyko dak
gatvės.
.
*
taras, ji jau merdėjo ir neužilTegul nė vienvs nepraleidžia šio
l go pasimirė.
pikniko .

One System

nyčią ant Bridgeport, po pa
maldų j Šv. Kazimiero kapines.
Užkviečiam visus gimines ir

Dainininkas pasimirė
teatre

Kad Naujienų draugai važiuojant
is į Naujienų piknikų neklaidžiotų,
Naujienų Pikniko Komitetas pagami
no planų kelių, kuriais kiekvienam
bus lengva surasti piknikų be jokio
klaidžiojimo ir klausinėjimo. Pa
veikslėlyje matot du svarbiausius ke
lius, būtent: Western Avė. dėl auto
mobilių ir Halsted Str. dėl gatvekariais važiuojančių. Važiuojantiems
gatvekariais dar reikia priiminti, kad
ant 63 ir Halsted gatvių imtų prie
miesčio karus, kurie eina j kankakee
ar Harvey. Tuos karus taipgi gali
ma gaut ant sekamų kryžkelių:
Halsted — 79, Vincennes — 103,
Vincennes — |11, ir Vincennes 119.
Ant kalbamų karų tinka -miesto
•"transferiai” ir už ta phti mokestį
veža iki miesto rubežių, o po to kai
nuoja dar penktukas.

•

Kerfoot Avė., į Šv. Jurgio baž

Naudokitės Proga

prie likusių čielų akinių stiklų.
Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Phone Boulevard 7589

Tie nacionaliai užkariavimai, vis daugiau ir daugiau lieka
galimi ir tikras ir galimas sujungimas balso liko galimas.
Šiandien kiekviena dalis Amerikos gali kalbėti su kita dalimi
taip greitai ir taip užganėdinančiai, kad žmogus kartais pamą
sto, kad universalia patarnavimas yra ideališkas.

vėse.

595 Serbentai te Elzbieta

1545 Wcst 47th Street

ONA STAKENIENfi

Tuos vogtus daiktus rasta
lietuvio Jono Savickio sankro 605 Straupus France
voje viršminčtoje vieloje. Ver 609 .Sveijrusuj Stasuj
619 Vaicekauskas Vincent
tė vogtų daiktų įkainuota ant
620 Vilimui Juozapui.
$90,000. Vėliau Savickis pasis
kundė, kad prapuolė tikrai
jam priklausantys daiktai. Ta
n
da išnaujo peržiūrėta vogtus
Ar turit silpnas akis?
daiktus ir pasigesta daiktų
į
W. Adamawicz
veitės $5.000. Kasta liudytojų,
Skauda jums galvą?
LIETUVYS GRABORIUS’ IR
kurie matę, kad policistai atva
REGISTRUOTAS BALSAžiavę tuščiais taksikabais, o
MUOTOJAS
išvažiavę pilnais, prigrūstais
Tai revoliucinės kainos pagrabų.
!
Leiskite man jus patikrinti nuliuiki tiek, kiek tik galėjo tilpti.
< dirno valandoj, kad aš už pusę kai
Visi šešiolika polieistų bus
nos (priso) laidoju mirusius. . Už
visus
kitus mandagiau ir pigiau
pašaukti j policijos stotį pasi
patarnauju; jog tikrai be skriau
aiškinti. Jeigu jų pasiaiškini fui yra paprasti simptomai, dėl
dos žmonių; kad aš nesusidejęs nei
su trustu nei su kompanija nei jo
mas nebus patenkinantis; 'tai Aurių matymas reikalauja pagel
kia korporacija su kurioms pusiau
jie visi bus atiduoti policijos tos. Gal būt, kad jums reikia aki
pelną dalinčiaus ir, kad anos palo
tuose
gyventų už žmonių procių.
nių?
Pasitarkite
su
manim
šian

teismui. Policistai užsigina kal
Važiuoju
j visas dalis miesto ir už
dien. — Pritaikau ^taipgi akinius
tinimo.
miesto, už tų pačių kainų. Atida

Tuos vogtus daiktus sugau
ta, kada policija sugavo tru
kų, atvykusį su vogtai daiktais
iš Indiana valstijos. Didžiuma
daiktų tapo identifikuoti kai
po išvogti iš Illinois, Indiana
ir \Visconsin sankrovų. Tuojaus suimta sankrovos savi
ninką Joną Savickį, .kurį ap
kaltinta priėminėjime vogtų
daiktų. Jį paliuosuota užsistačius $52,000 kauciją.

J) A R ankstybesniais telefonų laikais, kuomet tik 16 mylių
tolumo nuo Bostonb iki Sulom, tai buvę ilgiausias telefo
nas; dabar, moteris kuri atlanko Bostonų, ji gali reikalauti te
lefonų į Chicagų dėl pasikalbėjimo su savo sunumi.
Toks;didelis reikalavimas telefonų pasikalbėjimų pasidarė
reikalingas kuomet šalis praplėtė savo veikimų. Dar toli prieš
išradimų tolimesnių pasikalbėjimų telefonais, tolimesnių pasi
kalbėjimų jau buvo reikalavimai. Nacionalis telefonų patar
navimas iš pat pradžių buvo, pačių pirmutinių telefonų išradė
jų manymas ir inspiracija mokslininkų i u inžinierių kurių pasi
sekimas vis nuolat tobulinosi dėl tolimo perdavimo žmogaus
balso.
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pažįstamus

582 Poskus Ogata
592 Sakunenei Onai

REIKALAVIMAS

BELL SYSTEM

581 Pranaitis- Juozas

SPECIALISTAS

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

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.

Kavaliauskas Petras
Katkevičiene' K
Kirsnis Wiktor .
Lucas S P
Meskauskis Pauli
Page Pietro
Patububins Aantana
Pranckedicus Juozui
Piršlys

AKIU

GRINEVIČIA

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs
38 metų amžiaus, Rugpiučio 3
dienų, 10 vai. ryte.
Paėjo iš
Visneliaukio kaimo, Mariampolės valsčiaus. Amerikoje išgy
veno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime
seserį Julijonų Amlziulienę, —
Amerikoj ir brolį .Jonų — Lietu
voj. Kūnas pašarvotas randasi
1327 So. 49th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks ketverge, Rug
piučio 6 d., 8:30 vai. iš namų
1327 S. 49th Ct. j šv. Antano
bažnyčią Cicero, (11. o iš ten
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kalines.
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiam jam paskutinį pa
tarnavimų.
Nubudę ir pilni gilios siel
vartas liekamo,
Sesuo Julijoną ir švegeris
Jurgis — Andžiulini.
Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp, Tol. Boulevard
5203.
!

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Nežiūrint didelio skaičiaus
žmonių, kuriuos Chicagoje už
muša automobiliai, visgi yra
kilu miestu, kur skaičius už
mušamų, žiūrint j skaičių gy
ventojų, yra dar didesnis. Chi
cago tuo žvilgsniu yra dvide
šimtas miestas Amerikoje. Chi
cago j e skaičius užmuštų auto
mobiliais žmonių ant 100,000
gyventojų siekia 19. Patterson,
N. J. siekia net 34.8. Tai yra Policistai išvogė vogtus
augščiausia rata visoje Ameri
daiktus
koje. Ne\v Yorko rata, nežiū
rint baisiausio ten susigrūdi
Ui polieistų iš detektivų biumo, kur, rodos, nelaimių nega ro ir Stanton Avė. policijos
lima išvengti, yra tik 16.6.

tvitiiii’įf tįsiu 8

dukteris, kurių nė vieno nėra
(Lhicagoje. Sumiš yra dainavi
mo mokytojas Paryžiuje, vie
na duktė gyvena New Yorke,
o kita dabar yra, spėjama, Bra
zilijoj.
Clark, kuris yra gimęs 1865
m., Van Werl, O., savo laiku
buvo garsus koncertinis dai
nininkas netik Amerikoje, bet
ir visoje Europoje. Vėliaus už
siėmė vien dainavimo mokini
mu.
Į
Bomba užpereitą naktį su
naikino laikraščio South Towiif
Economist raštinę, 730 W. 65
St. Visoje apielinkėje išbirėjo
langai. Priežasties padėjimo
bombos nežinoma.

ŽINIOS

Antrą prizą už gražumą
gavo llylda Cecile, 21 m.,
1052 Parker Avė., o trečią
prizą — Mac Green, 19 m.,
7517 Paxton Avė.

DR. VAITUSH, O. D.

Jiedu apsivedė 1K<SX m. Palilco

Vilnius
1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
suprantama kalba pradeda savo raštų:
“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutj darė.
Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi s— tai yra turtas, ku
ris turėtų rastjs pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Viltiiaus,
Vilnius musų buvo, niusų bus!

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

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

X-Ray egzaminacija ir kitos yra
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai ‘kiekvieną sutinkama
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.
“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir ift-,
rado gyduoles, kurios jčiiškiuinos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai
greitai. Visas tas gyduoles serume
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jaa
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikata*, galite
40 N. Well* Stn
kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir »uba
loj nuo » ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir
iventadienlbū nuo 10 iki 1 po pietrt. Pfc*
nedėly, ketverge ir pčtuyįioj nuo 8 ryti iM
« vai vakar*.

The Peoples Health ♦
Institute
DR. GILL, Specialistu*
eiti j darbą ąrba į biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
4
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir viaaa uMV
sendjusiaa ir. komplikuota* liga*, nw musų
įstaiga yra prirengta Keriausiuin Europiniai*
ir Amerikonilkaie įtaisymai* ir gyduolėmis.
Liga* kraujo,
reumatizmą, nervingumą.
utkiwtčjimą vidurių, krutini* ir 6onų skau
dėjimą, galvųoukio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų »p*cialumaa per 28 metus.
Vyrai ir moterys, kurie serga, tegu) atsi
lanko | musų ofisą ir dasiilno* apie nau
jausi gydymo būdą tonsilu,
kurie greitai
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuk*
tančiam* kenėiąnčių atgauti savo sveikai*
ir laimą, todėl yra ir dėl ju*ų viltis. N*,
atidėliokite, atidėliojimai yra nelaiminga*

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d.» 1925

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.
< ALUMET GROVE,
Blue Island, III.

HAUJTENBS, CHdro, m.

Listuvių Rateliuose.

nų piknike pilnam nuogume,
prie dienos šviesos ir išaiškinti
visas to* gėmės paslaptis.

Didelis sujudimas tarp
automobilistu

Pranešimai

puodą, A. J. Liutkus — pusę
gal. varnišio, P. Pučkorius —
pusę tuz. fotografijų,
S. Bu
kauskas — pusę gal. maliavos,
J. Zalaginas — dėžutę popieros
| laiškams, aptiekorius Jankaus
kas — 3 gražias dišes. Dovanas
(išdalinus
P. Pučkorius visus
I
sugrupavo ir nuėmė fotografi
Rasiu liūs Naujienoms ap ją. Tai bus atmintis pirmo na
draudę visiems fordų lenkty mų savininkų išvažiavimo (jų
nių dalyviams Naujienų pikni galės gauti kiekvienas, kuris tik
ke, tarp automobilistų — lor norės). Po to il^ sutemos vėl
dų savininkų prasidėjo didelis tęsėsi žaidimai.
sujudimas: vieni taisosi maši
Ir tik sutemus visi buvo pri
nas, dedasi naujus “'gears”,
naujus ratlankius,
sparnus, versti lipti j savuosius veži
baterijas ir daro generalj per mus ir traukti į namus, links
žiūrėjimą savo l’ordukams, o mai dainuojant daineles.
Kiek galima buvo patėmyti,
kiti dūsauja ir klausinėja kitų:
visi išvažiavimu buvo patenkin
stoti j lenktynes* ar nestoti.
/Labai drąsiu ir šauniu vy ti. 'l ik negerai, kad pavieniai
susirado
ru pasirodė Mikas Grigarovič, važiuojantys sunkiai
nerado,
I!MII \V. 17 St., kuris pareiš vHtą, o kiti ir visai
kė, kad dalyvauti lenktynėse tad pikti gryžo namo. Kaip ten
jis neturi nė mažiausios bai nebūtų, bet komitetas atliko sa
mės; sako. kad nors 85 my vo uždavinį, nors jam teko gelias i valandas galįs lėkti. Ne rokr padirbėti.

Kliubo nariai,

kurie žingeidaujate išvažiavi
mo pasekmėmis, bukite susirin
kime rugp. 5 d., tą dieną bus
priimti ir nauji nariai.

gąsdina jo ir visos galimos nolaimės lenktynių lauke, nė graboriaus Eudeikio priminimas,
lai yra tikras lietuvis, drąsus
ir energingas. ()t, tai tokių
vvru
• * mums ir reikia lenk t vnėse. —Rep.

— Koresp. K. P. D.

Marquette Park

Cicero

Sekmadieny, rugp. 3 d., čia
buvo susirinkęs didokas būrys
Sek m i ngas išvažiav i mas
lietuvių, žaista žaidimai ir dau
Kaip jau Naujienų skaityto-( giau šis tas prasimanyta. Kelios
jai žiro pereitą sekmadieni tu-i moterėlės žaidėjams padalijo
•ėjc įvykti Lietuvių Namų Sa senvičių, už kuriuos pareikala
vininkų Sąjungos — brprove- • vo atlyginti palyginamai dau
inont Club — išv; žiavinta4 J'S ginus, negu jie verti buvo, nes
skiriamas
įvyko ir buvo labai gražus. Die pelnas turys būti
na irgi buvo graži, saulutė irgi, dvasiškam “seserymii”.
maloniai šildė, nors ir neperkarj Ištikro dievobaimingi Brighštai, bet visgi pavėsis viliojo. ton parkiečiai pamėgo šiemet
Apie 12 vai. prie Lukšos sve Marųuette Parką. Beveik kas
tainės pradėjo rinktis išvažia sekmadienis jie pribuna su senvimo dalyviai. Ten laukė jų p. vičiais ir vis sumeta po keletą
Anglickis su dideliu troku. Tai centų labdaringiems tikslams.
buvo pirma kompanija. Vėliau Tik nežinia, kuris galas nukrei
atvažiavo ir p. Bernadišius su pė pačius Marųuette Parko gy
savo troku. Tai buvo paskutinė ventojus “negeistinon” pusėn:
kompanija, kuri Cicero apleido visa laimė, kad “seseryne” ke
davatkų randasi, o
apie 2 vai. Kadangi Cicero gy li šimtai
ventojai turi nūosavius auto šiaip tai dievobaimingus žmo
mobilius, tai trokais ne tiek nes bedieviai visai nustelbtų.
daug važiavo.
Išvažiavimo vietoj susirinko
Parapijai sudaryti išrinktas
skaitlingas būrys jaunų ir se komitetas giriasi, kad sekantį
nų, kurie gražiai žaidė ir šoko pavasarį buk pradėsią budavoti
prie lietuviškos muzikos. Kiti maldnamį ir įsigysiu' nuosavą
susėdę valgė savo valgius. Apie kleboną. Geros kloties jiem}
(5 vai. prasidėjo
programas. turėti daug pelno iš jų pelnin
Pirmas p. Juknis paaiškino iš gos įstaigos...
važiavimo tikslą ir paties Kliu-r
bo vertę ir naudą. Kliubo pir Davatkų K. ir Ž. peštynių by
mininkas p. Bartašius taipjau la užsibaigė be rezultatų, nes
pratarė keletą žodžių, raginda teisėjas pasiuntė abi namo ir
mas namų savininkus organi liepė negaišinti veltui policijos.
zuotis ir rašytis prie Kliubo, Kartu su jų byla užsibaigė ir
kad veikus bendrai — organi ž. šaltinių
pasmerkimo K.
zuotomis j jėgomis savo nuosa kalbos.
— Juodas Varnėnas.
vybių gerinimui ir kėlimui vi-,
sos apielinkės. Trečias, K. P.
Rado
Deveikis kiek plačiau
palietė
vietos gyventojų reikalus, nu Radau moteriškės pinigų mal
rodė trukumus lietuvių tarpe ir šiuką, ant 47-tos gatves, tari)
kartu nurodė į kitų tautų kai- Donore ir I nicoln St. Kas paminus, kaip cechus, kurie yra metėt atsiliepkite pas ;
organizuotų veikia išvien, ir to
Jonas P. PaTkauskas
dėl su jais ir valdžia skaitosi ir
1839 W. 47 Str.
jų apielinkė visai kitaip išro
do, negu mus
vadinamasis
Grant VVorks. Jis kvietė lietu
vius užmiršti
seną paprotį
“kaip kiti padarys, bus gerai ir
man”, bet ragino visus daly Tik ką praneša mums Padau
vauti visame kame, rašytis prie žų susisiekimo ministeris, kad
Kliulio, veikti išvien, o tada ir Klaunai, kurie turėjo dalyvauti
pats veikimas bus sėkminges Naujienų piknike ir vėliau Pa
nis. Dauginus prakalbų nebu daužų kongrese., tapo sulaikyti
vo. Buvo laukiamas vietos kle Imigracijos Departamento, ant
bonas ir adv. Chesnulis, bet jie Ellis Island, ar kokios ten ki
tos salos ir jeigu iki piknikui
nepasirodė.
Po to sekė įvairios rungtynės, jų iš tenai nepaleis, vargiai jie
kurias visi mėgsta, nes abel- galės dalyvauti toj iškilmingoj
nai lietuviai mėgsta
parodyti lietuvių šventėj. Gaila Klaunų
savo spėką.
Buvo traukimas —bet ką padarysi. Norėjome
virvės tarp 10 vyrų ir 15 mo juos matyt Naujienų piknike.
terų ;
laimėjo — moterys (o Tečiaus lietuviai golfininkai,
gal vyrai pasidavė?). Po to se kiek girdėti, rengiasi savo pri
kė lenktinės bėgime; lenktinia- žadėtąjį golfą parodyt Naujievo$i visi: ir stori, ir vidutiniai,
ir ploni, ir moterys, ir mergi Siųskit Naujienas
nos, net ir vaikai. Greitesnieji, Lietuvon -- tau bns ,
kurie laimėjo lenktynes, kiek brangi dovana.
vienas gavo dovanų, kurias su
dėjo vietos biznieriai: L. Švėg 50 centų už pinigines
žda — baksą cigarų, Juknis— telegramas be skirtumo
Service tray, aptiekorius Jonai Mumos ir adreso ilgumo.
tis — kvepylų bonką, Kavaliau
skas ir Nagreckis — baksą ci Jei ieškai bargenų
garų,
B. Posanka — arbatai skaityk Naujienų skelbimus.
- —— ------------------
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Klaunai sulaikyti

PRANEŠIMAI

Trečiadienis, Rugp. 5, 1925

REIKIA DARBININKU

N AMAI-ŽEME_ _

PARDAVIMUI

Nori h Sides Draugijų Sąryšio dele
BRIGHTON Park bargenai. AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ
- - Reporteris. gatų susirinkimas įvyks 5 dieną rug _________ VYRŲ
piučio 8 vai. vak. 1822 Wabansia Avė.
Pardavimui lietuvių restauraREIKALINGAS virėjas,
Visi delegatai kviečiami būtinai daly
U Ą I S A I L
nas, labai geras biznis. Gera
vauti susiiinkiman.
rintis patyrimą, gera mokestis
priežastis pardavimui. Puikus
Sąryšio rašt. K. čepulevič.
ir pastovus darbas.

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
TAUPYK IR TIJRfiK

Kas sąvaitę, kas dvi
ar kas mėnuo, atskirk dalelę
iš savo pėdės ir pasidėk į
Naujieną Spulką. čia jiisy
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami
nuo 4 iki 101 nuošimčių,
čia jums pilniausias saugumas
ir visiška garantija, nes
dar nesame girdėję, kad spuik<>J
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile
kada ir bile kokiam reikalui,
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios
kontrole; o jos viršininkais
yra atsakomingi ir sąžiningi
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS

Naujienų biznio vedėjas.
Sekretorium: V. Mišeika
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas.
Iždininku: T. 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.
NAUJIENŲ PIKNIKO
DARBININKAMS
Visi draugai ir drauges, kurie esat
apsiėmę dirbti Naujienų Piknike dar
nuo gegužio 24 d. ir manote dalyvauti
darbe rugpiučio 9 d., prašome tuojaus
pranešti mums apie tai telefonu,
Roosevelt 8500. asmeniškai ar laišku.
NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašei pos nariams Žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
piučio (Augusi) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijoj* nariai per
šias kelias dienas stropiai imtis
už darbo paraginime savo draugų,1
savb pažįstamų likti nariais šios
skaitlingos organizacijos,
turtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidų-j
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly-'
viui šiame konteste, nes tai pa
skutinė diena pridavimui
naujų1
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugiutučio 9 <1.
draugijos susirinkime iki 3 va
landai po pi et— post mcridiem.l
nesi rok uos kaipo kontesto daly-,
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir
visuomet 2 vai. p. p., Polish Women’s Alliance svetainėj, 1309 N.
Ashland Avė.
Kontesto Vedimo Komisija:
Julius Mickevičius, pirm.,
Xavieras šaikus, sekr.,
Antanas Vilis, rašt. pageli)

Kreipkitės
Jaunuolių Orkestro mėnesinis
susirinkimas įvyks rugpiučio 5 d. NATIONAL RESTAURANT,
8 vai. vakaro. Jaunuolių tėvai bu
1841 So. Halsted St.
kite, jeigu galima, o jaunuoliai at
siveskite naujų narių.
—A. J. Schultz, rašt.

VYRAI,
kurie nori gauti
vielą su ateičių, algą ir komičinę, lai atsišaukia pas.
C. L. MdManis, Room 301
IEŠKAU lietuviu Naujienų
*
Merrick Bldg
357 AV. 63rd St.
skaitytojų. Meldžiu atsišaukti.
D. Aieskus
25 — 16 Street,
REIKALINGAS bekeris, turi
Cloųuet, Minn.
būt patyręs savo darbą, gera

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING. EXPRESSING & COAL
ne. Jei tik turi Kiškutį “PEP”
PIANO MOVING EXPERT8

mėnesinį susirinkimą trečiadienį 5 d.

rugpiučio kaip 7:30 v. v. Lietuvių
Auditorium 3133 S. Halsted St. Visi
na’ini malonėkit susirinkti laiku, nes
randasi daug reikalų dėl aptarimo ir
atsiveskit naujų draugų prisirašyti,
visi lietuvių namų savininkai yra
priimami.
D. Gulbinas, rašt.

2332 W. Madison St., Ist fl.

"1

Mes parduodame olselio kainomis
visiems. Dasi žinokite pas mus
anie jūsų plumhingą ir namų ap
šildymo reikmenis.
PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.
490 Milwauke Av* Hayma^ket 1018'
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
...............

'

R

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė Lietuvių apgyvento]
apielinkej. Biznis yra cash.
PARDAVIMUI Packard trokas Parduodu, nes negaliu apsidirb
su bizniu — išvažinėjimu nesvai
ginamų gėrimų, su kuriuo galima ti, turiu du bizniu.
padaryti gerą •uždarbį.
2958 Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI ~

J. Balsevičius
4446 S. Eairfield Aye.

PARSIDUODA pirmos klesos čeverykų taisymo šapa, su
geriausiais įtaisymais. Parda
vimo priežastis — nori išva
PARSIDUODA General Dry Goods
štoras, lietuvių, lenkų ir slovakų žiuoti j kitų miestų. Atsišaukit
apgyvento) vietoj, bizniavoj gat 1411 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI

vėj. Biznis išdirbtas per penkius
metus. Krautuvė didelė — 65 pė
dų ilgio, 25 pėdų pločio. Frontas
pagal naujausio styliaus. Apyvar
tos galima daryti už $106,000 į
metus. Pardavimo
priežastis —
noriu važiuot Lietuvon gyvent.
John P. Parkauskas
1839 W. 47th St., Chicago

KARŠTO vandenio boileris 550
pėdų rod, su lanka $40. Bresinė
lova, matracas ir springsai 814,
9 y 12 karpetal $25—$19, 1 tubo
radio setas $35. Fire Proof gasinis garažo šildytojas $10.
L. Larrivee,
3412 S. Hainilton Avė.
351h and Archer Avė.
PAPiDAVIMUI grosernė, sal Netoli*
Phone Lafayctte 1882

dainių ' ir notions krautuvė.
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento] vietoj.
miestą.'
Priežastis pardavimo važiuoju į Lie
tuvą.
H. CONDRICK,
Atsišaukite į
2859 Union Avė.
Naujienų Skyrių,
PARDAVIMUI “fikčerįai” dėl 2
saliunų, 2 veidrodžiai 5><14, mahagony medžio, norėčiau pratuš
tinti vietą.
Martin Šulo,
4716 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2422

PARDUOSIU ar parendavosiu
“Roomlng Housę” ir restoranas,
16 kambarių, 2113 S. Halsted St.
Antras tokios pat rųšies biznis, bet
tik 10 kambarių. Taipgi parduosiu
ANT išrendavojimo 6 kambarių ir parendavosiu. 443 W. 43rd St.
fintas, gali bu! tinkamas daktarui
Savininkas 1616 S. Halsted St.
arba advokatui.
Tel. Canal 3569
5124 S. Kedzie Avė.
Savininkas V. VaitekeviČius
PABDAVIMlfl grosernė, vaisiu ir
1803 W. 45 St. '
daržovių
krautuvė, daromas biz
Tel. Lafayctte 4500
nis su lietuviais, lenkais, arfierikiečiais ir juodveidžiais, sujungta
su didele bučerne, biznio į savai
tę virš $1000, tai yra |Miiki pro
ga, Parduosiu pigiai, iš priežasties
kaina $3500. Musų kostumeRlEIK ALINGAS
kambarys ligos,
ris prašo surasti jam pirkėją. Del
be valgio 1 vaikinui, apie 18 informacijų rašykit arba atsišau
St. ir Halsted arba ant Bridge-^ kit
Ernmart Paejcing Co.
perlo.
Geistina,
kad gavus
5935 S. State St.

3210 So. Halsted St.
Bo 241

"T^DAViMuPkriauči” ša
pa ir rūbų valymo, transferinis kampas, yra Hoffman pre
sas. Geras biznis. Bargenas.
Gera priežastis pardąvimui.
807 E. 61 St.
"^PARSIDUODA Singer sitTvama mašina už gana prieina
ma kainų; mašina verta $80,
parduosiu už $40. Kreipkitės:
2-ros lubos priekis
3343 So. Union Avė.

, J’ARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, pilnai prirengti moderniški fikčoriai ir daug šviežio stako. Yra ledaunes, dvejos svarstyklės, U. S. mė
sos piaustytuvas,’cash registeris, len
tynos, counteris, show keisai ir t. t.
Viskas ’ geriausia ką už pinigus gali
te pirkti. Parduosime už jūsų pačių
kainą. Turi būt iškraustyta, dėl už
baigimo naminių reikalų. Duokite
pasiūlymą krautuvėje. Pamatykite
prie muzikantų. A. J. Rubins,
3434 Cottage Grove Avė.
MOKYKLOS reikmenų krautuvė,
7 W. 22 St.
tas pats savininkas per 12 metų,
sykiu 4 kambarių fintas, rendos
$45, kaina $1500. Geras biznis ve
dusiai porai. Vienas musų kostuineris nori, kad mes surastumėm
9 flatų namas, ga
jam pirkėją. Parduodama cigarai, ruPARDAVIMUI
šildomas,
naujos
vanos,
saldainiai, nesvaiginami > gėrimai, rendų atneša j.metus mados
MOTERŲ
$6300.

ice cream, notion, žaislės, mokyk jas namas, ką tiktai užbaigtas; Nau
mai
lų reikmenys ir t. t. Del informa nysiu į lotus arba į mažą namą.
REIKALfNGA moteris prie cijų
atsišaukite arba rašykite
2610 W. 65 St. ir Rockvvell St. Tel.
namų darbo. Darbas pastovus
Ernmart Packing Co.,
Republic 8289.
į 5935 S. Stato St.

HUMUSE "

REIKIA DARBININKy

Jaunų Vyru Lietuvių Draugiškas ir
Pa’elninis Kllubas laikys mėnesinį
susirinkimą rugpiučio 6 d. 1925 ip.
ketvergo vak. 8 vai. Chas. Šato svet.,
1843 So. Halsted St., Chicago, III.
Draugai malonėkit visi atsilankyti,
nes turim daug svarbių dalykų aptar
ti.
— Valdyba.

•PARDAVIMUI didelė krau
tuvė ir 7 kambariai, 2 karų ga
ražas, yra elektra, vanduo, 3
karų linijos, mokyklos, baž
nyčios, tinka bile bizniui, kai
na $5900. 2324 S. Sawyer Avė.

RAKANDAI

Roseland, III. S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas atsibus ketverge
6 d. rugpiučio Strumilos Svet., pra
džia 7:80 vai. vakare.
Pusmetinis susirinkimas nutarė iš
kelti iš Aušros susirinkimus | Stru
milos svetainę. Naria? tai įsitėmykite ir atsilankykite ant susirinkimo j
naują vietą.
— K p. Valdyba.
ir ant visados. Atsišaukit tuo

('kero. Lietuvių Namų Savjininkų
Kliubo įvyks mėnesinis susirinkimas,
seiedoj, 5 d. rugpiučio, 7:30 vai. vak.
Lukšto svetainėj, 1500 S. 49 Avė. To
dėl malonėkit visi namų sąvininkai
atsilankyti ba yra daugelis svarbių
dalykų apsvarstyti.
— Rašt. A. Tumavich.

GRIJIKLIS PIANAS
Moderniški keisai, 88 notų,
gerame padėjime, su benČium,
kabinot ir 75 roHiai, kaina
$110
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą. Galima gauti
išmokėjimais per bankų.
3323 Lincoln Avenue
Ist Floor
M r. Jankowski

Aukščiau pažymėtos raides,
kuomet gerai sudėtos, sudaro
vardų žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gų sudėjimų gaus puikų lota,
inieros 25X125 pėdų dykai ir
išvalytas nuo visokių - krūmų,
vasarinėj resortų sekcijoj Wisconsin valstijoj.
Standard Land Association
165 W. Monroe St. Suitc 1305
Chicago, Illinois.

Long distance handllng.
tai sulig' musų pienų gautu —----- - ----------------------------------- 1---------6825—27 SO. ARTESIAN AVĖ.,
Turime daug metų patyrimą.
medinė
cottage pardavimui, 2 lo
mei nemažiau $75.00 į savai
PARSIDUODA grosernė, ice
3406 So. Halsted St.
tai,
gatvė
cementuota, 2 karų ga
Phone*: Yda 3408 — Blvd. 1969 ros. tę. Nemokančius išmokinsime. cream, kendžių, cigarų, cigare- ražas, kaina $8500.
Floersch, vienatiniai agentai
Atsišaukit tuojaus.
tų, biznis geras. Pardavimo
2344 W. 69 St.
Dargia & Savickas ,
prk'žastis — liga. Atsišaukite
Tel. Prospect 0760
Loans & Real Estate
____________________ L-----------------1439 S. 49tb Ct., Cicero, III.
Tel. Yards 7282
726 West 18th St.
BR1DGEPORT PAINTING
AURORA, 1LL. parsiduoda ply
& HDW. CO.
tinis
namas ant 2 gyvenimų, gra
PARSIDUODA
minkštų
gėrimų,
Phone Canal 1603
Malevojam ir popieruojam.
Užžioj
apielinkej.
Remia neša $1500
cignrų ir cignretų biznis. Vieta iš
laikom malevą, popierą,
į
metus.
Pasiskubinkite
kas nori
dirbta per daug metų. Norintieji
stiklus ir t. t.
te
pirkti
namą,
gausit
gerą
bargetokį biznį pirkit. Parduosiu su na
3149 So Halsted SU
ną.
Galit
pirkti
ant
lengvų
šilygų
mu ar be namo.
J. S. RAMANČION1S Prez..
A.
Yuška,
1337 S. 49th Avė., Cicero, III.
__
537 Galina blvd., Aurora, III.
PARDAVIMUI
6
kambarių
■■■■ —" ..... .
■■■
PARSIDUODA grosernė ir delicatPIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS moderniški rakandai, parloro, tesen krautuvė su 4 pagyvenimui
IR SUTAUPYKIT 35%
valgomo ir miegamo kambario kambariais. Biznis išdirbtas, randa
GREITAI parduodu keletu
Mes parduodamo visiems olselio
si gražioj vietoj . Parduosiu pigiai,
setai,
virtuves
kabinetas,
dėl
kainomis
parinktų rezidencijos lotų, pil
nes turiu apleisti Chicagą.
Levinihal Plumbing Supply Co.
persikraustymo.
Atsišaukite
na sekcija kampinių. Visi pa
1637 West Division St.,
360
E.
69th
St.
5541 S. Lincoln St., 1
čiame viduryje Cahimet. Del
netoli Marshfield

ISRENOAVOJIMUI

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo

2612 W. 47 St.

mokestis, darbas ant visados.
$750 KIMBALL grojikliai
Atsišaukit
pianai su 79 rolėmis ir ben
1425 S. 49 Avė.,‘Cicero, III.
Čium: parduosiu už $150. Ap
REIKALINGA 3 salesmanų. leidžiu miestų. '
Mr. Dubro.
Neovarbu ar turi patyrimo ar

CHICAGO.
7. ..i,
.
LSS VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rugpiučio 6 d., 8 vai. va KRAUTUVIŲ {RENGIMAI
karo, Naujienų name. Visi komite
to narini* būtinai atsilankykite, nes Del grosernių, bučernių, delikateturime daug svarbių reikalų ap sen, restauracijų, saldainių krautu
tarti. LSS VIII Rajono Sekretorius. vių, keptuvių. Specialis prirengimas Sostheim’s labai tvirta de)
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
S. L. A. 36tos kuopos mėnesinis su mokėjimu.
sirinkimas bus rugpiučio 5 d., 8 vai.
1912 SO. STATE STREET
vakare, Tibtuvių Auditorijos svet., ALHAMBRA STORE F1XTURE CO.
3135 So. Halsted gat. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, yra svarbių reikalų
apsvarstimui ir atsiveskite savo drau Phone Boulevard 2035
gus įrašyti prie S. L. A. Padaryki
KvietkoH su reputacija
me 36-tą kuopą didžiausią!
Urba Flower Shop
Dabartinio kuopos finansavo rašti
ninko antrašas yra: A. Lietuvninkas, Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu;
vėms bukietai, šermenų vainikai
313G So. Lowe Avė., 2ros lubos.
— specialumas.
Kviečia Valdyba.
3324 S. Aubum Avė., Chicago^ III.
L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
Bridgeport
mas
įvyks
ketvirtadienį, irugpiučio 6 d., 8:30 v. v. Mark White
Sųuare Parko svetainėj. Kviečiami
visi nariai susirinkti ir naujų narių
prisirašymui atsivesti. —, Valdyba.

Liet. Dramos Mokyklos priėmimas
naujų studentų tęsis dar ir ant to
linus, rugpiučio 6-7 ir 8 nuo 3 vai. po
pietų iki 9 vai. vakare, 1258 N. Wood
St. t lubos. Vaikui priimami nuo 6
iki 14 metų. Suaugusių metų am
žiaus neklausime. Mokslas dykai.
— Direktorė M. Dundulienė.

bargenas.

jau.
•1810 S. Halsted St.
Tel. Canal 5821

REIKIA DARBININKŲ

PARSII^UODA vyriškų aprėdalų krautuvė. Parduosiu labai
pigiai, nes turiu greit parduoti.
Atsišaukite:
718 W. 18 Str.'

PARDAVIMUI grosernė, delikatesen, ice cream, nesvaigi
namų gėrimų, cigarų, ir sal
REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų. Mokama alga it* nuošimčiai dainių, rendos $30 į mėnesį,
(komišinas). Atsišaukite:
ilgas lysas, pigiai.

VYRŲ ir MOTERŲ

Slavic Union Alliance of America,
1002—10 North Clark St. Chicago

6001) S. May St.

MAINAI
Aš mainysiu savo 2 flatų
mūrinį namą, į mažesnį me;
dinį namą. Arba paimsiu
antrus morgičius, trečius
morgičius arba Real Estate
kontraktą kaipo dalį {mokė
jimo, kitus lengvais išmokė*
jimais. Klauskite
MR. DAVID M. RUBIN
2nd floor, 3804 S. Kedzie Av.
Telephone Lafayette 6738

T1

—

■■■■ I

■■
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............... ....

smulkmenų rašykit Naujienos,
1739 S. Halsted st., Box 591
PARDAVIMUI muro G kambarių
gražus bungalow, karštu vandeniu
apšildomas. Su visais naujos gady
nės įtaisais ir randasi labai gražioje
vietoje — arti karų ir busų lainės.
Lietuviškoje kolonijoje. Yra ir 2-jų
karų garadžius. įmokėti reikia tik
tai $3000.00 — o kitus išmokėsit taip
kaip ir renda. Nepraleiskite pro
gos — naudokitės kolei laikas.
Kreipkitės pas savininka
6550 So. Artesian Avė.

Pardavimui lotus 45 X125,
gana gražioje vietoje tarp 66
St. ir Campbell; kas myli pla
tų lotų ir gana bizniškoje vie
toje ir tiktai viens yra, tai
kreipkitės pas savininko
6550 S. Artesian Avė.

MOBTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^
Lafayette 6738.

? MOKYKLOS
SPECIALIS NUPIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl
Drafting, Designing ir Dressmaking. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.
;
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
jus išmoksite į kelias savaites, kaip
atlikti didelius darbus. Darbas kol
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING
1507 W. Madison St.

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

Amerikos Lietuvių Mokykla

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

