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Pabaltijo valstybės jmato 
pavojų

Vokietijos darbininkų delega
cija atvyks į Ameriką

5. Lenkija, kuri yra Franci
jos sąjungininke, už gerkles 
imasi su Vokietija dėl apsikei
timo gyventojų.

Francuzų vadai sako dar, 
kad Vokietija gali kiekvieną 
valandų staiga aneksuoti Aust
riją ir reikalauti evakuavimo

Franciją spaudžia vargai 
išviso pusiu

Karas Morokkoj aštrėja; Pe- 
tain reikalauja 500,000 ka
riuomenės Krimui nugalėti.

Reino.
Franciizai neslepia savo bai

mės. kad Anglija, kuriai rupi 
gauti Vokietijos pagalba prieš 
Rusiją, stropiai kasančią duo
bę Rrttų imperijai, gali ne tik 
leisti Vokietijai aneksuoti Au

striją, bet ir grąžinti jai dau
gelį jos pirmykščių kolonijų. 
Bukliausi francuzų politikai 
įsitikinę, kad Anglija parduo
tų savo dūšią, by tik besiarti
nančiame kare turėtų Vokieti
jos pagalbą prieš Rusiją.

1 Prancūzai mato pavoją 
1 Pabaltijo valstybėms
Briand įspėja Angliją nuo ku

rinio Pabaltijo valstybių blo
ko prieš sovietų Rusiją 

-4--------
PARYŽIUS, mgp. 16. — Da

bai konfidenciale nota llritų 
užsienių ministeriui Chamber- 
lainui, Francijos, užsienių mi- 
nisteris Briand įspėja Angliją, 
kad jos pastangos sudaryti Pa 
baltijo valstybių bloką prieš 
sovietų Rusiją gali pastarąją 
suerzinti ir pastumti karau 
prieš <savo kaimynus vakaruose 
— prieš Pabaltijo valstybes, 
Lenkiją ir Rumuniją.

Pastarasis Estijos užsienių 
reikalų ministerio Pustas ir 
I^atvijos [Amerikos spaudos 
korespondentas sako “Lietu 
vos”] užsienių ministerio Meie- 
rovico vizitas Londonui verčiąs 
Francijos valdžią manyti, kad 
toksai blokas daromas.

Politiniuose francuzų rate
liuose viešpatauja nuomonė, 
kad jeigu tik sovietai panorė
tų, raudonoji armija galėtų be
matant, be jokio sunkumo, už
imti Pabaltijo valstybes. Fran
cijos vyriausybė todėl spren
džia, kad nebūtų gera duoti 
dabar sovietų Rusijai pretekisto 
karui pradėti. Netik francuzų. 
I>et ir anglų karo ekspertai 
yra nuomonės, kad jokia pajė
ga negalėtų sulaikyti Rusiją 
nuo užėmimo Besarabijos ii 
Pabaltijo valstybių, jeigu tik 
kiltų karas.

PARYŽIUS, rugp. 16. —Del 
karo Morokkoj Francijos val
džiai tenka šiandie nemaža .su
sirūpinti. Pasak francuzų po
litikų, didelis pavojus gresia 
ne tik didžiulėms Francuzų 
kolonijoms šiaurinėj Afrikoj, 
bet ir visiems' tiems naujie
siems Europos pamatams, ku
riuos patiesė 1919 metais 
\Voodrow VVilson, Georgės 
Clemenceau ir David Lloyd 
George.

Padėtis, trumpai, tokia: 
Abd-el-Krimas, Turkijos, Rusi
jos ir Vokietijos remiamas per 
centralinj Islamo komitetą I 
Berline, atsisakė svarstyti tai-, 
kos sąlygos, kol Francija ir I 
Ispanija iš anksto nepripažins 
visiškos Riffo nepriklatisomy-, 
bes. o maurų — kaipo karinu- ( 
jančių, o ne maištininkų.

Francijos ir Ispanijos val
džios grieštai atsisakė priimti 
tokią sąlygą bijodamos, kad 
tatai gali iš naujo atidaryti vi
są Morokkos klausimą.

Algeciraso sutartis
Tarptautino Algeciraso su

tartim Francija ir Ispanija 
savo protektoratams Morok
koj pripažino Morokkos sulto
no suverenybę. Jei jos dabar 
pripažintų Riffo nepriklauso- 
mylię, jos tuo laužytų sutartį, 
atimdamos teoretinę sultono 
suverenybę Riffo žemei. Da
rant naujas sutartis, be abejo, 
Italija pareikštų irgi pretenzi
jų, reikalaudama koncesijų 
Tunise ir kitur.

Francijos vargai
šiandie Francijos vargai, 

trumpai suglaudus, toki:
1. Karas Morokkoj. Marša

las Petain pranešė valdžiai, 
kad Abd-cI-Krimui nuveikti 
turi būt mobilizuota armija iš 
500,000 vyrų.

Pranešama, kad karo laive 
Montomirail, kuris blokuoja 
Riffą, kilęs jūreivių maištas. 
Laivo komanduotojas devynis 
maištininkus išsodinęs kran- 
tan ir įkalinęs.

2. Karas Sirijoj. Druzų siA 
kiliams pietinėj Sirijoj plečiasi; 
Damaske padėtis labai nerami; 
Turkai vėl taikosi pagrobti 
šiaurinę Siriją.

3. IndoKinuose neramumai. 
Del streiko laivyno arsenale 
Saigone Francijos karo laivas ' 
negalėjo išplaukti į Kinus, ten 
francuzų koncesijoms saugoti.

I. Reino frontas. Nuo Reino* 
kariuomene išimta; ji siunčia
ma į Morokką. Rubras, kurs 
yra svarbus strateginis kraštas 
dėl jo gelžkelių ir karo fabri-i 
kų, dabar apleistas.

Viską pašlavė: pačią, 
vaiką, automobili

PIEOIUA, III., rugp. 14. — 
Bloomingtonietis Robertas 
Emmerick kreipėsi į Peorijos 
policiją, prašydamas sugauti 
didelį didelį balainutą, kurs 
pabėgo su jo pačia jo paties, 
Emmericko, automobiliu, ir 
dagi pasiėmę su savim jo kū
dikį. Kas buvo tas balamutas, 
kur jam viską pašlavė, Em- 
merickas nežino.

Jungtinių Valstijų armijos fotografinis aerojdanas, aprūpintas įtaisais fotografijoms 
imti ir joms padaryti, beskrendant oru. Paveikslai nuimami ir padaromi per septynias mi
nutes. [Pacific and Atlantic Photo.]

'Vokietijos darbininkų va
dai bus Amerikoj

Penkiolikos narių delegacija da
lyvaus Amerikos darbininkų 
unijų kongrese

BERLINAS, rugp. 16. — At
einančio rugsėjo 15 dieną gar
laiviu Cohimbus j Jungtines 
Valstijas išplauks didelė Vokie
tijos darbininkų delegacija da
lyvauti Amerikos, darbininkų 
unijų kongrese Atlantic Cityje. 
Delegacija susidės iš penkioli
kos narių; kai kurie jų atsto
vaują pirmam Vokietijos darbi
ninkų bankui, kurs dabar taip 
patarpo, kad jo resursai siekia 
5 milijonus1 dolerių.

Delegacijai vadovaus Vokieti
jos profesinių darbininkų są
jungų susivienijimo preziden
tas Leipart.
Meksikos ministeris atvyksta 

darbo konferencijon
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

16^— Antradienį išvyks į Jung
tines Valstijas Meksikos dele
gacija dalyvauti darbo konfe 
rencijoj, kuri bus laikoma Wa 
shingtone apie pabaigą rugpiu- 
cio mėnesio. Delegacijai va
dovaus Meksikos pramonės, 
prekybos, ir darbo ministeris 
Morones. Būdamas Jungtinėse 
Valstijose ministeris Morones 
žada taipjau atlankyti darbo 
centrus Arizonoj ir Los Ange
lėse. x

Rado senosios Rusijos 
laivyno paslaptis

LENINGRADAS, rugp. 16.— 
Vietos vyriausybė surado pasi
gendamus iki šiol carinės' Rusi
jos admiraltijos ir generalio 
laivyno štabo archivus, liečian
čius Bušų laivyno žygius pa
sauliniame kare.

Archivai buvo surasti priva
čiuose admirolo Ivano Grigoro- 
eičo rūmuose. Grigorovič bu
vo tuomet Rusi; laivyno minis
teris. Visi dokumentai su 1917 
metų data pažymėti “slaptas.”

Sovietų vyriausybė laiko tuos 
dokumentus, kaipo turinčius di
deles svarbos.

Ekskursijos traukinys 
ištruko iš bėgiu

MAUSI IALL. Ind. rugp. 16. 
— Mylią nuo čia vakar ištru
ko iš bėgių ekskursijos trauki
nio lokomotiva ir penki vago
nai. laimingai žmonių niekaš 
nenukentėjo. Traukinys gabe
no penkis šimtus ekskursantų 
iš Indianapolio j Decaturą.

Franciizai ir ispanai su
ėmė 5,000 rifiečiy

Strateginės Sarsaro aukštumos 
paimtos; visas rifiečių garni
zonas pasidavė be sąlygų

TETUANAS;, Ispanų Morok- 
ka, rugp. 16. — Francuzų ir 
ispanų jėgos vakar paėmė Sar
saro aukštumų pozicijas, paim- 
damos nelaisvėn penkis tūks
tančius' rifiečių. Suimtieji su
darė visą rifiečių garnizoną, 
kurs laikė strateginės svarbos 
Sarsaro aukštumas. Prancū
zams su ispanais jie pasidavė 
be sąlygų.

Prancūzai paėmė miestą
EL ARAS, Ispanų Morokka, 

rugp. 16. — Francuzų ir ispa
nų kariuomenės bendrai operuo 
ja išilgai Lukos upės. Francu
zų kariuomenė vakar paėmė, 
beveik be kovos Tamalo miestą. 
Kad išvengus artilerijos ugnies 
ir bombardavimo iš oro, apie- 
linkės kaimai pasidavė žygiuo
jantiems franeuzams be prieši
nimosi

11 žmoniŲ prigėrė gar
laiviui paskendus

BRESTAS, Francija, rugp. 
16. — La Manse, ties Oues- 
sant, laike tirštos miglos va
kar naktį susimušė į uolas 
prekių garlaivis Saint Marie 
ir po kelių minučių paskendo. 
Kapitonas ir dešimt įgulos 
žmonių prigėrė, trylikai kitų 
pavyko išsigelbėti.

EKVADORAS NORI GAUT 
PRIPAŽINIMĄ

WASII|INGTONAS, f rugp. 
14. — Ekvadoro rėspublikos 
de facto valdžia siunčia Wasb- 
ingtoijan D-rą Bafaelį Elizalde 
pradėti pertraktacijoms, kad 
Jungtines Valstijos pripažin
tų dabartinę Ekvadoro valdžią 
de j ure. '

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja: i

Dalinai apsiniaukę, nedidelėj 
temperatūros atmaina; lengvas 
mainąsis vėjas. <

Vakar temperatūra sieke vi
dutiniškai 83° F.

Šiandie saulė teka 5:58, lei
džiam 7:51 valandą. I

Kitas budelis patapo so
vietu “čekes” galva

Paskilbęs “Petras Tapytojas” 
užėmė vietą Dzeržinskio, 
kurs dabar yra išėjęs iš proto

PARYŽIUS, rugp. 16. —Vie
toj pagarsėjusio savo žiaurumu 
lenko, Dzeržinskio, sovietu “čp- 
kos,” kuri dab'nr vadinama “G. 
P. U.” (gosudarstvennoje poli- 
tičeskoje upravlenije — politi
nė valstybės policija), vyriau
siuoju viršininku patapo kitas 
budelis, paskilbusis “Petras Ta
pytojas.”

Dzeržinski^ kurs, kaipo čekos 
galva, per bolševikų ^evoliuciją 
ir po revoliucijos metais yra 
nudaigojęs tarp 100 ir 200 tuk 
stančių žmonių Rusijoj, prieš 
porą savaičių išėjo iš proto. Jo 
vietą kaipo aukščiausios eko
nomines tarybos pirmininko 
užėmė buvuisis pirmiau karo 
komisaras Trockis, o čekos vir
šininko vietą — Petras Tapy
tojas.

Petras Tapytojas yra paskil
bęs Rusijoj kaipo antras po 
Dzeržinskio žiauriausias bude
lis. Jis vadovavo skerdynėms 
Charkove 1920 metais ir Gru
zijoj praeitais metais.

Vienas sovietų diktatorius, 
būtent Kamenevas, 1920 metų 
pavasarį nuvykęs į Charkovą 
baisiai įdūko, radęs ten dar kai 
kurių senojo režimo socialinio, 
komercinio ir politinio gyveni
mo liekanų. Jis tuojau įsakė 
Petrui Tapytojui miestą “išva
lyti.” ‘ Ir Petras “valė.” Jis 
pats vadovavo skerdynėms, ku
riose buvo išžudyta apie 25 
tūkstančiai asmenų, vyrų, mo
terų ir vaikų. Po nepasiseku
sios revoliucijos Gruzijoj praei
tų metų rugsėjo mėnesį, Pet
ras' paskerdė dar apie 10 tūks
tančių žmonių Tiflise ir Batu- 
me ir apie 50 tūkstančių iš
gujo j Sibirą.

MERAUKE, Olandų Naujoji 
Gvinėja, rugp. 14. —Italų avia
torius de Pinedo, skrendąs iš 
Italijos į Japoniją, šiandie at
skrido į čia iš Ketvirtadienio 
salos, apie 200 mailių į pietus 
nuo Kvynslando.

LA PAZ, Bolivija, rugp. 14.
Mirė buvęs Bolivijos res

publikos prezidentas Severo 
FernandejK Alonzo. Jis buvo 
76 melų amžiaus.

MONTEVIDEO, Urugva j a, 
rugp. 14. — Garlaiviu Repulse 
šiandie čia atplaukė Valijos 
princas. Ligi grįšiant Angli- 
jon, jis aplankys Urugvajų, 
Argentiną ir Čilę.

Varenne pašalintas iš so- 
cialisty partijos

Francijos socialistų kongresas 
’šmetė jį už priėmimą ge- 
neral-gubernatoriaus posto

PARYŽIUS, rugp. 16.—Fran
cijos socialistų partijos kongre
sas, kurs vakar pradėjo čia sa
vo posėdžius, pašalino iš parti
jas. parlamento atstovą, Alek
sandrą Varenne, už tai, kad 
jis, be partijos pritarimo, pri
ėmė paskyrimą jo Francuzų 
Indo-Kinų general-gubernato- 
riaus vietai.

[Paskyrimas Varenne gene- 
ral-gubernatoriaus vietai buvo 
paskelbtas liepos 29 dieną. Ka
dangi Francijos socialistų parti 
ja nepritaria, idant jos nariai 
užimtų oficiales vietas buržua
zinėj valdžioj, tai Varenne’ui 
buvo pasiūlyta viena iš dviejų: 
arba atsisakyti nuo skiriamos 
vietos, arba apleisti socialistų 
partiją. Nuo skiriamos vietos 
jis nesutiko at išakyti, todėl da
bar kongresas išmetė jį iš par
tijos.]

Didelis gaisras Chicagos 
skerdyklose

šeštadienį po pietų kilęs stok- 
jarduose gaisAs sunaikino dalį 
Ilammond kompanijos įstaigos, 
penkių aukštų triobesį tarp 45- 
tos, May i r , Morgan gatvių. 
Gaisrui gesyti buvo pašauktos 
visos pietinės miesto dalies 
gaisrininkų komandos, kuries 
per keturia# valandas dirbo ko
vodamos, kad gaisras neišsiplė- 
stų į kitus skerdyklų triobesius. 
Gaisro padarytus nuostolius ap
skaičiuoja 500 tūkstančių dole 
riu. c

Cholera Šanchajuj
SIIANI1AJUS, Kinai, rugp. 

16. — šiame Kinų mieste ėmė 
siausti cholera. Apskaitomu, 
kad skaičius susirgusių dabar
siekiąs apie tūkstantį. Iš suslr- Du armijos aviatoriai, Įeit. Sa- 
gusių maždaug 12 nuošimtis bato ir jo mechanikas, užsimu- 
miršta. Epidemija kol kas še, jų aeroplanui nukritus žo- 
siaučia tik tarp kiniečių, tarp^mėn ir užsidegus ties Ostia, 
svetimšalių dar jį nepasireiškė, j netoli Romos.

Dabar LaiKas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvienų siuntinį.
i Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^/2% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visų rizikų ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

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

Meksikos komunisty pa
skelbtas streikas su

smuko
I ,________

Jų Įsakymo pradėti visuotiną 
streiką maža darbininkų te
paklausė; vadai nusiminę

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
16. — Del griežto Meksikos 
vyriausybės nusistatymo, komu 
nistinėisi generalės darbo kon
federacijos paskelbtas praeitą 
penktadienį visuotinas streikas 
visai nepavyko, kadangi jos 
įsakymo pradėti 'streiką maža 
kurių įmonių darbininkai tepa
klausė. Komunistų vadų ūpas 
dėl to labai nupuolė, — ‘taip’ 
nupuolė, kad vakar jie pareis 
kė, jogei valdžios rekonstruci- 
jos darbui jie nesipriešinsią.

-. - - i

Sadoul, kaltinamas dėl 
išdavimo, išteisintas

PARYŽIUS, rugp. 16.—Fran- 
euzų karininkas, kapitonas Jac- 
ques Sadoul, . kaltinamas dėl 
valstybės išdavimo, tapo va
kar teismo išteisintas.
Karo metais kap. Sadoul buvo 

narys francuzų ’ karo misijos 
Rusijoj. 1918 metais jis ap
leido misiją ir veikė su sovietų 
valdžia. Del to jis buvo ap
kaltintas kaipo valstybės išda
vikas. Teisimas, kuris tardė 
bylą, gabaus paklausė Franci
jos užsienių ministerijos, ar lai
ku, kaip kap. Sadoul veikė Ru
sijoj ir tariamai nusikalto, Ru
sija galėjo būt laikoma priešo 
valstybe, ar ne. Gavo atsiaky- 
mą, kad tuomet Francija ir Ru
sija tarp savęs nekariavusios. 
Tuo remdamasis teismas iš
sprendė, kad kaltinti Sadoulą 
dėl susižinojimo su priešu nė
ra pamato.

Italu lakūnai žuvo
ROMA, Italija, rugp. 14. —
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. FRANCUOS SOCIALISTAI FRl^ilNGl 
KOLONUŲ POLITIKAI.

• •••••
FRANCUOS IMPERIJA PAVOJUJE.

• •••••

Tik-ką susirinkęs Francijos socialistų suvažiavimas 
pirmam savo pasėdyje nutarė, kaip praneša telegramos, 
pašalinti iš partijos atstovą Aleksandrą Varenne už tai, 
kad jisai priėmė valdžios pasiūlytą japi Indo-Kinų 
general-gubernatoriaus vietą. , 4

Tuo savo žinksniu Francijos socialistai parodė savo 
priešingumą kolonijų politikai* ir dabartiniam Painlevė 
kabinetui.

Francijai darosi karšta, šioje valandoje ji turi karą 
dviejuose frontuose: Morokkoje ir Syrijoje.’ Garsusis 
karo vadas maršalas Petain, kurį valdžia pasiuntė Afri- 
kon, raportavo Paryžiun, kad riffų numalšinimui reikė
sią 500,000 kareivių. Gyventojų sukilimas pietinėje Sy
rijoje irgi plečiasi.

Trečioje svarbioje Francijos kolonijoje, Indo-Kinuo- 
se, prasidėjo maištai.

Kuomet Francijos valdžia turi tuos keblumus Afri
koje ir Azijoje, vokiečiai ima vis drąsiaus reikalauti, kad 
francuzai pasitrauktų nuo Reino. Neužilgio jie gal pa
statys ręikalavimą, kad jiems butų sugrąžintos ir tos ko
lonijos, kurias jiems paveržė Santarvė, leimėjusi didįjį 
karą. Anglija šitą vokiečių reikalavimą neatsisakytų 
bent dalinai paremti, idant palenkus Vokietiją savo pu
sėn ir sulaikius ją nuo susiartinimo su Rusija.

Kebli francuzų padėtis stato pavojun ir josios talki
ninkus — Lenkiją ir Rumaniją. Kuomet Francijai tenka 
suvartot visas savo karines jėgas savo kolonijų gyveni
mui, tai rusus gali paimti pagunda atkariaut nuo Rumu
nijos Besarabiją; o vokiečiai gali užsimanyt pasinaudot 
proga, kad išvijus lenkus iš Dancigo “koridoriaus” ir iš 
Aukštosios Silezijos.

žodžiu, netolimoje ateityje gali kilti Europoje kon
fliktų, kurių rezultate butų apversti aukštyn kojomis visi 
didžiojo karo laimėtojų planai, padaryti Versalėje.

Ar jie tikrai kils, šiandie negalima pasakyti. Bet da
bartinė sutuacija aiškiai rodo, koks netvirtas dalykas yra 
taika, prieštaraujanti demokratiniems principams.

MELAVIMO IR ŠMEIŽIMO 
KONTESTAS

Brooklyno “Lisvė” rašo:
“Gaus kailin ir.... Vileišis, 

kuris, kaip šuo, ėda Kauno 
darbininkus.”
Kitame Brooklyno laikrašty

je “Vienybėje,” Balandėlis ra- : 
šo.:

“...Kada mes sandariečiai 
Lietuvos kritiškiausiame mo
mente teikėme jai visokerio
pą paramą, dėjome aukas, 
pirkome paskolos bonus, tai 
soęiajistai vedė šlykščiausią 
agitaciją prieš ją. Jų vy
riausias obalsis buvo: —‘Nė 
cento Lietuvai!’”
Jeigu reikėtų nuspręst, kat 

ras tų dviejų laikraščių laimė- 
jp “kontestą,” taj butų kablus 
uždavinys.

'f

rasti daugumą iš tokių elemen- lu^Knaciofudą,? kuris. šiandie 
tų, kurie sutiktu su senato daur yra nielęąč daugiau, kai ji Rusi 
guma; bet jam nepasisekė su- jo# soyietų valdžios šnipinėj i- 
pykdinti radikalus su socialia- mo ir propagandos agentūra, 
tais. Todėl kabinetui belieka 1 Del to skilimo tečiaų socialis- 
tiktai remtis dešiniomsioms tų Internacionalas nepakriko,, 
partijoms. Valdžios perorgani- kaip 
žavimas prie dabartinių aplhi- metais.
kybių, Blum’o nuomone, butų sai buvo perorganizuotas Ilam- duoti, 
negalimas. Frakcijos 1
rius pasisakė nepritariąs sočia- ja po vardu “Socialistinio Dar- džiuos prie tavęs....
listų dalyvavimui valdžioje, bminkų Internacionalo.” Jisai Jos šaltos kaip akmeniniai 
bet tai, anot jo*, nereiškia, kad tęsia pirmesniųjų dviejų Inter- žalčiai, rankos apkabino ma- 
socialistai negali remti demo- naęioųalų darbą. Drg. Van ne, jos lupos įsigėrę į mano 
kratinę valdžią. ^ol dalyvavimas Marseillcs

Situos nuomonių skirtumus kongrese bus- gyvas paliudy- 
Francijos socialistų tarpe turės mas tof kad šis tarptautinis 
išrišti partijos kongresas, ku- darbininkų susivienymas kovo- 
ris pradėjo savo posėdžius rųg- ja už įvykinimą tų pačių prin- 
piučio 15 d.

Savaitę laiko vėliau
Socialistinio

—Atvykau prie tavęs ąepa- 
žį^Įia, o. vienok gerai tau ži
nomu. —- Vos tik, tylinti ma
no sesuo, Vienuma, prisiartina 
prie tavęs aš seku paskui ją...

E>mi Abejonė. Nedrebėk, ne-
septyniasdešimtaisiais sislink nuo manęs. Atėjau nito 

Prieš trejetą metų ji- kankinančios būties tave išvu- 
Nedrebėk... prisiglausk 

sekreto- burgo kongrese ir dabar gyvuo- prie manęs, taip kaip aš gitui-
* 1 • « t • • « J • • « V • • i

lupas — jaučiau, jog savo pa
bučiavimais iščiulpia iš mano 
krutinės kvapą, —- norėjau ją 
nuo savęs atstumti, bet nežiū
rint į mano pastangas — nega- 

cipų, kuriuos 1864 metais pas- Įėjau.... < .. i ,
l prasi- kelbė Internacionale Darbiniu-1 Q jiji paliovus mane bučiuo- 

dės Socialistinio Darbininkų kų Asociacija Londone. ti ir švelniai prie manęs glaus-
Interųacionalo kongresas. Fran-;_________ ____ _________ Jdamasbvėl pradėjo kukždėti...
cijos socialistai atvyks.į jį su* 
aiškiu nusistatymu.

SOCIALIZMO VETERANAS 
dalyvaus KONGRESE.

I —Atstumi mane, o nedėkin- 
Ą 1 — gas! Kas gi prie tavęs pasi-

ū©lOUwą ^Uks’/i.. Mokslas?:.. Voltui tau:
9 ' manai, nesumoksiąs niekuomet

Vienui : vienas medžią unks- ,iel'aPs žmogaus dalimi... Gar- 
Garbę šitmdiep galima 

Įgyti pataikavimais ir melu, sai 
. žmonių gerovė?...

Kovoj ir nuovargy dirbk, kad ją 
" * \ o jię si 

pasityčiojimu, spiaus tau akys-

• nė j sėdėdamas skaičiau Turge- Į>ę?...
... ’nevo “Poezija prozoj.” jff.vti

Veltui tai

Tarptautiniai;, socialistų kon-t - - - - -5
grėsė, kuris presiuės rvgpiuč’e1 Suule p^° shnk,U vak“" r - 
“2 MmseiLy mies t Spįndčjo pro medžių šakas laimingą padarius, 
kitų delegatų dn.yvaua ir v.c- 111 , .. -■ ..

n « TiiiAKnun.ti nušviesdama balzganai-kruvmu L
nal inrv - * ** : ruožu žolynų lapus, palikdama na ir įžeis nedėkingumu... tytei-

Tai vradr H H Vi Kol ant kelmų raudonas dėmes, vis-1F ?••• kas-gi pajėgs pamy- 
unniuidnmnkvMtnJ ką apšviesdama savotiška sau-l1^ tave taiP» kaip tų ją pamy Rolanduos socialdemokiatas., * ‘ |lstum Tikėjimas?... šiundien

Jisai asmeniškai pažinojo Mark-( ,ui vajkų
XmModa,ta^Vtmt nar darb' lr pavargusias akis'panė- tasai nuo tavęs pabggs, 
p mji i ,«<u .. . ruusvoj nuo aaulelydžio ža- « j° vieton paliks gyvenimo
ninku susivienvmJ. r v ____ ___

Pirmasis Internacionalas, kali;'-lumynų juroj, vėl.au u-zmer- 
žinia, buvo įsteigtas Londone k'“u akls, įr n,'i"‘° Kalvon pra- 
1861 m. ir gyvavo iki 1873 m. d6J°. shnktl l,U('nos mi>t>"ai 
Jo vadus buvo didis socializmo parginančios mintys. aieivartaa h
teoretikas, Karolis Marksas.' Ausyse rtlano skambeJ,° me .V5 1 tvloS ba'1.’ kl,‘. s‘elvaltus “ 
“Internacionalę Darbininkų.^ ošlnlas ” talp^ykua..“' "“ITLLm

Asociaciją” (toks buvo oficia-™ ,as’. 
lis I Internacionalo vardas) su
skaldė rusų revoliucionierius 
Mykolas Bakuninas su savo pa
sekėjais, kurie Markso socializ
mą laikė “nepakankamai revo
liucingu” ir reikalavo, kad so
cialistai, ažuot dalyvavę parla-į 
mentuose ir kovoję už refor
mas ir darbininkų būvio page
rinimus, rengtų ginkluotus suki' . , , ¥2. --
limus ir “revoliucinius” slrei-1 vlsl-' melodijų pakdo lakstmga- 
kus. Ilgainiui Bakunino pase
kėjai ėmė skelbti, kad jie ne- 
ĮM’ipažįsta jokių vadžių, ---
visos jos esančios “1 
kos.” <

Ir kas-gi pajėgs pamy

kartumas, menkumo nujauti 
mas....

Atstumi mane, nedėkingas.. 
O vienok aš noriu nuvesti ta

m. Fiskaliniais mz.i metais• 
Smithsonian Institution i,šsįui)-| 
te arba prisidėjo prie išsiimti-■ 
mo daugelio moksliškų ekspe
dicijų. IVr tuos metus insti
tucija- išleido 100, knygų ir
pamfletų, iš kurių 133,966 bu
vo išdalinti. Smithsonian Insti- 
tution iŠ \pso turi 1,090,000
leidinių. Institucija turi seka
mus skyrius: Tautinį Muzėjų,

rikos Etnografijos Biurą, Tarp
tautinį Mainos l^epartamentų, 
per kurį moksliški ir valdiš
ki leidiniai siunčiami užjūriu 
ir gaunami iš svętimų^ šaltinių 
išdalinimui šioj šaly, Tautinį

gyvulius ir kitus skyrius. In
stitucijos reikalus valdo Vice
prezidentas, Vyriausias Teisda- 

įris, 3 nariai Senato, 3 nariai 
Atstovų Buto ir 6 kiti gerai 
žinomi piliečiai, Kongreso pa
skirti. [FLIlSJ.

i PIRMAS “GARVEŽYS AME
RIKOJE

Pirmą kelionę garvežys Ame
rikoje padarė rugpiučio 8 d., 
182Q m. Jis buvo užvardintas 
Stourbridge Lion ir buvo vie
nas iš keturių pabudavotų An
glijoj ir pasiųstų Amerikon dėl 
Uelavvąre ir Iludson Canal 
Jlailway Company. Pirma ke
lionė buvo Honesdale, Pennsyl- 
vanijoj. Relės buvo iš medžio 
padarytos. Horatio Allen, inži
nierius, varė garvežį tris mylias 
Pennsylyanijos giriose.

JUOKAI
Šiauliuose

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

ANT, NAUDOS. J

$. L, FABIONflS CO. . .. .. .T®

809 W. 351h SI., Chicago 
TeL Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam I^alvakortcs.

T

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.1UR6ELI0NIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN HUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2321 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

kaip neužčiuopiami jimas mąstyti ir jausti vyrau- 
dėjavimai; taip stiprus, įvairių ja, kur nieko nejauti ir nieko 
tonų sumaišytas lyg vaitojimas nežinai. Nejaugi tenai, tenai 
paeinantis iš vargais ir siel- toj ramumoj nebusi laiminges- 
vartais prislėgtos minios kru-^ns? Atstumi mane... o ne, 
tinių, tai vėl lyg nutrauktas ‘ prisiglausk prie manęs, susi- 
sausų šakų šlamėjimu — kaip liek su manim į vieną esybę... 

x malda keiksmu nutraukta. | Eisime drauge ten kur skaus
ti Gamta pradėjo koncęrtą. Kur .mo gėlės amžiamę išnyksta... 

.tai toli atsiliepė volungė, arčiau Eik šen — sesuo mano, Mirtis 
sučiauško strazdas, aukščiau-gi neramiai musų laukia...

Ir ėjo pamaži ir mane trauk
io, tojo dainių-dainiaus, daina, dama paskui save... Jos akys, 
o visi tie balsai susiliejo į ko-'mano akysna įsmeigtos, atim- 
kią— tai liūdesio dainą id liudė-('damos iš manęs jėgas, traukė 

' į... • savo pusėn ir ėjau paskui ją
• . nieko nemąstydamas, nieko ne

dėjo kilti nematomos, eterinės jausdamas...
Visi aro- Tik štai ausysna mano dalė- 
_ svai-' ke daina.-

dzių, nes ,
1 “bnržiririš- sys aPeme mano sielQ

Jie"todėl įgijo vardą1 _G51iM ir Sak« Paviršiuj pra-

Amžinojo užsistandvijimo zo- 
koninkės sesers Rozalijos aima
na:

Tai kad ištvirko svietelis, tai 
ištvirko... į bažnyčią nebeeina, 
poterių nebekalba... Ir to dar 
tiems bedušninkams negana — 
dar susimanė, parmazonaį, ir 
kokias ’ ten laisvamaniškas ka
pines įsisteigti, ir net kunigė
lį’) neduok ponadieve, ten pa
laidojo... Nė jau peklos žmonės 
bebijo, nė ko! Dieve, jau, mano 
dieve, sakau!... 

; 1
*) Kun. V. Dembskis.

zV

M

•smūgį

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

H ' ... .

‘ Tel. Dearborn 9057

f

Tik štai ausysna mano dalė- 
i.. j kė daina.

Atsipeikėjau — svajonės din-
Buvau vienas. Mieguistos

Pirmajam !kval)snus ūkanas. _ 
Internacionalui tečiaus sudavė n*atui susimaišė, 
nepasekmingas Paryžiaus Ko- ginantis jazminų kvapas gyv- 
rnunos sukilimas 1871 m. L_
Paryžiaus darbininkų valdžia - - 1 r 1 • 1
buvo nugalėtu, tai visoje Eu-.tlJ žoliM kval’as- 0 visi tie a L{ d*ub* 1 I 4 “ 
ropoję prasidėjo žiaurus sočia- ] .
listų persekiojimas, ir darbiniu- kaip narkotikas svai-
kų organizacijoms pasidarė pa- ^no... 
vojinga priklausyt Internacio 
nalui. 

Antrasis socialistinis 
nacionalas įsikūrė Paryžiuje 
1889 metais. Jo vardas pradžio- našaujančią 
je buvo Markso draugas ir ben- mą... 
dradarbis, Friedrichas Engei-1 pasirodė man, kad 
sas. Po jo mirties 1895 m. va- ^ies 1 
dovybė perėjo į Vokietijos so- J° 11

Kai sakinis pušų ir eglių kvapas, &°-
erzinantis ir migdantis nupiau- - esybes išnyko...

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pulhnan 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

• išgirdau 
romatai vėjo vejami slinko link.žinomos man dainos žodžius, 

dainuojamus tvirtu, jaunu bal
su.

Atsipeikėjau visai...
“Į dai’bą, į darbą!”
Daina entuziazmo, daina šau

kianti kovon, darban, daina vil
ties ir drąsos visuomet mano 
ausyse skambėk!

Sulietuvino Al. SL

Namų Tek: Hyde Park 3395
J Ilgai sėdėjau galvą ant ran- 

(kų parėmęs, vėliau — pečiais 
Inter- i suo^ atsirėmęs ir įsmeigęs 

akis į vakarų prieblandą pra- 
nakties artimu-

r—
įmone, partija paimtų ant sa
vęs didelę atsakomybę, - jeigu 
ji leistų nacionaliam blokui su
grįžti valdžion. Kalboje, lai
kytoje Montpellier, Renaudel 
pareiškė, kad jisai partijos su
važiavime siūlys partijai sto
ti valdžion kartu su radikalais, 
tąja vienok sąlyga, kad valdžia 
priimtų griežtai kairaus nusi
statymo programą.

Kitas partijos vadas, 
Blum, yra priešingas socialistų 
dalyvavimui valdžioje. Seine 
departamento partijos suvažia
vime jisai, kaipo socialistų par
lamento frakcijos sekretorius, 
davė atskaitą iš partijos atsto
vų veikimo. Jisai, pasakė, kad 
socialistai rėmė Painlevė val
džią, idant nedavus jai patekti 
po dešiniųjų partijų įtaka. Bet 
tuo tarpu kilo karas Morokkoj, 
ir frakcijoj pasireiškė dvi sro
vūs. Viena srovė siūlė atakuoti 
.valdžią, kad privertus ją pasi
traukti ir tuo budu prirengus 
dirvą Herriot’o sugrįžimui mi- 
nisterio pirmininko vieton. Ant
roji srovė manė, kad prie da
bartinių keblių aplinkybių rei
kia išvengti valdžios krizio. Pa
galiau, frakcija nutarė nebal
suot už kreditus karo vedimui 

’Mojjokkpję ir atmesti visą vai
zdžios biudžetą.

Leon Blum nurodė, kad parti
ja turi pasitikėjimą prie Pain
levė, bet ne prie finansų mirtis-

Finansų minis- 
teris stengiasi atstovų bute su-

Leon

J- P. WA1TCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Deąrborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminąyoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. 1

ano akimis švisti pradė
toj pusiau šviesoj akys 

cialdemokratų rankas. Žymiau- n}ano išvydo du šešėliu einan- 
šias tarpe jų buvo Karolis Kaut-^us Pr*e nian§s- 
skis, kuris dalyvaus dabartinia-1 &jo tykiai lyg ir neliesdam: 
me Marseilles kongrese, kaipo žemės, lijo tykiai artindamiesi 
Austrijos socialdemokratų de- prie- manęs. Pagalios taip arti 
legatas. Greta Kautskio va* priėjo, kad mačiau jų veidus, 
dovaujamą rolę Antramjamej Viena iš tų esybių, tamsiu 
Internacionale vaidino Augus- apsiaustu apsisiautusi, su liū
tas Bebelis (miręs 1913 m.) Ki- dėsio atspindžiu veide, akis bū
ti stambus vadai Antramjam vo primerkusi, taip kad žvilgė- 
Internacionale buvo Viktoras šio matyti negalėjau, o tik dvi 
Adleris (Austrijos socialistais, lyg suakmenėjusias ašari ant 
jau miręs), franeuzas Jean Jau- josios blakstienų, t Ji tai, pir- 
res (nacionalistų užmuštas ka- mutinė prisiartinusi, nieko ne- 
ro pradžioje), belgas Emille pratardama, atsisėdo ant žemės 
Vandervelde ir anglas MacDo- prie mano kojų lyg tylos sto- 
iiaklas. * Įvyla.

Rezultate didžiojo karo ir j Antra atrodė man lyg iš bal- 
bolševikų sukilimo Rusijoje, zgaųaj-aųksinio paanpm’o iškat- 
Antramjam Internacionale taip- ta....
gi įvyko skilimas. Bolševikui Peianajomas baltas apsia.ns- 
vadas Leninas ėmė skelbti tą tas, lyg ūkas dengė josios pul
pa t, ką savo laiku skelbė Baku- j kų stuomenį — jos didelėse, gi- 
ninas, tik jisai pasirodė ne-Jiai esančiose akyse kartais 
doresnis žmogus už anarchistų blyksteldavo liūdesys, tai vėl 
pranašą. Kad apmulkinus dar- palikdavo jos šaltos begailestin- 
bininkus, kurie gerbia Markso gęs. Į 1 ; - 1 į
vardą, Leninus sakė, kftdį.joL Ir toji prie manęs prisiarti- 
teorijos tai “tikras marksiz (no ir savo šaltu, lediniu delnu 
mas,” o visi, kurie su juo nesu- palietė mano kaktą...
tinka, tai “marksizmo renega-| Valandėlę taip stovėjo į ma
tai.” Bolševikai, 
darbininkų nuo 
partijų, sudarė

Įvairenybės
ĮSTEIGIMAS SMITHSONIAN 

INSTITUTION

Anglas, James Smithson, pa
liko savo turtą iš $575,000 
Jungt. Valstijoms įsteigimui 
institucijos Washingtone jo 
vardu pavardintos, jeigu jo 
brolėnas mirtų be įpėdinių. 
Smithsonian Institution buvo 
jsteigtap rugpiučio 10, 1846

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

j

JOHN B. BORDEN
(John BaKdziunas Bordo n) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69’W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

v

I

atskėlę dalį no akis žiūrėdama, paskui-gi 
socialistinių užkimusiu, aistriu balsu pradė- 

“Komunistinį jo kukždėti

UŽ KOALICIJĄ IK PRIEŠ KO
ALICIJĄ.

V. W. RUTKAVSKĄS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S, Halstctk SL, Chicago 
Tel. Yards 1681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

. Cicero Ketverge vakare 
4917 W.‘14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Biidgcporto Seredoj nuo 
6 8 v. v. Siibaloj nuo 17 v. v. 
3236 S. Halsted Št. T. Boul. 6737

LEVIATHAN
išplaukia
rugsėjo 5

Francijos socialistuose nupr 
monės .yra pasidalinusios koali
cines valdžios klausimu.

Renaudeį kuris buvo parti
jos vadas karo metu, stojo už 
tai, kad socialistai neardytų Jjterio CaJUaux. 
bloko su radikalais. Jo nuo-

Papiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
Tik $203.00 ir brangiau per Bremcn ar Cherbourg
Situ\ puikiu laivu, lygiai ant keleto kitij pasaulio puikiausių 
laivų, nuosavybių S. .V. Valdžioj, jus galite padaryti sma
giausią ir llnk.siniauMU kelionę Tėvynėn. ErJvfis, trečios 
klesos kambariai, skanus maistas ir plati vieta, patogus ir 
greiti susinėsimai su keliones galais.
Pasirinkite laiv.ų kuris jūsų tikslams geriausiai tinka: S, S. 
Leviathan išplaukia rugsėjo St; S. S. George Washington 
rugsėjo 9; S. S. Atperica rugsėjo 19. Visas informacijas 
gaukite nuo savo laivakorčių agento arba

Unjįted States Lines
45 Broadvvay Ne\v York City

110 S. Dearborn St
1

Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Smulkios Žinios

Vaikas žuvo gasolino 
eksplozijoje

Mis. Auna Raymond, našlė, 
paaukojo $I(M),(XX) Chicagos 
universitetui, kad įsteigus dar 
vieną medicinos katedrų. Kiek 
laiko atgal ji paaukęjo $175,- 
(X)0 Field muzėjui, 
jus galėtų rengti 
viešose mokyklose.

kad muzū- 
paskaitas

mų viršų 
gšto, taip kad gatvės triukš
mas niekad nepasieks kotelio 
gyventojų. Apačioje bus sale, 
kuri galės talpinti iki 35,000 
žmonių, taipjau bus ir mažės 
nių salių, be to apie visų na- 

Pabudavo- 
kainuos 
darbas 

pavasa-

r nuo 22 iki 39 au

mą eis sankrovos.
j imas to dangurėžiaus 
apie $ 10,(XX),000 ir 
bus pradėtas ateinantį

Wennersten’s
Bohemian Biend

Būrelis vaikų žaidė sąšlavy
ne prie 31 ir Homan gatvių. 
Bežaisdami jie uždegė sąšlavy
ną. kuriame tarp kitko 
kelios blėkynės 
manyta, tuščios, 
tas blekines ir 
ekspliodavo, ant
damas Milo Barzyk, 12 m., 
4250 So. California Avė., o 
Steve Dubravia, 12 m., 4222 S. 
California Avė., sunkiai sužeis
damas.

buvo 
nuo gąsdino, 
Ugnis pasiekė 
gasolinas jose 
vietos užmuš-

25,000 morfinistu 
Chicagoje

Kiek žinoma, Chicagoje 
25,(XX) slaptų ir atvirų morfi
nistų — narkotikų vartotojų. 
Iš jų 18,(XX) yra

yra

jau tiek įpra- 
susivienyti, 

taip įpratę 
saiku vartoja.

kiti gi dar nėra 
ir narkotikus su 
Iš tų 18,(XX) morfinistų, 15,- 
000 vartoja morfinų ir, kada 
gali gauti, < kokainų, 3,(XX) gi 
ruko opiumą; beroin, bjauriau
sias iš visų narkotikų, yra ma
žai vartojamds ęhįcagoje. Val
džios statistikomis,' visoje šaly
je yra 110,(XX) morfinistų*. ‘

Narkotikų vartojimas yra la
bai kenksmingas, bet kada į- 
pranta, tai negali nuo to bjau
raus įpročio atsikratyti; blo
giausia, kad tolimesnis vartoji
mas reikalauja vis didesnių 
dožų.

J vienų unciją eina 5(X) gra
nų; lx*t vieno grano užtenka 
numarinimui nepratusiu varto
ti morfiną žmogaus; aštunta 
dalis grano yra vartojama 
numalšinimui skausmo, o šeš
tos dalies grano užtenka, kad 
užmigdyti žmogų penkioms va
landoms. Tuo tarpu morfinis
tai paprastai suvartoja apie 
25 granus į dieną; būdavo at
sitikimų, kad suvartodavo net 
po 50 ar 100 granų į dieną. 
Vienas daktaras prisipažino, 
kad jis suvartojus po 75 gra
nus morfino į dieną; reiškia, 
jis į mėnesį suvartoja tiek 
morfino, kad užtektų numarin
ti 27,375 nepratusius žmones.

Gydymas yra labai sunkus, 
ypač kad susilaikimas nuo nar
kotikų vartojimo yra labai 
skausmingas ir kankinantis; 
daugelis net iš proto išeina ne
tekę narkotikų, kad veik nie
kas, savo jiegomis negali at
prasti nuo narkotikų vartoji
mo. Bet ir medicinos teikia
masis gydymas yra labai abe
jotinas, nes veik visi “išgydy
ti” morfinistai > tuoj aus vėl gry- 
šta prie narkotikų, kartais ant 
rytojaus ar už dviejų dienų po 
“išgydymo”; tik retkarčiais iš
laiko kokias 30 dienų, bet ne
ilgiau.

Narkotikų pardavinėjimas 
yra aštriai uždraustas ir šmu- 
gelninkai juos pardavinėja 
slapta. Už morfiną imama nuo 

-$35 iki $100 už unciją. štai 
keletą dienų atgal suimta nar
kotikų viršininką ir jo agentus, 
kurių pareiga yra gaudyti nar 
kotikų pardavinėtojus, ir nar
kotikų kaina tuojaus pašoko 

unciją,
ir vis dar 

tie agentai vieton 
narkotikus, patys nar- 
pardavinėjo ir net pri- 
užmokesniui vogtus

išpradžių iki $200 už 
o paskui iki $400 
kįla. Mat 
gaudyti 
kūlikus 
įminėjo 
daiktus.

30 m., ne- 
suma-

Mra. Edna Hicks, 
grė, 3716 Indiana Avė 
nė žvake pašviesti savo vyrui, 
kada tasis pylė gasoliną j savo 
automobiliaus tanky. Ji dabar 
guli ligoninėj, sunkiai sužeis
ta, o ir jos vyrui gasolinas 
apdegino rankas.

Prie BoosevcH Bd. ir Michi
gan Avė. bus beidavo jamas gal 
didžiausias namas Chicagoje. 
Jis užims visą blokų, bus 39 
augštų, turės 4,(XX) hotelį, ku
ris užims ne apačių, bet na-

Pirkite
šiandien
pigiau

TlionuisTuringa Mis.
Eisher iš Louis, išgirdusi, kad 
jos vyras Chicagoje vieši ne 
biznio reikalais, bet tik puo
tauja, pati atvyko į Chicago, 
nusekė savo vyrų į |Lake Shore 
Drivc hotelį, kur kiek palūkė
jusi užklupo jį kambaryje su 
turtinga našle Julia Gruner, 
taipjau iš St. Louis. Abu bu
vo veik nuogi. Nugabenus į 
policijos stotį, našlė bandė nu
sižudyti. Lawrence pati gi, tu
rėdama tokius įrodymus, dabar 
pa r k aja us’i a r^t i . persk i

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

SUTAUPYKI!'
SAVO DARBĄ
WEHNERSTEH’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

J—tunu i»ctw<im*

Henning Wennersten Inc.
29Gb LAWKENCE AVĖ., CHICAGO

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicaųo, III.

III . II I ,

BECKS DEPT. STORE
3323-25 So. Halsted Str

Vienoda
kaina dėl

visų

Išpardavimas
Panedelyje Augusi IT, Dtarninke Augusi 18 ir Seredoji Augusi 19

— I. ■ ' ■ ■■—.......... —----
• ■ >' •

Motery šilkinės pančiakos
8 naujų spalvų, (skaitant juodas, 59c QQą
vertes, tik

Įpilai dėl plunksny
Importuoti gražių spalvų, garantuoti įpilai, 
ilubar tiktai •tvU

Moterų princese slip
Visų naujos mados spalvų, puikios lingette, su dry- 
želeis, inieros 38 iki 46, vertos 98c.
šiame išpardavime tiktai

Šiltos užklodės v
Pluid, minkštos, parinktų spalvų, AAp
paprastai $1.49, dabar tik

Gingham žiurstai
Labai gražus puikių spalvų, žiurstai A7C*
verti 89c. dabar pardavimui už ■•Iv

>• Comforter
Pilnos iniero^, vata prikimštas, gražiu fl? O 4Q 
viršų, vertas $3, dabar V"" ■ w

Vyrų mėlyni darbiniai marškiniai
Su prisegtais kalnierukais, dvigubos mielos 14^4 
iki 17, parduodami už 79 centus,
dabar tiktai "tvV

Vilnonės užklodės
Ekstra storos dvigubos užklodės, didžiausios mie
los, gražių spalvų, vertos $7.98, QQ
dabar tiktai

-Vyry union siutai
Geri Union Siutai kasdien dėvėjimui, 7 A f*
verti $1.25, dabar tiktai .

Lietuviška drobė muslinai
Storas muslinas dėl naminių reikalų, lininio už
baigimo, verte 29 centai, 1 Ac
dabar mastui 1 V V

Plunksnos
Grynos baltos namines plunksnos, 
svarui IMMg
Grynos baltos, importuotos, A8C
svarui

Muslinas dėl drobulių
Šis muslinas yra grynai baltas, 2’A masto pločio, 
stiprus ,nupigintas nuo 69c. iki AAp
dabar mastui ■•vv

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN. 

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

Brighton Park Aplieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

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

Tel. Roosevelt 8500

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, ųž pigią 
kainą, naudokitės > 
Naujieną ka&tegrajnę 
sistemą

Šviesą ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuviu Eląktros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

gai.

Telefonais:

MIS. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 $o. Halsted SL, kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Hgon- 
bučiuose. SąiU 
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 3138 
. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUfiERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

«-DR. HERZMAN ^k
—IŠ 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.

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį

I Drexel 0950 
Boulevard 4136

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

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

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

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

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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DK. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Itoom 209 

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

A
DR. M. T. STRIKOL

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

I I! " I 11 " H .......

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

Tel. Lafayette 4146

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reišk/a truputi daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gauąįte “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

'i

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dienų ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartį.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVY* DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th, Street 
CHICAGO v

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra Baudingos.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chjcago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

1----- - Lj.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

OK. M. J. SHEKMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A , 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street /
Netoli Ashland Avė.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

U2SISENĖJUS1V LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzanųnaciją 
ūktai $1.

Ligonia: moka tiktai už serumus, 
ėėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai 

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

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

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. 1 
dėliomip ir šventadieniais 10—12 di

' Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug Ūgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 Ubų

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette
—

i Butkus Undertaking 
Gobine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18thStr., Chicago, III.

Viskas -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Ganai 3161

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis-nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad ne
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčiršlyanios tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet pridengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomęt yra reikalas, vartojame jai 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells SL, 

kampas Washington St.
Ofiso valandoa: Ketverge, seredij ir ■»&«»• 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Iventadieniak nuo 10 iki 1 po pietti. P». 
nedėly. ketverge ir pitnydioj nuo 9 ryti iki 
| vai vakare.

The Peoples Hėalth 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
. nekentėkite ilgiau.

Gydome labai panekmlngaf Ir vbiaa uW» 
■enėjusiaa ir komplikuota* Hgaa, naa ’ musų 
(staiga ^yra-prb. iigta gerįausiaia Europiniai* 
ir AnuųikonUkai* įtaisymais U;, gyduoltmia.

Ūgiu' kraujo, redmatiimg, nervingumą, 
uikietčji’nų vidurių, kru.tin<to, ir tonų akau- 
dftjlnu),* gajvoaukto, nuUgitna kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą Ir kitos liga* yra musų apecla- 
lumaa per 28 metu*.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | muaų ofiną ir daaiiinos apie nau- 
jau»| gydymo būdų tonsUų, kinio greitai 
atima spėką ir en<. giją.' Pag. Ib. jom tuk>. 
4tailSsui kendiAniių atgauti savo MvalkMS 
ir laimą, todėl yra ir dėl jūsų viih- N»- 
•tidilioklta, atidi liujunua yra Uvlanuniaa*.
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Lietuviu Rateliuose
Apvalykime Lietuviy Tau 

tiiihi Kapinių apielinkę!

LSJL. susirinkimas
Ketvirtadieny, rugp. 7 d

Čams žinomas muzikantas p. J. 
L. Grušas. Tie, kurie vadina 
savo orkestras Jaunuolių vardu, 
puošiasi ne savo plunksnomis,

Mark White Suuare svetainė-, ir jie “turės persitikrinti, kad 
je įvyko mėnesinis Uetuvių jų tas niekšiškas darbas ir

ASMENŲ JIESKOJIMAI I REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

Aš noriu čia nors keliais žo
džiais prisiminti 
gražiausių 
jstaigų — 
Kapines, 
aplankyti,

Chicagos 
Lietuvių 
Kada tik 
negalima

papuošimu ir jų 
ir tvarka, 
kapinių

apie vienų 
lietuvių 

Tautines 
tenka jas 
atsigrožė-

Socialistų Jaunuomenes Ly
gos susirinkimas. (Susirinkimą 
atidarė ir tvarką jame vedė 
organizatorius d. J. J. Čeponis. 
Perskaičius protokolą sekė ko
misijų raportai.

jiem patiem vien žalos teneša”.
Anais , metais Dr. Karalius, 

buvo suorganizavęs “Žmonių 
Universitetą”, p. J. Aglinskas 
“Žmonių Knygyną”, o betgi nė 
vienas kitas nebandė viršminė-

PAIEŠKAU savo žmonos Vikto
rijos Teszcnskos, kuri 5 rugpiuėio 
apleido mane, ir buk dabar gyve
nanti Philadelphijoj, dirbanti teat
riniuose (mooving pietures). Kas 
praneš man jos adresą, gerai atly
ginsiu.

M. BERGER
1809 W. 20 Str. Chicago, III.

MOTERŲ AR JUS GALIT SUIMSTI ŠITĄ

REIKALINGA patyrusi lietuvi
škų ir amerikoniškų valgių virė
ja. Darbas dienoms, apribotas. 
Užmokestis atsakanti.

Brighton Park Restaurant 
3955 Archer Avenue

Phone Lafayette 4741
JONAS SHIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiuėio 14 d., 1925 m. Tu
rėjo amžiaus apie 49 m. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Antaniną Shimkienę, vieną duk
terį Stanislavą 21 metų, vieną 
sūnų Albertą 9 metų, taip pat 
paliko vieną seserį Prancišką 
Petrauskienę Amerikoje. Lie
tuvoj paliko du brolius Teofilį 
ir Stanislovą ir seserį Kostan- 
ciją-

Velionis pragyveno Ameriko
je apie 23 metus. Priklausė 
prie draugijų: Simano Daukan
to ir šv. Jurgio ant Bridgeporto. 
Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Telšių ap., Pakapės parapijos, 
Pašiaušės kaimo.

Laidotuvės įvyks Rugpiuėio 
18 d. j šv. Jurgio bažnyčią apie 
8 v. iš namų 3609 S. Union A v. 
Po pamaldų į ftv. Kazimiero 
kapines.

Užkviečiam visus Rimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Paliekam didžiai nuliūdę,

Moteris, dukrelės, sūnūs 
ir sesuo.

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

Tai vis

kas dc-

jų gražumu 
direkcijos ir 
nuopelnas.

Tai ant kapinių. Bet
dasi šalę kapinių? Visai prie 
pat kapinių vartų, visokie iš 
Chicagos išvyti saliunininkai 
ir visokie tinginiai ausukė sau 
lizdus ir užsidėjo visokius pi
gius pasilinksminimo 
Kiekvienij. šventadienį, 
prastomis dienomis
automobiliais visokie ištvirkė
liai “geriems laikams”, geria 
munšniną, z staugia, rėkauja, 
pusnuogės moterys visokius 
šokius šoka, o po to iškelia ir 
muštynes, štai nesenai įvyko 

kurioj vienas 
o kiti

ar kalė j i-

urvus, 
o ir pa
važiuoja

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim Šian-

— Pritaikau taipgi akinius

baisi skerdynė, 
savo gyvastį palydėjo, 
atsidūrė ligoninėse 
muose ir dabar vieni dejuoja
ligoninėse gulėdami Visi su- 
pjaustyti, o kiti mokinasi 
žmogžudf^kumo k/ilčlj imuosi
o vienas jau ilsis amžinai.

Visa kapinių apielinkč yra 
tikras lietuviškas Maxwellas 
kur žmonės yra traukiami už 

pas 
du 
vėl 
vi 
vi- 
iš

Org.' d. Čeponis plačiau api- tais vardais organizuot mokyk- 
hudino kuopos veikimą. Paaiš- Įų bei knygynų. Reiškia, tuo- 
kėjo, kad ir vasaros karščiams met buvo rimtų žmonių. Jau
nučius visgi yra šis tas veikia-1nuoliai netik kad “ateinančią
ma, susirinkimai vra laikomi . . . idu sykius į mėnesį, taipjau 
rengiama išvažiavimus auto
mobiliais į miškus ir maudyk
les, kur lygietės vaišina na
rius ir svečius gardžiais vai-j 
giais. Apšvietos komisija pra
nešė, kad vasaros karščiuose 
lavinimosi susirinkimai liko 
pertraukti, bet užėjus šaltes- 
niam orui viskas bus pradėta 
visu smarkumu. Sporto komiai- . 
ja pranešė, kad yra daug vei
kiama ir be to surengta keli 
išvažiavimai. * t

Sekamas Lygos išvažiavi
mas bus nedėlioj, rugp. 23 d., 
kuriame lygietės taipjau pa-j 
vaišins svečius ir narius ska
biais užkandžiais. Išvažiavimo 
vieta bus paskelbta vėliau.'
Svečiai kviečiami registruotis 
ILietuvių Golf School, 3204 So. 
Halsted St., iškalno, kad žino
jus kiek valgio ir automobilių 
reikės parūpinti. I

Lygoti tapo priimtas naujas 
narys Povilas Jacinskas, nese
nai atvažiavęs iš Argentinos, 
Pietinės Amerikos. Paskui ap
svarstyta dar keletą dalykų ir 
tuo susirinkimas užsibaigė. į

— Kuopos Reporteris.

žiemą parodys savo gabumą mu
zikos srity”, jie jau parodė bė
gy penkių metų daug kartų ,tik 
tokie Petroniai ir kiti jo vien
minčiai nuduoda to nežiną.

Jaigu randasi tokie žmonės, 
kurie yra pasirengę dėti visas 
pastangas, kad pakenkus Jau
nuolių lavinimui, tai tik jus. 
Jus ant visų organizacijų, kur 
ne jūsų kontrolėj, šunis kariat. 
Taip jus darėt su Bijūnėliu 
North*Sidėj, taip jus darėt So. 
Englewoode, taip jus darot su 
Chicagos Jaunuolių orkestru. 
Kaip jus sarmatos neturit?

—G raibutis.

PAJIEŠKAU savo sesers Liudvi
kos Rimkienės, po tėvais Urbikaites., 
Paeina iš Raseinių ap., Margiškio 
valsč., Skilžemių kaimo.* 20 metų 
tam atgal gyveno Donorą, Pa . Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu patčios ar 
pitų pažįstančių ją pranešti man: 

ANTANINA RAMANAUSKIENE 
4220 So. Washtenaw Avė.

BEIK ALINGA moteris indų 
plovėja į restauraną.

! Atsišaukite tuoj aus
1549 So. Indiana Avė.
Tel. Calumet 1277

PAJIEšKAU Jono Meškų—Pabalis, 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Da
bar girdėjau gyveno Frankfort, III. 
Jis pats ar kiti j| pažįstanti meldžiu 
pranešti man, turiu svarbų reikalą.

KAZIMIERAS VALIUKAS 
4622 S. Marshfield Avė., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ.

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

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

RASTA-PAMSETA

REIKALINGAS —
PORTERIS į restauraną.

Turi būt patyręs.
Atsišaukite:

7359 So. Western Avė.

PAiM'EčlIAU j»unčių raktų 
skuriniame maišelyje, prie 32 
St. ir Halsted St. Kas grąžins, 
suteiksiu dovanas.

Tel. Dorchester 7910

KEIKIA lietuviškai ir angli
škai kalinančio vyro prie tele
grafų darbo, patyrimas nerei
kalingas, $25 iki $35 kol mo
kinsis. ]}4r. WA.TjKER 
127 N. Dearborn Str. Km 601

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

Prospect 5173

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

I DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėk it mano iškabų

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

va-

skvernų: “Eik pas mane, 
mane geresnis munšainas, 
sykiu virintas,” kitas 
traukia į save, siūlydamas 
sūkius gerumus. Ir taip 
sokie munšaineriai traukia
žmonių pinigus ir nuodija 
juos. Pasigėrę gi neaplenkia 
ir pačių kapinių, kur irgi vi
sokius šposus pradeda krėsti.

Aš todėl kviečiu kapinių di
rekciją ir visą Chicagos lietu
vių pažangiąją visuomenę 
stvertis griežčiausių priemonių 
prieš visus šiuos rpunšaine- 
rius ir tinginius, kurie susisu
ko sau lizdus kapinių apielin- 
kėje ir kaip kokie parazitai, 
tikoja sau aukų. Jau kaip pa
čios kapinės yra švarios 
gražios, taip ir 
turi būti švari
dėtis neleistinų dalykų. O\nies 
galime apvalyti ir visą apiclin- 
kę, jeigu lik to norėsime, nes 
kiekvienas musų reikalavimo 

ir jeigu nenorėsime, 
munšaineriai viešpa- 
jie bematant iš ten

Ir mes turime tai 
nes ten munšain?- 
vieta.

ir 
visa apielinkč 
ir neturi jojo

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

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

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

kad ten 
tautų, lai

padaryti, 
riams ne

—Mažosios Liet. Pilietis.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. E remi no

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

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

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

NAUJIENŲ 
gų Siuntimo Sky-Pinigų 

rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Spaustuve.

Kaip jie sarmatos neturi?
• “Vilnies” No. 63 po antgalviu' 
“Jaunuolių orkestrą”, tos dekla
macijos autorius p. P. J. Petro
nis, tarp kitko sako: “O visgi 
randasi žmonių, kurie pasirengę 
dėti visas pastangas, kad kaip 
nors pakenkus Jaunuolių lavini-' 
mui”. žinoma, tarpe jų nėra
rimtų žmonių, vien tik tie, kurie 
desperacijon įpuolę, nė patys ne* 
žino ko nori. Tariaus ir tie “ne- 
vierni Tamošiai” turės persitik
rinti, kad jų tas niekšiškas dar
bas ir jiems patiems vien žalos 
teneša” ir t. t. v

šventa tiesa, p-nas Petroni, 
kad tarpe tų, kurie nori pakenk
ti Jaunuolių lavinimui nėra rim
tų žmonių. Jaigu jie butų rim
ti žmones, tai jie suorganizavę 
vai^ų orkestrą, sugebėtų suras
ti jam ir vardą, o nenaudotų 
vardo jau senai gyvuojančios 
organizacijos.

Jaigu p-nas Petronis, rašyda
mas tą seną deklamaciją: “Bu
vau girdėjęs, ėjau prošalį, Įjažįs 
tama draugė” ir t. t., nebutu 
taip desperacijon įpuolęs, tikri
nu, kad butų atsiminęs, kad 
Jaunuolių orkestras Chięagoj 
jau penki metai kaip gyvuoja. 
Jį suorganizavo gerai chicagie-

Ncra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingą žinią, 
kaip Naujienos.

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pranešimai
/

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

TAUPYK IR TURRK

Kas sąvaitę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk i 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsukomingi 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, r nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto’ iki 
2 po pietų, Naujieną rastinėje.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite Irgi inuins — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerlus “Naujie
noms“. — Aušros Knygynas.

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

Visi nariai malonėkite susi
rinkti laiku.

— Valdyba.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3400 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 -r Blvd. 1969 res.

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted St. .
Tel. Roosevelt 8951

AS DABAR TURIU susinėsimą su Ke
rą real estate firma ir galiu par
duoti aprubežiuotą skaitlių lotų gra
žiame Beverly Hills ant kurių jus ga
lite uždirbti pinigų. Jei turite du 
arba tris šimtus dolerių investuoti, 
aš parodysiu, kaip jus galite padvigu
binti savo pinigus greitai. Parodysiu 
jums lotus be jokios atsakomybės 
dėl jūsų.

Naujienos
1739 So. Halsted St., 

Box 596

k.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

$800 GRO.HKILIS PIANAS 
Gražus pianistų

nas, 137 rolelių 
$135. Pardavimo 
ga. Išmokėjimais.

2332 Madison St. 1 fl.

grojiklis pia- 
ir kab i net, 

priežastis, li-

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SIJPPLY CO.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35%

Mes parduodame visiems olselio
• kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co., 

1637 West Division St., 
netoli Marshfield

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE F1XTURE CO.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 

flatas ant West 34th Place, netoli 
Western Avė. Šviesus, patogus kam
bariai.

Atsišaukite
2441 W. 34th PI.

Savininką galima matyti visada

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys ir ga- 

radžius, tinkama vieta pavieniui 
arba vedusioms. Yra visi paran
kamai, geriausia j miestų transpor 
tacija, 30 minučių I. C. trūkio, 
švari prie pat parko vieta. Pigi 
renda, valgi taipgi galima gauti 

12251 Harvard Avė.,Chicago.
Tol. Pulhnan 7934

KAMBARYS ant remlos garu šil
domas, šiltas vanduo, vana, telefo
nas ir visi parankamai vienam arba 
dviem vaikinam be valgio, kam rei
kalingas geras kambarys atsišau
kite

781 W. 18 St.
3 fl. front

REINDON gražiai furnišiuo- 
tas kambarys, karštu vandeniu 
šildomas, vana, telefonas, $5 
į savaitę. Phone Englewood 

3306. 6951 So. Union Avė.

Garsinkitės Naujienose

6 kambarių ir vana, mūrinis 
namas, furnas šildomas, cem. 
skiepas, karstas vanduo, skie
pe skalbykla, $5100.
( 3084 Lyman St. arti 31 St.

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

Atsišaukite:
655 W. 119 Str.

KAS NORIT mainyti bunga- 
low žinoma nauja, noriu mainyt 
ant 2 pagyvenimų, žinoma turi 
būt geras ir pietų daly miesto.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

Story & Clark
GROJIKL1AI PIANAI

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

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
kambarių ir groseris. Geroj vietoj, 
netoli prie mokyklos. Priežastj par
davimo patirsit ant vietos.

J. G.,
5334 W. 23 St., 

Cicero,, III.

už

$150
Su benČiumi, kabinetu ir apie 98

1389 Milwaukee Avė.
1 fl. /

Klauskite Mrs. PietYowskis Piano

IŠSIMAINO DIDELfi GRO- 
SERNĖ ant namo, bet labai 
retai kada pasitaiko, tokia 
proga ir toks naudingas biznis. 
Kas manote geriau naudotis 
kaip su savo namu, meldžiu 
kreiptis

1723 W. 47 Str.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
cream parlor sankrova — gana ge1- 
roję biznio vietoje. Parduosime už 
gana prieinamų kainą.

Atsišaukite
2959 So. Halsted St.

~ NAMAI-2EME
PARDAVIMUI naujas 5 kamba

rių bungaloAv iš cemento ir akme
nų, 2 lotai. Parduosiu lotus ar 
vieną bungalow ar mainysiu ant 
kito namo, 2 šeimynų ar ant vie
nos arti mokyklos.

3833 W. 66 Str.

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

Atsišaukite
10455 So. Michigan Avenue 

Pulbnan 0739

PARDUOSIU ar mainysiu ant 2 
flatų arba loto 5 kambarių bungalow. 
RandasL gražioj vietoj Marųuette 
Park apielinkėj 6918 So. Campbell 
Avė. Apžiūrėkite ir atsišaukite prie 
savininko.

CHAS ŠAUKLIS
1712 South Union Avė.

2 lubos prieky

PARSIDUODA muro 2 flatų po 
6 kambarius namas, karštu vandeniu 
šildomas. Taipgi antras 2 flatų po 6 
kambarius muro, taipgi karštu van
deniu šildomas. Parduoda savininkas, 

•nes apleidžia miestą.
M43 So. Washtenaw Avė. 

1-mos lubos

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

MIKE JANUSI1A1TIS 
7027 So. Maplcwood Avė.

Phonė Republic 9275

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

JOE VILIMAS
4405 S. Fairfield Avę.

MORTfiEClAI-PASKOlOS
ANTRI MORGIČIAI

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

ir Ičomt
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738
> ■■■ i ■ -i.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING
/ COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
l i ' >

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti^ Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitSs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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

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