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GARLAIVIO

EKSI’LIOZIJOH

Rusų komunistai pagal* Kantono finansų ministeris
bon Afrikos maurams
Liu nužudytas

AUKOS

Bažnyčių kongresas prieš
prohiliiciją

■

•

IŠ Minsko išvykę į Morokką du

HONKONGAS, Kinai r. 20.
savanorių konvojai padėti — Kantono valdžios finansų
riffiečiams prieš franeuzus
ministeris Liu Čong-Hol tapo
nužudytas.
VIENNA, Austrija, rugp. 20.
— Lenkų laikraščių praneši Kinų banditai išsigabeno 9 Bri
tų misionieriuj
mais, iš Minsko išvykę į Mo
rokką du rusų komunistų sava ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 20.
norių konvojai padėti riffie- — Praneša, kad Kinų banditai,
čių vadui, Abd-el-KrimuI, ko užpuolę rezortą netoli Cengtų,
voti su franeuzais.
Sečuano provincijoj, sugavo
Generolas; SmuLskis, kuris devynis Britų misionierių drau
tuos savanorius rinkęs, pasakęs gijos narius, tarp jų keturias
jieAis, kad jie praneštų Morok- moteris ir išsigabeno į ka'lnus.
kos darbininkams, jogel sovle Manoma, kad banditai reikalaus
tų Rusija linkinti jiems ge už juos išpirkimo pinigų, kas

Taikos derybos su riffais
nutrauktos
*

Trockis paskirtas ekonominės
tarybos galva
Europa nenori amerikie- Nutraukė pertraktacijas
tiškos prohibicijos
dėl taikos su riffais
Bažnyčių kongresais įspėja de- Franci jos ir Ispanijos {galioti*
niai atšaukti, nesulaukę Abdlegatus amerikiečius su proel-Krimo delegatų
hibicija visai nesirodyti

........ (

rinusio pasisekimo ir esanti pa jau nebe pirmą kartą Kinuose

siruošus padėti jiems kovoti su atsitinką.
Francijos kapitalizmu.

Panamos kanalo paja

BAISUSKERŠTAS
žmonės buvo užmušti praeitą antradienį,

šeši

Trisdešimt

ekspliodavus

garlaiviui Mackinac, kurs su arti 700 ekskursininkų plaukė Narragansett įlanka

ekskursijų

iš New-

mos per 11 metu —

Rusų valstietis nužudė 17 žmo
nių, sudegino kaimą ir pabėgo

porto j Pawtucketą. Daug kitų ekskursininkų buvo miltinai sužeista. Šis paveikslas gauta

PARYŽIUS, rugp. 20—Fran*
STOKHOLMAS, rugp. 20. —
Chiiagoj telegrafu. [Atlantic and Pacific Photo.]
,
’
cija
ir
Ispanija
nutraukė
per

Europiečiai visai nenori Ame
-——T- '.eg
rikos “sorto” prohibicijos. Stok traktacijas dėl taikos su riffieholme vakar prasidėjo Univer čių vadu Abd-el-Krimu. Pran
salia Krikščionių kongresas, ku cūzų ir ispanų įgaliotiniai, lau
riame dalyvauja taipjau nema kusieji Melilloj riffiečlų pa
ža .Amerikos krikščionių baž siuntinių, kad įteikus jiems
nyčių delegacijų.
Ta ameri bendras Franci jos ir Ispanijos
Buvęs karo komisaras dabar
MASKVA, rugp. 20, —Ru* Visi darbininkai, simpatizuoda
kiečių delegacija buvo paku taikos sąlygas, gavo instrukerpaskirtas vėl ekonominės ta sų-Raumanijos
mi bankų tarnautojų strei
sienoj,
ties
lius, kad kongresas pasisakytų jų grįžti namo, Abd-el-Krimo
rybos viršininkas
Dniestru, įvyko šaudymos tarp ku^ metė darbą
už visišką visuose kraštuose pasiuntinių visai nesulaukę.
abiejų pusių Hienos sargybų.
prohibiciją — užgynimą varto Oficialiuose rateliuose girdėt,
VARŠAVA, rugp. 20. — ži Kova tęsės per dauginu kaip
MARSEILLES, Franci ja, r.
ti svaiginamuosius gėlimus, bet kad kadangi riffiečlų vadas pa
nios iš Maskvos praneša, kad valandą laiko. Pasak rusų pra 20. — Savo užuojautai parody
europiečiai grieštai tam pasiprie niekė siūlytas jam taikos sąly
šino ir įspėjo amerikiečius, kad gas, daugiau pasiūlymų Jam buvęs sovietų karo komisaras, nešimų, Bronicos apielinkej a- ti streikuojantiems Franci joj
jie savo prohibiciją kongrese nebebus daroma, ligi jis pats, Leonas Trockis, kuris ilgesnę pie trečią valandą ryto keletas bankų tarnautojams, Marseillds
laiką buvę visai nuo valdžios rumunų valčių bandę prisigrieb darbininkai paskelbė šiandie
užmirštų.
’**•“- -x sumuštas, ims prašyti taikos.
atstumtas ir ištremtas Kauku- ti Rusų pusėn.
Vienas Jau visuotiną dvidešimt keturių va
Kongreso iniciatoriai sako,
Riffiečiai pasiduoda
zijon, bet praeitą gegužio mė buvęs išlipęs krantan, bet rusų landų streiką.
kad jų pamatinė idėja esanti
Streikas buvo pilniausias.
sudaryti jungtinį visų krikščio EL ARAš, Ispanų Morokka, nesį grįžęs Maskvon, dabar ta sargyba pastebėjus Ir ėmus
Rumunijos sargyba Gatvekariai visai sustojo mies
nių bažnyčių frontą imtis su rugp. 20. — Pranešimai iš Fe- po paskirtas ekonominės tary šaudyti.
iš antros pusės pradėjus šau te vaikščioję; pašto tarnauto
didžiomis pasaulio problemo ’zo sako, kad daugybė riffiečlų bos pirmininku.
dyti į rusus.
jai švenčia, visai atsisakę laiš
I maištininkų Uezzano srity pamis, kilusiomis po karo.
kus ir siuntinius nešioti; visi
Seniausia stovyla
Prisipažindami, kad tuo kon ’sidavę franeuzams.
Rumunai sako ką kita
bankai uždaryti, dagi tie, kurių
gresu bažnyčios jau įeina į po Gauta žinių, kad riffiečlų va
litikos lauką, delegatai betgi das Abd-el-Krima» skubotai Kopenhagos muzejus pirko ją, Kai vietosi-rusų mišrioji ko tarnautojai nestreikuoja; krau
dirbtuves
sumokėdamas 60 tūkstančių misija paprašė rumanų komisi tuvės uždarytos;
sako, kad jis nebandysiąs orga siunčiąs daug savo jėgų nuo Is
ją padaryti tardymą, pastaro švenčia.
(
dolerių
nizuoti bažnyčių į politinei or panų sienos j Prancūzų frontą
1
ji pareiškė nusistebėjimų. Ru
ganizacijas.
Jo siekimas esąs apkasams kasti ir fortifikaci
KOPENHAGA, Danija, rugp. manų komisija sako, kad inci Automobiliai ir busai
išsiaiškinti ir nušviesti bažny joms steigti.
Pasak
20. — Kopenhagos muzųjus nu dentas kilęsi dėl rusų.
čios
uždavinys socialčse ir
stumia lauk gelžkelius
jos,
penkiolika
ginkluotų
vyrų,
sipirko
nesenai
stovyklą,
sumokė
tarptautinėse
problemose, ir
damas už ją 60 tūkstančių do rusų sienos sargybai padedant,
nustatyti praktinis būdas padė
PONTIAC, III., rugp. 20. perplaukę
upę
puolę
rumanų
lerių.
Ta stovyla, sako, esan
ti žmonijai.
Bloomington, Pontiac & Jdliet
sargybą.
Centralinė
mišrioji
ti
seniausia
pasauly.
Ji
buvo
Vadai apgailistauja, kad kon
elektrinio gelžkelio administra
komisija
ruošianti
pilną
to
In

atkasta
laike
didžiojo
karo,
da

grese nedalyvauja Vatikanas.
cija kreipusi j Interstate Comcidento
pranešimą.
rant fortifikacijas Mesopotami
Kongresas savo svarstymuose
merce komisiją,
prašydama
HENDAYE,
Franclja,
rugp.
joj.
Stovyla
vaizduoja
kara

žada nekelti jokių tikybosi nė
leisti jai panaikinti savo gelžke
Del lenkų nušauto ruso
20.
—
Atvykę
čia
iš
Ispanijos
lių Gudą, viešpatavusį Bagaše.
išpažinimų klausimų.
lio liniją tarp Pontiac, Odeli], ir
Maskvos
užsienių
reikalų
ko

keleiviai
praneša
apie
naują
pfipietų
Mesopotamijoj,
apie
3,000
Kongresą atidarė Švedijos
Dwight, viso apie aštuoniolika
misariatas
paprašė
Lenkiją
pa

sikėsymą
nužudyti
Ispanijos
metų Kristui negimus. Pamin
karalius Gustavas, su didele iš
mylių ilgumo.
Administracija
skirti
narius
mišriajai
komisi

karulių
Alfonsą.
Santandere,
klas
esą
nepaprastai
gerai
išsi

kilme priėmęs delegatus karanurodo, kad dėl privisimo auto
jai
ištirti
incidentui,
kur
prieš
karaliui
važiuojant,
kaž-koks
laikęs.
riaus rūmų sosto salėj ir pa
mobilių (ir busų susisiekimo rei
savaitę lenkų sienos
sargyba
vyras buvęs išsitraukęs revol
sukęs sveikinamąją kalbą.
kalams, ta gelžkelio Unija ne
netoli
Minsko
nušovė
rusų
sar

verį
šauti,
bet
slaptos
žvalgy

Vokietijos prezidentas Hintik nebeišsimoka, bet neša dide
Suėmė penkis indijonus, gybinį, Rusijos teritorijoj.
denburgas taipjau
atsiuntė bos narys suskubęs pastverti už
lių nuostolių.
kaltinamus dėl nužu
jrankos pirmiau, ne kad jis pa
kongresui pasveikinimą.
dymo “raganiaus”
kėlęs revolverį. Pasikėsintojas
Wisconsino Universite
Atrado Borelly kometą
buvęs
tuojaus
suimtas.
tas atmetė RockefelMacMillano ekspedicija
VANCOUVER, Britų Kolum
CAMBRIDGE, Mass., rugp.
lerio $600,000 do
į žiemiu žemgalio sribija, rugp. 20. — Raitoji poli
19. — Harvardo observatorija
vanų
tis paliauta
ELEKRINltf MOTORAS KON cija vakar pagaliau sugavo pen
gavo kablegramą, kad Nicos
TROLIUOJAMAS ŽMOGAUS kis indijonus, kurie prieš kiek
MADISON/,.'Wm, rugp. 20.— (Francijoj) observatorijos as
WASHINGTONAS, ruRp. 20.
laiko Thirty Mile bare, ties Lp
BALSU
tronomas, D-ras Schaumasse,
— Nacionalė Gografljos Drau
ardo upe, nužudė jauną indi jo Wisconsino Universiteto valdy
gija skelbia, kad MacMillano MILWAUKEE, Wis., rugp. ną, Vastetia Mokasiną, kaipo ba nutarė nepriimti 600,000 do rugpiučio 14 dieną atradęs vėl
ekspedilija hidroplanafs į žie 20. — Wisconsino valstijos pa- raganių.
Jie įtarė Mokasiną, lerių, kuriuos Rockefellerio fun Borelly kometą, pirmą kartą
mių žemgalio vandenyną tapus Įrodoj, kuri prasėdės rugpiučio kad jis apraganavęs vieną se dacija siūlė jam kaipo dovaną atrastą Marseillese 1889 me
paliauta dėl labai nepalankių 31, Maruuette Universiteto in ną indijoną, todėl suėmė jįt su naujam universiteto medici tais.
oro sąlygų.
Ekspedicija, vie žinerijos skyrius demonstruos rišo ir paliko lauke ant ledo nos skyriaus triobesiui pastaty
toj to, vyks tyrinėti norvegų elektrinį motorą, kontroliuoja sušalti. Mokasinas taip ir ml- ti.
Faustų vadas, sužeistas
griuvėsių Grenlandijoj ir Lab mą žmogaus balsu. Liepta eiti,
radore, o tai,'jau daryti obser- .motoras eina, liepta nustoti
MILANAS, Italija, rugp. 19.
vacijų Baffino saloj. Ekspedi sustoja. Tai bent išradimas!
— Vakar. įvyko dvikova tarp
cijos pasiimtų trijų hidroplanų
Presos kliubas statysis
generales fašistų korporacijos
ru visai sugedę ir nebetinka
rumus už 9 milijonus
įsekretoriaus, Luigi Razza, ir
vartoti.
buvusio voluntierių milicijos le
Amerikos autai AgenttnoJ
doleriu
Chicagai ir apielinkei officia- giono vado, Aklo Carabella.
WASHINGTONAS, rugp. 20.’ lis oro biuras šiai dienai pra Dvikova ėjo kardais ir fašistas
NEW YORKAS, rugp. 20. Grenoblio Pramonių
Razza buvo tris kartus sužeis
Nacionalis Pre našauja:
Rūmai gaisro sunaikinti Argentinos-Ajnerikoe prekybos sosWashingtono
Kliubas aprobavo planus Aplamai gražu ir vėsiau; pu tas rankon.
rūmų pranešimu per pirmą* šių
GRENOBLE, Franci Ja, rugp. metų pusmetį Argentina im savo rumamisį kurie pastatyti sėtinas, didžiumoj žiemių vė
V1ENNA, Austrija, rugp. 19.
20. — Žaibo uždegti, praeitą portavo iš užsienių 24,110 au pareis 9 milijonus dolerių. Trio- jas.
naktį sudegė čia garsus Pramo tomobilių ir 3,394 trokus ir besy tilps teatras ir nuomoja Vakar temperatūra vidutiniš — Del laikomo čia žydų sio
nistų kongreso, “krikščionišnių Rūmai.
Nuostoliai siekia traktorius.
Viso to skaičiaus mi ofisai.
K'liubo gi kamba- kai siekė 74° F.
apie 10 milijonų frankų (nomi-(97 nuoš. importuota iš Jungtl- riai ir salės bus pačiame viršu-l šiandie saulė teka 6:08, lei- kų” antisemitų ir fašistų riaunaliai 500• tūkstančių dolerių).’nių Valstijų.
. šės nesiliauja.
tiniame aukšte.
džiasi 7:44 valandą.
.............................
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Trockis vis labiau įsigali Sargybų Šaudymos Rusų- Visuotinas vienos dienos
streikas Marseillėj
soviety valdžioj
Rumanijos sienoj
■

Vėl kesinos nužudyti Ispa
nijos karalių

—:—

■

■
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MASKVA, rugp. 20. — Iš
Ivankovo kaimo, : Kostromos
gubernijos, praneša, šitokią
baisią istoriją.
Vienas kaimietis, Giačev vai
du, nepatenkintas padalinimu
žemės, nutarė atkeršyti. Nuta
rė ir padarė. Jis užmušė septynioliką kaimiečių, dar koletą
sužeidė, paskerdė dvyliką jų
arklių ir padegė kaimą.
Oficialis sovietų pranešimas
sako, kati Gračevas, pardavęs
visą savo turtą, savo pačią ii
vaikus išsiuntęs pas toli gyve
nančius savo gimines, kai visi
kaimo žmonės dirbo laukuose
prie rugių, padegė kaimą keJo
se vietose. Kai kaimiečiai, pa
matę gaisrą, bėgo gelbėti, Gra
čevas, šaudydamas į Juos, ne
leido prisiartinti.
Kai jau vi
sas kaimas buvo ugny, Keršti
ninkas pabėgo ir iki šiol dar
nesuimtas,

Havanos laikraštinin. kas nužudyta
HAVANA, Kuba, rugp. 20.—
Du nežinomi esmens šį rytą nu
šovė laikraščio EI Dia leidėją,
Aimando y Alvarado, pirmiau
buvusį Havanos uosto policijas
viršininką.

$121,780,395

PANAMA, rugp. 20. — šių
metų rugpiučio 15 dieną suka
ko lygiai vienuolika metų, kaip
Panamos kanala® atidaryta. Per
tuos vienuoliką metų kanalu
perplaukė 30,298 prekybinių n
2,676 Jungtinių Valstijų val
džios laivų.
Prekybos laivai
gabeno kanalu viso bendrai
134,140,495 tonų prekių, ir už
leidimą vežti sumokėjo viso la
bo $121,780,395 važtos mokės
nio.

Elevatorius su 100,000
bušeriy javu nudegė
MfNNEAPOLIS, Minu., rugp.
Piaeitą naktį gaisras sunaikino
Calumet Minnig kompanijos
elevatorių, kartu su buvusiais
jame 100,000 bušelių javų. Gai
sro padaryti nuostoliai siekią
250,000 dolerių.

Smarkus viesulas perė
jo Vilniaus kraštu
VILNIUS ~237vil. [Elta].—
Šiomis dienomis praėjęs Vil
niaus kraštu viesulas padarė
daug nuostolių. Daugely vietų
50 kilometrų pločio juostoj su
naikinti pasėliai. Beveik visoj
Švenčionių apskrity dar nenu
nokę rugiai išguldyti.

Dabar Laibas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų
darbuose.
Siųsdami

pinigus Lietuvon

visuomet

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
21/»% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų;
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos
pasiima ant savęs.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St.
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Wcst 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
-■I

Penktadienis, rugp. 21, 1925

NAUJIENOS, Chicago, UI

Kas Dedasi
Lietuvoj
Del kelionės Romon

Paranki vieta dėl automobilių pastatymo
Nepriimara orderių laiškais nei telefonais

2 lininės knickers, Veste ir naujausio styliaus kautas, gerai pasiuti ir gerai pritinka, su druželėmis ir overplaid, mieros 8
iki 17 metų,
parsiduoda už

$7.95

žėsi

CUKRUS

*

GEROVĖS skYRIU

papai

Romon

tuflį

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. <JŲ

pabti-

I

VYRU VASARINIAI
SIUTAI
Iš Tropiškų Worsteds, Gabardine*, Palm Beach.
Tie siutai yra paimti iš musų reguliorio stako
geriausios rųšies ir nupiginti dėl šio išpardavi
mo. Jus galite išsirinkti iš šių materiolų —

MOHAIR mėlyni, rudi, su dryželiais;

TROPIŠKI SIUTAI galima gauti mėlynomis ir
žaliomis druželėmis;
PALM BEACH yra tan ir populiariški povvder
mėlyni.

Mieros pasirinkimui yra nuo 4X iki 55

Lot 1

S 11.85
Oppenheimer —

$18.85

Pirmas Aukštas

Lincoln

Eordson
THE UNIVERSAl CAR.

Cars-Trucks-Tractors

, FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue,

Telefonas Lawndale 4113-14

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

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“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 medutį darė.
f

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!
.įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šj skelhinių ir 40c. Persiunti
mo
“C.
*

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU

Chicago, IU.

C

Ta grupė kunigų vfen paro
de didelę vergiškumo dvasių,
stoką patriotkmo ir garbės
jausmą. Koks tai kunigas “Ry
te” darodinėjo, kad papos se
novės lietuviams buvo geri ir
nesiundę kryžiuosiu prieš lie
tuvius. Tai yra grynas melas
ir veidmainybė. Metraščiai aiš
kiai parodo, kad papos kry
žiuočių pagalba yra pralieję
lietuvių kraujo upes, o kad
jie kartais prilaikydavo kry
žiuočius nuo žiaurybių, tai ir
Muravjovo kartais be didelių
kančių ir pagalba prityrusių
budelių stengdavosi iškarti sa
vo aukas.
Kitas Tcunigas, skaitydamas
papą lyg Dievu tikybos ir do
ros* dalukuose, jame lyg ma
to dvi esybes: dieviškų (tobu
lybę ir neklaidingumų)
ir
žmoniškų. Žmoniška jo dalis
paklydo Vilniaus klausime ir
palaimino smurtų ir neteisybę,
bet tas lyg nieko bendra neturi su papos neklaidingumu
ir dora.
Vienu žodžiu, tūlas kunigas
papų norėjo pastatyti už logi
kos dėsnių ribų ir sofistikos
keliais j j išteisinti. Ret ne taip
jau yra tamsi ir naivi lietuvių
tauta, kad* nemokėtų atskirti
tiesos nuo melo.
• Galutiname rezultate reikia
pasidžiaugti, kad maldauninkų
kelionė suiro ir įgalus t atėjo
tam vergiškam ' sumanymui. •
Be to, reikia pabrįežti, kad
beprotiška butų važiuoti tokiu
buriu užsienin ir gabenti te
nai litus, kuomet Lietuva nuo
netikusios ūkio politikos ir
dviejų metų nederlius porgy
vena sunkiausi finansinį kri-

Š. m. liepos K d.,
policija
atėjus pas pil. Daukšą,
liepė
vesti kur yra jų rūbai, Nuvedus, pradėjo kaž-ko
ieškoti,
vartydami rubus, (nieko nepranešdami kame
dalykas),
bet “pasibasčius“ ir nieko, ko
jie ieškojo neradę, išsidangino,
Ar galima policijai be liudinin
kų daryti kratų ir be jokio
protokolo išsinešdinti. Ar ne
reikėtų policijai būti atsarges
nei?
*
*
*
š. m. liepos 12 d. pas pilie
tį Brajinską jaunimas susispietęs susirengė šeiminišką vaka
rėlį. Pradėjus šokti 5 vai. po
pietų, atėjo policistas p. Zala
torius ir uždraudė. Bet susi
prato: pasikvietė šeimininkų
ir vėl leido,, bet jau pareikš
damas “be 'musų žinios nega
lima rengti”. Ponaš... be žinios
Gal jums ir “be žinios,
bet
Šeduvoje, regis, neįvestas ka
ro stovis”
O gal tederantai x paprašė
uždrausti, nes tų dienų ifengė
jie vakarų?
>!«

♦

*
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18-24 mėneHių — Keturi nykiai dienoj

7 ryte. — Cornmrtil, oatmeal, manavų (kaip augščiaų). Duok su pie
nu, arba su sviestu. Minkštai virin
tas kiaušinis kas dvi ar trys dienos.
Kad kartčmis kapotos vištos ant
skrudintos duonos.
Pieno atsigerti.
Sėlinu biskvitas su sviestu, arba pa
senusi dtiona su sviestu.
9 ryte. — Sunka vieno orandžiaus.
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar
drožtos; avienos kojelių gardumynas,
smulkiai supjaustytos vištienos. Spinačo, asparago, dyųės, perkoštos vi
rintos tomeitės, virtų moikvų. Kep
tas obuolys ar obuolienė.
Pasenusi
duona su sviestu. Po 2l-mam mėne
siui keptos bulvės ir gerai virti šabalbonai,
3 p. m. — Vištos ar avies buljonas
su ryžėmi ar pasenusia duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos slyvos.
Sėlinu biskvitas arba duona su svie
stu.
' •
•
,
6 vai. — Manavų ar kitų kvietinių
košelių (virtų*to dvi valandi). Duok
vieną ar tris Šaukštus, su pienu, ar
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitąar duona su sviestu.
Pastana. Kūdikiu) reikia duoti ma
žai mėsos iki septynių metų. Ir mė
sos porcija vaiko valgiuose turi būti
duodama tik syk; dienoje ir labai ma
žai. Jei sistema susidaro iš riebių
valgių, turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai mė
sos galima visai neduoti, nebent reko
menduoja gydyt jas.
Motinos, kurios turi kūdikius bet
negali jų žindyti, stipriai rekomen
duojama Borden’s Ehgle Pienas dėl
bonkučių. Tai puikiausias pienas
sumaišytas su gryniausiu cukrum.
Borden’s Eagle Pitenas yra maistas,
kuris stato vaikams vikrias kojas ir
stiprius kunus. Jis duoda vaikui
svorio reikalingo jo sveikumui. Ji
rekomenduoja gydytojai dėl jo augštos kokybės.
Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, iskirp kuponą iš
telpančių apgarsinimų ir gausi visai
dykai visas informacijas, kaip prižiū
rėti
z
' Cadum Ointmėnt prašalins nie-žėjimą jūsų kūdikio tuojau. Jos yra
labai gydančios gyduolės nuo niežėji
mo ir uždegimo odos. Daug kentė
jimų nuo odos ligų galima išvengti
vartojant tas puikias gyduoles.
Crfdum Ointment yra Francuziškos
gyduolės pagamintos Amerikoje ir
jos nekenkta kad ir Švelniausiai kū
dikių odai.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę i|, pasidėkit ateičiai.

ŠEDUVA

I

Kaip “Aušros” laikuose su
sipratę lietuviai. caro tarnų
buvo persekiojami, tai šiandie
tų veteranų iškovotai
laisvei
“savieji” musų klerikalai, re
težius kala, štai jų tarnai —
policija šiandie toliau šioj sri
ty nužengė kaip rusų. Girikime
šeduvų. Nuo gatvės, varo bažnyčiop. Atradę apie tai kores
pondencijų ML. Ž.” ieško ko
respondento. įvyksta koks pa
žangesnis susirinkimas išgirs
ti policija siūlo “jiems reikia
nagaikų”! — Linksmutis.

PIRKTI, PARDUOTI AR M AL t
NYTI VISADOS KKEIPKITftS f
PAS MUS.
TAS JUMS BUS,
ANT NAUDOS.
I

Daug žmonių yra išgydyta nuo
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar
kitokių kokių chroniškų ligų, labai
tankiai tos ligos apsireiškia nuo
uždegimo kraujo.
Kraujo
išban
dymas, šlapumo
išbandymas XRay ir labora
torijos egzami
navimas, pagel
bės sura
sti tikra
priežastį
jūsų ligos.
Ateikite pas
Dr. Ross, se
niausia speci-

mm. Maumai Ir la.tal

Puikus granulated cukruj 5 svarai šiame išpardavime
(6 svarai daugiausiai)

DYKU SERGANTIEMS

ŽS8SB

Pagaliau paskutines žinios
praneša, kad maldauninkų ke
lionė Romon neįvyksianti, nors
kun.
Narjauskas ir stengiasi
nors skeliaudrų tos kelionės
įvykdyti. Keista yra tu grupė
kunigų, kuri nežiūrėdama į vi
sos tautos protestų, visgi ver

VAIKU 4 ŠMOTU SU VESTEMIS SIUTAI

NORĖDAMI

Patarimas ir Egzaminavimas

S. L. FABIONAS CB
809 W. 35th St., Chicago E
Tel. Bo.levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- į
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai aiunčiam pinigas ir į
Parduodam Laivakortes.

pasųkys j urna I
ką daryti kad I

Dažnai pas įtaiko,
kad motinos negali
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia
surasti koki kitą
maistų.

Borden’s Eagle Pie
nas yra geriausias
užvaduotojas moti
nos pieno Ir yra
daktarų rekomen
duojamas dėl S o
grynumo ir lengvo
suvirškinimo
tybių.

pasveikus.
Laike trisdešimti metų savo praktikos, Dr. Ross Sistema gydymo
padarė tūkstančius žmonių sveikais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodijimą,
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas,
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas,
arba kitas Šiokias ligas, gali pilnai
pasitikėti jo metodu gydymo, kulis yra patvirtintas kaipo pasekminga 8 gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per daugelj metų mokslo ir praktikavimo,
Dr. Ross ir jo pagelbininkaj, patyrę gydytojai, gali suteikti geriausj patarnavimą ir suteikti pa.sėkmingą gydymą už mažiau

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Į
I
I
I

Už pusę paprastos
kainos

I

Kiekvienas žmogus su chroniška,
kraujo arba užkrečiama liga, gali
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Pagerinti 606 ir 914 ir geriausiu Leuscide gydymas yra teikiamas nužcmintomis kainomis nuo

Uei' prisiusite gitą
apgarsinimą Į The
Borden Company?
Borden. BuildingJ
New YorkJtailbus
Jums jūsų’kalboje
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdiki su
Eagle Pienu.

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo.
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiškų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties- ^ra ^tik
rintas.
t
/ '«*»» ♦ * , ■,
,
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite '
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

Dept. 6

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN,
Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip
juos vartoti. Receptai išpildomi au
jatsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Kampas Monroe St., Chicago
5tas augštas — Crilly Building
25 ftietai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryo iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais,
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 —.
Moterų priėmimo kambarys, 508
— Kalbama visokiomis kalbomis.

Lietuvon

5Oc

Telegramų

''v.--

/

•

x-

'

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
"L
*•’
,T
Siuntėjo parhšas.....................
-........
i

** .

■ s-

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

-

I

A. A. OLIS
ADVOKATAS
JI S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034-*-Val. nuo 9-6
V&lcnrms
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

Tel. Pullman 6377

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

*

'

Advokatas

—
'

’ ’

l

J. P. WAITCHES

............................................. -

T*!*/

į

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

*------------ —----------------- -

Paštas ...... . ............................................. Apskritis....................
■ '*'

... LAWYER

Namų Tel.: Hyde Park 3395

’

_

------- ---------- ------------ Valsčius

v...

JOHN KUGHINSKAS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
z Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

kaip Naujtemoa.

Vardas ir pavardė......... .......................................... ............................................ —,

Kaimas

> Miesto ofisas
' 190 No. State St. Room 844
Tęk State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
.
.Bridgeporto Ofisas
/ >'
(,3335 So. Halsted_£t.
'Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedęljbms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 motgRHams.
...... ------- r,...
..... . .......
-------------- .. ■'

A. A. SLAKIS

tiek naudingų žinių,

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:
' A;

K. JURGELIONIS

Tel. Dearbom 9057
Nėra kito Saltimio,
iš kurio plauktų

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ją mums su pinigais.
'■

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyyenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

35 So. Dearborn St., \

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ!<
TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

/

ADVOKATAS

DR. B. M. ROSS

Phone Lafayette 6149

Pinigai

I
I
I
I
I

K. GUGIS

*

Roseland, IU.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096 v

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

__

_

_ j _

/

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

JOHN B. BORDEN

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

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washlngton St. Room 1310
{ Telcphone Dearborn 8946.
■ Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki <9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republlc 9600

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

V. W. RUTKAUSKAS Į
Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
V < Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožraos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St,

•

Chicago, Illinois

ADVOKATAS
77 W. VViisIiington St. Room 911
Tel. ( aitrai 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 1 I St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgrporto Si odoj nuo
6 8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v
3236 S. H.il' ti d S t T. Bmil. i>737

Penktadienis, rugp. 21,1925

'

NAUJIENOS, Chicago, UI.

kurie atsisakė pirkti Laisvės viešus susirinkimus ir įvcdan- pinskui ir K. Bieliniu!, kuriuos
Paskolos bonų ir nurodė kitas čius mirties
bausmę už eili- brutalinė policija jėga išmetė
darbiečių klastas. Jis pasakė, nius politinius prasikaltimus; iš Seimo posėdžių salės ir kar
kad darbiečiai mažai skiriasi | Ip kadangi pasipriešinusius tu sveikiname juos už drąsų
nuo Lietuvos klerikalų savo Seimo narius, I)r. Grinių, Ig. stojimą ginti Lietuvos ValstyK. Biclinį prieš bės Konstitucijos
ir (Lietuvos
fanatiškais darbais.
Toliaus Lapinską ir
neiškentė neužkliudęs nė Lie laužymą Konstituiijos ir var žmonių teisių.
tuvos Socialdemokratų Parti žymą Lietuvos liaudies teisių,
Pasižadam visomis išgalėmis
jos; esą ir jie prasižengę prieš valdančioji partija su policijos remti moraliai ir medžiaginiai
Stebuklingas bolševikų
Išvažiavimas ir kiti prajovai darbininkus, kuomet išpradžių pagelba išmetė iš Seimo posė
Lietuvos Valstiečius
Liaudi
piknikas
rėmė Lietuvos valdžią. Matyt, džių Lietuvai užsitarnavusius
ninkus, kurie
drąsiai
visu
Nedėlioj, rugpiučio 9 d.,
Bimbai yra daug arčiau nuo jaunų dienų veikėjus.
Palmer Parke įvyko S'LA 21' rje širdies komunistų partija
Visą tai matydamas A. L. T. jiems galimu grieštumu kovo
šiais laikais jau, rodos, ste ir 200 kuopų išvažiavimas. įr jy internacionalas, kas iš jo Sandaros Kuopų Sąryšis, Pit- ja prieš Kr. Dem. žiaurią re
buklų nėra, bet pas bolševikus Žmonių sulyginus su kp. didu- kalbos buvo galima suprasti, tsburgb. Pa., kuris susideda iš akciją ir prieš Lietuvos Valsty
bės Konstitucijos f laužymą.
da ir šiais laikais pasitaiko mu buvo nepe'daugiausia. Gal jjs dar pridūrė, kad pasauly 5 kuopų laikytame
viešame
Veskite griežtą kovą, draugai,
stebuklų ne tik bolševikiškam būt priežastis buvo tame, kad|tun-.s užviešpatautii komunis- piknike,
kuriame
dalyvavo prieš pasikėsintojus ant Lietu
rojuje, ale ir čionai, Ameriko tą pačią dieną buvo net du(
ar ]<as norjt ar ne.
Pittsburgho ir apielinkės lietu vos žmonių laisvės ir pažan
je. Mat, bolševikai tai tokie piknikai. Vienas buvo svotai-( Antras kalbėjo
apšvietietis viai, rugp. 9-tą dieną, 1925 m., gos, o mes visuomet busime su
dievo sutvėrimai, kurie skel nes bendrovės, antras — Bet- Misevičius. FIr jis giedojo tą Amšiejaus farmoj, nutarė:
jumis ir visomis savo išgalė
bia stebuklus ir da randasi to roito Lietuvių Kliubo, arba, giesmę, kaip kad kiti. DarbieGrieštai protestuot prieš iš mis remsime jus kovoje už
kių, kurie tiki tokiems ste kaip kiti vadina, senų singelių £iams patiko, kad jis nieko ant niekinimą Seimo
atstovų ir laisvę ir tikrą demokratybę.
buklams.
Iv 11 U 1 H A .
’»•Piknikuose negalėjau*
a■
a.“ a.
. jų nesakė, todėl ir darbiečiai
paties Seimo autoriteto tokiu
Sąryšio Komitetas:
Pittsburgho bolševikai buvo būti, nes norėjau dalyvauti S.' plojo jam. Bet tas pas juos neteisėtu pasielgimu Kr. Dem.
A. Akelaitytė
ltt ptipi
„^ul. Vieną
V1VIU| U
wną musurengę pikniką liepos 4 d. ir L. A. dviejų kuopų išvažiavi-* yra
paprasta.
dieną
mu- Partijos:
A. žemaitis
jie rėkdami manė, kad tūkstan me.
J šas, kitą dieną bučiuojas.- PaJ. Virbickas.
Taipgi ' protestuojam prieš
tinės minios sueis pas juos.
SLA 21 ir 200 kuopų buvo skiaus tie patys kalbėjo antru
Bet kaip reikia, tai tik porą garsinta, kad bus didelis išva- atveju. Buvo ir juokų, kuomet 'panaikinimą spaudos ir susi
tuzinų teatėjo jų ištikimųjų žiavimas su programų. Kada Baranas pasiaiškino, kad į rinkimų laisvės ir įvedimą mir
A. L. TH0MAS
tavorščių ir keletas pašalinių. nuvažiavau, žmonių buvo dar Bimbos užmetimus neatsaky- ties bausmės už eilipius politi ‘
LIETUVYS ADVOKATAS
Bolševikai matydami, kad maž mažai, bet vėliaUs susirinko (siąs. Tai yra darbiečiams pa- nius prasikaltimus;
Reiškiame giliausios
užuo
12037 Normai Avė.
ne vieni saviškiai, sumanė pa daugiau ir prasidėjo progra- keptas kugelis, kuriuo apšvieTel. Pullman 7097
daryti bolševikišką stebuklą ir mas.*
; tiečiai šeria sau priešingą srio- jautos iLietuvos Seimo Atsto
Veda bylas visuose teismuose,
vams,
Dr.
K.
Griniui,
Ig.
Laįsakė komisarui Bukniui para
Abstraktai, morgičiai.
Pirmiausia buvo pristatytas Vę. Taipgi supyko ant šlapelio,
šyti į “Laisvę”, kad tūkstan kalbėti 21 kp. pirmininkas F. kam jis vadino darbiečius tamčiai publikos buvo ir pelno tu Jačionis. Kalbėjo Susivienijimo stoms, o ne šnipąis, kraugerėjo $675, kad tuo nugąsdinus klausime, gyrė kiek drūtas.’rinis, kaip kad darbiečiai kalVirė 160,000 taupymo
menševikus ir sandariečius; o Mat dabar pas darbiečius yra ba; mat darbiečiai nori, kad
depozitorių, iškaitant di
jie tų pašalinių tai visai ne nutarta, kad turi taikintis gra- Jr šlapelis mokytųsi jų kalbos,
deli skaitlių
paisė, sakydami, kad tie mu žumu prie S’LA, taip kaip kad Smailis verkė, kad jį Bimbo
lai nieko nesupras. Ale kur tu lapė darė su varna, 1 kuomet* vadinęs pernai net skebu už
LIETUVIŲ
patvirtina saugumą, patar
žmogus šioj gadynėj rasi už varna būdama medžio viršų- tai, kad jis pabėgęs iš mainenavimu ir parankumą šios
save durnesnius. Tie pašaliniai nėj turėjo dantyse sūrio šmo- rių streiko ir sako: “Tegul pubBankos.
ne tik išdavė bolševikų slapty tą. (Lapė bėgdama pamatė tai lika sprendžia, ar aš esu skebes, ale pamatę “'Laisvėje** pa ir pradėjo girti varną ir jos bas ar ne.’* Dar (ir kiti kalbėrašyta, kad tūkstantinės mi puikų balsą. Varna, žinoma, iš jo, bet tai buvo tuščios kal
nios buvusios bolševikų pikni to džiaugsmo užgiedojo ir su-(b0s. Ant galo Baranas kalbėke ir uždarbio turėję $675, tu ris nulėkė žemėn; lapė paėmus, damas apie (Lietuvos darbininyra užtikrintas ) per First Trust and
ri dabar gardaus juoko ir pa surj nubėgo, o' varna liko ap- kų Vargus prašė ateinančią ne
Savings Bank, šis bankas yra valdomas
sakoja, kad, girdi, tikrai tai gauta. Taip daro dabar darbie- dėlią atvažiuoti į darbiečių pik
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of
stebuklingas tas bolševikų pik čiui. Kuomet išbandė visus bu- niką, Chernut Grove. Mat Ba
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00
nikas buvo, kad iš dviejų tu dus kovai prieš SLA, kaip pa- ranas ir tame darže mato varkapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir
zinų galėjo priskaityti tuksian sitraukimą iš organizacijos, gus lietuvių, kurie nuo “sauvirš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
čius ir uždarbio $675.
šmeižimą visais galimais bu- lės” spindulių ant keturių eina.
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.
Tikri stebukladariai tie bol dais ir t. t. Bet pamatę,, kad Ar neįkurs jie fondo tiems
ševikai.
jų visas tas darbas negali pa vargšams” šelpti... Tuo tos
kenkti Susivienijimui, sumanė, seikės ir užsibaigė. Ant užbai♦
dabar naują pieną — lapės, gos apšvietieįiąi kvietė j yįe♦
budu dasigauti prie organiza-, šas diskusijas darbiečius. Bet
Melvin A. Traylor, Prezidentas.
Komisaras Buknyą busiąs
cijos vairo. Bet manau, kad. kaip užsibaigė <— nežinau, ar
Iškeltas iš Pittsburgho
tą jų “patriotiškumą” prie mu-, įvyks diskusijos rugpiučio 23
Dearbom, Monroe
Randasi ant
sų
organizacijos,
nariai
gerai
dieną,
ar
ne.
Teko sužinoti iš patikimų
ir Clark Streets,
žemutinio floro
Darbiečiai vėl naują fondą
bolševikiškų šaltinių, kad bol permato, nes parodo jų, darševikai savo komisarą Buknį biečių, nuveikti darbai, kad. turi Dr. Kaškiaučiui “šelpti”.
iškelsiu į kitą koloniją, gal jie viską moka tik sugriauti J Vėl naujas šaltinis. Apie visą
apie Postoną, o į Pittsburghą bet nieko nemoka pastatyti pasaulį galima butų nutiesti
perkelsiu kitą — kokį da nėra naujo, nes jų visas progresas surišus visus fondus į vieną
sužinota. Mat Buknys jau už eina į atbulą pusę. Taip yra ir
tektinai įsipyko pittsburgie- su Jačionio kalba. Vieną kal Vienas apšvietietis skundėsi,
čiams su savo blofais ir meT ba, bet kitą mistiną, ir nariai kad darbiečiai juos apvogė, už
dėję kairiųjų sąryšio^ vardą ant
T
lais ir jo niekas neklauso, o turi būti ant sargybos.
Antras
kalbėjo
Dr.
Matulai

darbiečių rcngfiamo pikniko.
northsaidiečiai kitaip jo ne
Musų geriausias skelbimas dar nčra
vadina kaip tik bobų agentu. tis. Kalba buvo daug teisinges Kažin tik ar čia nebus social
parašytas ir gal būt nebus.
nė
už
pirmojo
kalbėtojo.
demokratai
kalti?
—
Lukšis.
Kol da tik buvo atvažiavęs,
Pasitikėjimas i stiprumą ir saugumą
Vėliaus buvo lenktynės vy
tai nekurie žmonės manė, kad
šios ištaigos atgabena naują biznį
rų, moterų, vaikų ir mergaičių.
šiam bankui ir užlaiko j| čionai.
ir geras žmogus yra, ale pa
Tuo
Susivienijimo
programas
buvus kiek ilgiau turėjo žmo
Mes teisingai patarnausime dėl jūsų
ir
užsibaigė.
bankiniame
biznyje ir bus malonu
nes progos pamatyti tikrą vei
mums ir jumis priskaityti j musų di
Paskui
darbiečiai
sumanė
dą to bolševikų komisaro, tai
delę šeimyną daugelio tūkstančių užganėdintų kostumerių.
ir persitikrino, kad tai tikras pasinaudoti Susivienijimo išva Užuojautos ir Protesto Rezoi
liucija.
bloferis ir bolševikiško krome- žiavimu ir atidarė savo pra
Misa Jonikis, musu lietuvaitė, pa
kalbas.
Pirmiausia
kalbėjo
P.
tarnauja
prie langelio No. 12, visuo
lio garbintojas, tad ir pradėjo
met
maloniah
pasakys jums apie pa
Kadangi Lietuvos Krikščio
atšalti. O bolševikai gudrus Pekaraitis, antras — Rieksnis;
tarnavimą kokj mes suteiksime jums
jūsų bankiniuose reikaluos^.
biznieriai, — nusidėvėjusį siun kalbėjo gal jis pats nežinojo nių Demokratų Partija priėjo
apie
ką.
Mat
gerklę
turi
ir
prie tokio
neteisėtumo, kad
čia į šviežią vietą, o į musų
Pittsburgh’ą vėl atsiųs šviežią. drąsos nestoka, bet gaila, kad laužo ILlietuvos Valstybės Kon
įstaty
Mat su šviežiais padaro geres supratimo neturi nei' sulig kū stituciją, perleisdama
dikio. Trečias: kalbėjo A. (Smai mus, suvaržančius spaudą ir
nį biznį.
Tikrai kunigiškai — iš pa lis, revoliucionierius, kurio ir
........ . i
>
rapijos į parapiją kilnojami čeverykai yra pilni ugnies. /■■■
Kalba
susidėjo
iš
devynių
vėjų;
agitatoriai.
gyrės, kad jų, darbiečių, kromelis košer ir visą blogumą
kaip Amerikoj, taip ir Lietu
4150Solith Halsted St
voj,
suvertė
ant
socialdemokra

Sandariečių piknikas ir pro
testas prieš klerikalų smurtą tų; tik gaila, kad nepasakė,
Rugp. 9 d. Pittsburgho iSan- kad ir Railos $20, kurie per
daros kuopos turėjo parengu bėgo per A. Smailio kišenių,
sios pikniką McKees Rocke, socialdemokratai nukniaukė.
prasidėjo viešos Priima paskelbimus Nau
Amšiejaus farmoje. Buvo gar iPaskiaus
šviesą ir pąjiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
diskusijos.
Po
visų
šmeižikų
jienoms
ir
atlieka
kitokius
tuves.
Cash arba ant išmokėjimų.
sinta, kad šio pikniko pelnas
Pirmutine
Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
eisiąs pagelbai Lietuvos pažan kalbėjo socialdemokratas P. reikalus surištus su Nau
THE BRIDCEPORT ELECTRIC CO., Ine.
giosioms partijoms rinkimų šlapelis; šaltai nurodinėjo vi
A. BARTKUS, Pres.
sus
nepamatuotus
užmetimus.
jienomis.
kampanijai ir kad bus išneš
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
Po
jo
kalbėjo
Baranas,
arba,
tas protestas prieš klerikalus.
Ale šiame piknike žmonių ne kaip rusai sako, Baran; jis iš Siunčia pinigus Lietuvon.
4
daug buvo, mat tą dieną labai vadino visus šnipais, pardavidaug piknikų buvo, o be to ir kais, tik jis vienas geras. Bet
vieta ne labai gera — toli nuo kur buvęs po jo kalba Bimbo,
apšvietietis. Pradėjus jam kal
gatvele arto.
bėti,
darbiečiai pradėjo neri
Pivariunas pasakė prakalbą
1616 W. 47th Street
mauti,
nes
jis
pasakė,
kad
neir buvo priimta protesto rezo
____________
I
... —
---------------------*
liucija prieš klerikalų smurtą kuriems kalbėtojams užminsiąs
Lietuvos Seime. Pelno tur būt ant kornų. Ypač kuomet Bim
bo pasakė, kad Baranas pieti 50 centą už pinigines
nepadarė daug.
nėj Illinois daly būdamas mai- telegramas be skirtumo
—Korespondentas.
neriu išdavė du darbininkus, sumos Ir adreso ilgumo.

įkorespondencijosĮ
Pittsburgh, Pa.

Detroit, Mich.

8

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENEI
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal. '
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pagelbą.
*
Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki *
9 vai. vakare.

r........ .. 11

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

<^DR. HERZMAN-^
—Iš

RUSIJOS—'i

3235 S. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai dykai.

Praktikuoja 18 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

Telefonas Midway 2880
---------/

l.
Specialistai
užsisenėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir
vaikų. Daktarų Medikalė Laboratorija.

"

"■

1 11

'

Telephone Yards 0994

DK. HORVAT, DR. WIL NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island

DR. MAURICE KAHN

Phonc Canal 1713-0241
Kės. Midway 5512

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.
-

Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

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

DR. M. J. SHERMAN

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI.
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Tel. Boulevard 0537

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.
»•
I
I
..UI.......

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

K

II

I

II. .. ........................... ..........

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.
. .......................................... ............. ................ I........................................................ II

j..--------------------

-

)

—

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Chicago, III.
!■«!■

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.
■■

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

DR. MARYA ,
D0WIAT—SASS

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

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

Miisiį Geriausias Skelbimas

Town of
Lake

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja
mote
rims prie gimdym o , patarimai .
dykai moterims
ir merginoms.
3113 South
Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

The STOCK TAROS
TRUST & SAVINGS
BANK

Blvd. 3136
WoitkiewiczBAN1S

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-Kay 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
Telefonais:
J
3110- Nakt>
j Drexel 0950
I Boulevard 4136

DR. SERNER, 0. D.

Saugumas dėl Taupymo

Pittsburgh, Pa.

Tel.

/

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, t
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicago
arti 31st Street
Valandos 1^—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr.A.R. BLUMENTHAL

DR. A. MONTVID

Optometrist
Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Brunswick 4983Namų telefonas Spaulding 8633

^^^^^3^^4649 S. Anhland A v.

Kampas 47-tos
ant 2 lubų

Ir.

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

Tel. Pullman 0982
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS
10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Subatos vakare pagal sutarti.
-.... A.,................ -

I,..............

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

—...............

benedict akon

....

T1"*

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.,
Tel. Lafayette 4146

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

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis

G. tašius

LIETUVYS DENTISTAS
Ii

4712 So. Ashland Avė.,
near 47th Street
CHICAGO
Į
i

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

Butkus Undertaking’
Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas -kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje.
Tel. Canal 3161

ru<rr 21. 192K
UžsimokSjlmo kaina:
Chicago je — paStu:
Metams .................................... $8.00
The Lithuanian Daily News
Pusei metų ................................ 4.00
Published Daily Except Sunday
Trims mėnesiams ..................... 2.00
by Lhe Lithuanian News Pub. Co. Ine.
Dviem mėnesiams ..........
1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75
Editor P. GRIGAITIS
Chicagoje per nešiotojus:
1739 South Halsted Street
Viena kopija ................................ 8c
Chicago, III.
Savaitei .....................
18c
\ Telephone Koosevelt 8500
Mėnesiui .................................
75c
Subscription Kates:
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
$8.00 per year in Canada.
paštu:
$7.00 per year outside of Chicago.
Metams .................................... $7.00
$8.00 per year in Chicago.
Pusei metų ................................. 3.50
3c. per copy.
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Entered as Second Class Matter
Vienam mėnesiui ....... '.................. 7£į
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, 111., under the act of
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
March 2nd 1879.
(Atpiginta)
Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Trims mėnesiams ................... 2.00
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
Pinigus reikiasiųsti pašto • Money
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
orderiu kartu su užsakymu.
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

NAUJIENOS

RUSIJOS ŽEMĖS KONCESIJŲ KOMISIJA

Ar ne aišku, kad Rusijos bolševikai apgaudinėja pub nių. Vidurinysis mokymas
liką, sakydami, jogei Rusijoje privatinio kapitalo viešpa-< siusi ketverius metus. Daug Busii^/kuris prap^und?naa ^nodomės kreipiama į specialų la kytojų paruošimą kursuose, setavimas jau esąs “atgyvenęs” savo laiką?

Bolševikai ne tiktai deda naują fundamentą kapita
lizmo tvarkai, bet steigia tą kapitalizmo rųšj, kuri yra
žalingiausia kraštui. Jie daro iš Rusijos svetimų salių ka
pitalo koloniją.
Tokioje padėtyje kitąsyk buvo Meksika, kurios gam
tinius turtus buvo iššinkavę svetimų šalių kapitalistams
senieji to krašto valdovai. Šiandie Meksika jau baigia to
jungo atsikratyti. Prieš svetimo kapitalo jungą jau ima
kilti net ip nelaimingos Kinijos žmonės. O Rusijos “pro
letariato vaduotojai” kaip tik dabar į tokią vergiją stu
mia liaudį, kuri nuvertė carizmą ir svajojo apie visišką
pasiliuosavimą!
,
'
».
Tai kur nudardėjo “pasaulio revoliucijos' gerieralis
štabas”.
■■ ■ ■■

GAMTOS TURTŲ IŠPARDAVIMAS UŽSIENIO
KAPITALUI

VERGIJOS JUNGAS DARBININKAMS IR
VISAM KRAŠTUI
KUR DINGO BOLŠEVIKŲ “SOCIALIZMAS?”

Dar vienas žinksnis į bolševikišką “komunizmą”:
Sovietų valdžia sudarė specialu, taip vadinamą, že
mės koncesijų komisiją, kurios uždavinys bus pavesti sve
timų kraštų kapitalistams žemės plotą, didesnį ne kaip
visa Texas valstija. Žemės koncesijų komisija turi savo
žinioje tarp 15 ir 20 milionų akrų žemės Turkestane, Si
bire, Kaukazo srityje ir Azovo juros ir Volgos upės srir,

‘ ■ " ■ ' ■

,
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Tuos milžiniškus žemės plotus nori gauti sekančios
kapitalistų grupės: Holandijos kapitalistai — 400,000 ak
rų Azovo juros srity; Franci jos kapitalistai — 8,000,000
akrų rytų Sibire; trys Vokiečių kompanijos jau gavo
400,000 akrų; Anglijos, Švedijos ir kitų šalių kapitalistai
prašo koncesijų miškams Rusijos žiemiuose.

Šita žinia apie naujas milžiniškas koncesijas, kurias
bolševikų valdžia ketina duoti (ir dalinai jau davė) už
sienio kapitalistams, yra pranešta telegramoje, atėjusio
je tiesiog iš Maskvos. Taigi aišku, kad ji yra išleista su
bolševikų valdžios pritarimu; apie jos teisingumą todėl
nėra pamato abejoti.
* w
Pirmiaus buvo žinoma, kad sovietai derėjosi su už
sienių koncesininkais dėl aliejaus laukų Gruzijoje (kurią
bolševikai razbaininkišku budu užgrobė), dėl anglies ka
syklų Dono baseine, dėl aukso kasyklų upės Lenos-srity
je (Sibire) ir t. t. Kai kurios tų derybų atvedė prie susi
tarimui ir svetimų šalių kapitalistai jau gavo koncesijas;
kitos derybos dar tebsitęsia.
Dabar planuojama pavesti užsienio kapitalui dar ir
aukščiaus'minėtuosius neišmatuojamus žemės plotus su
visais esančiais juose ganV j turtais. Kuo gi tuomet pa
virs Rusija?
Bolševikų agentai, teisindami tą sovietų valdžios po
litiką, sako, kad koncesijos yra geras daiktas, nes jos
“stiprina sovietus”. Taip, bet kokioje prasmėje stiprina?
Ar koncesijos didina darbininkų klasės įtaką Rusijoje?
Ar jos rengia dirva socializmo tvarkia? Žinoma, kad ne.
Koncesija yra sutartis tarpe valdžios ir privatinių
kapitalistų. Kuomet valdžia duoda koncesiją užsienio ka
pitalui, tai ji apsiima saugoti to kapitalo biznį; Darbinin
kai, kurie dirba paprastoje privatinio kapitalisto įstai
goje, turi prieš save tiktai savo darbdavį; darbininkai gi,
kurie dirba koncesininko įstaigoje, turi prieš save ir darbadavį ir valdžią. Jiems čia yra daug sunkiaus kovoti už
savo reikalus.
Valdžiai tenka remti koncesininką prieš darbininkus
ne tiktai dėlto, kad ji yra padariusi su juo sutartį, bet ir
dėlto, kad ji yra tame, suinteresuota ekonomiškai: ji gaib
na dalį to pelno, kurį koncesininkas išspaudžia iš darbi
ninkų.

Be to, koncesijos yra duodamos keturioms dešimtims
metų, penkioms dešimtims metų ir ilgesniam laikui. Reiš-.
kia, užsienio kapitalistai gauna užtikrinimą, kad per pu
sę šimto metų arba daugiaus tos įmonės, kurias jie bus
įsteigę Rusijoje, paliks privatinio kapitalo kontrolėje.
Koncesininkams atiduodanja patys gausiausieji tur
tų šaltiniai. Tokių dalykų, iš kurių kapitalistai nesitiki
didelių pelnų, jie ir neimtų. Reikia manyti, kad tos pra
monės, kurias paims į savo rankas užsienio koncesipinkai, bus Rusijoje pelningiausios ir plėtosis sparčiausiai.
Vienok bolševikai sutinka pasirašyt, kad per šios ir at
einančios gentkartės amžių tas pramones, ne tiktai val
dys privatinis kapitalas, bet ir gaunamą iš jų pelną ga
bens užsienin. Kaip gi tuomet Rusijoje galės būt įvykin
tas socializmas?
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Pabaltės Mokytojų
Kongresas Rygoje

vinimą. Aukštasis mokslas ei
nama universitete Rygoje, me
no akademijoje, kuri, deja, la
bai brangiai valstybei atsieina
ir net (Seime buvo kilus min
tis laikyti tą mokyklą visoms
trims valstybėms, bet ligi šiol
dar tuo klausimu nesusitarta,
taipogi mokomasi ir konserva
torijose.

vj|Į] jy j ir Spaliu
9
d
r "

minarijose, universitete ir tai-*. .
pogi gimnazijose:
I
n,aus
1

Vadavimo Komiteto
pranešimas.

■/i
,
Mokytojų organizacijų rei
Neužilgio ateis spalių 9 d.
kalu kalba iš Latvių p. Kula.
Ji primins mums kaip penki
Organizacijos stiprios, Veikimetai atgal
Ixmkų legionai
mas platus, žymi įtaka švieti4
Želigovskio Vedami veidmai
mo darbe. Pastaruoju laiku
ningai. puolė Vilnių ir užėmė
dalis mokytojų atsiskyrė ir su
jį po kruvino
susirėmimo su
darė naują sąjungą. Mokytojų neskaitlinga musų kariuomene.
sąjungos skirstosi mokyklomis
Prisiminimas šio nepaprasto
. Priimtoji (Latvių mokytojų ir apskritimis. ,
visoj istorijoj įvykio, neabejoti
I
•
ištisinė sistema labiausiai ataEstijoj padėtį apibudina p. nai, sukels Amerikos lietuvių
tinka ekonominiai bei kultūri
Laja. 1 Mokytojai organižuoti tarpe ne tik liūdesio arba pasiniai krašto padėčiai.
vienoj sąjungoj.
Dirba be ’ piktinipio jausmą, bet taipgi
Taipogi žiūrima, kad tik ga skirtumo švietimo darbą. Mo ' ir didesnio pasirižymo kovot
besnieji mokytųsi, gi vidutinių kyklų reforma vien iš mokyto už atvadavimą pavergtos spa
gabumų mokiniai baigę bend jų nutarimų. Rūpinamasi eko lių 9 dieną musų sostinės.
rąjį pradžios mokslą eitų ,gy- nominiais, kultūriniais ir pro- ' Vilniaus Vadavimo Komiteveniman.

Suaugusieji

dapildo fesionaliniais mokytojų

savo žinias specialiuos kursuos.
Pradžios ir viduriniojo mokslo
koncertruose
nesirūpinama
ruošti aukštesnijin, 'bet lavi
nama visiškai pabaigta prog
rama, kad mokinys baigęs vie
ną ar kitą mokyklą galėtų eiti
gyveniman ir, žinoma, taipogi
butų priimtas aukštesnijin koncentran. Specialus ruošimas
kitan mokyklos laipsnin ken
kia harmoningan mokinio išsi
lavinimui. Vidurinioji mokyk
la prisitaiko mokinių žinioms,
kurias šie įgijo pradžios mo
kyklose, universitetas — vidu
riniajai: Sulig programa Latvių
viduriniosios mokyklos skirsto
si į bendro lavinimo, specialaus
ir profesionalinio.
Lietuvos mokyklų sutvarky
mą apibudina mok. Busilas.
IJet. Mok. Prof. Sąjunga eina
prie ištisinės sistemos 4 ir 3
metų universitetas. Faktinai
gyvuoja prieškarinio tipo mo
kyklos su gimnazijoms ir pro
gimnazijoms. Dar bendrais žo
džiais nupasakoja kas Lietuvos mokyklose teigiamo ir kas
neigiamo.

yra

rcika- tas

nutaręs

rengti toje

dienoje eilę masinių mitingų,
Jais.
Iš Lietuvos praneša p. B. kur bus aptariama dabartinė
žygelis, plačiai apibudindamas Vilniaus krašto padėtis ir ‘jo
Bet atsižvel
musų krašto mokytojų organi paliuosavimas.
svarbumą,
zacinį stovį ir tą sunkią kovą, giant į momento
kurią veda L. Mok. Pr. Sąjun reikėtų, kad ir visi Amerikos
lietuviai ir jų
organizacijos
ga švietimo dirvoje.
Užsibaigus kongresui vyks smarkiai pajudintų spalio 9
tama į Latvių Brolių Kapus ir 'd. musų sostines klausimą ir
sykį tartų visam pasauLietuvos 'bei Estijos mokytoj^ 1 dar
#
vardu uždedamas vainikas. Vėl’^u’’ **0^ **(>s mes neišsižadėsi\
kalbos ir himnai skleidžiasi me.
šioj liulnoj vietelėj.
Musų iki šiol darytos pa
Vakare rautas mokytojų na stangos nenuėjo veltui. Neskai
me. Dainos, prakalbęs įvairina tant medžiaginės paramos Vil
puikia trijų , valstybių mokyto niaus lietuviams,
kuri davė
jų puotą. Visų mintys nukreip galimybės išplėsti okupuotam
tos bendradarbiavimai)
1 _ * ir_ ve- krašte kulturinį ir tautinį dardimun tautų, per mokyklas . j ba, musų uuolutiniai protestai
šviesų rytojų.' .
,
prisidėjo prie to, kad šiandie
Sekančią dieną, birželio mėn, Vilniaus padangėse jau aiškiai
24 vykstama į (Livonijos Švei pastebima netolimos
lajsVi^
cariją — Zegevold: Čia lanko aušra. Ir jeigu ateity yfši lieįma gražiausios Latvijos vietos tuviai atsakančiai pasidarbuos,
ir senovės rūmų griuvėsiai.
tai neužilgo galėsiu)pasakyti:
Vakare atsisveikinama dai “Spalių 9 diena atėmė iš Lie
nomis bei prakalbomis su Estijos tuvos Vilnių, bet spalių 9 die
mokytojais ir vykstama Rygon, na jį ir vėl atvadavo.”
kame taipogi atsisveikinama su
Vilniaus Vadavimo Komite
Latviais ir vykstama Lietuvon. tas todėl norėtų
nuoširdžiai
k Visuose
atsisveikinimuose pakviesti* visus Amerikos lie
trykšta nuoširdus linkėjimas tuvius panaudoti spalių 9 d.
dar savoj šalyj pasimatyti ir I savo sostinės vadavimo reika
ateityj, dar tampresnius ryšius' lams. šaukime masinius mitin
užmegsti ir tik bendromis jė gus, organizuokim paskaitas,
gomis siekti bendrojo tikslo.
kelkime Vilniaus klausimą sa
Šis didžiulis Pabaltės moky voj ir kftų tautų spaudoj, žo
tojų kongresas Pabaltės vals džiu, nepraleiskim nei vienos
tybių istorijoje taipogi bus pa progos, kad pareikšti, jog Vil
žymėtas nepaskutinėje vietoje. nius priklauso ne kam kitam,
(’4
. -r '
—z.
bet Lietuvai.
—Vilniaus Vadavimo Komi
tetas:
S. Kodis, Pirmininkas,
Italijos žurnalistai
M. Vaidyla, Sekretorius
Lietuvoj

L. Mok. Prof. Sąjungos Cent (žemes ūkis, žeųiės ūkio išim
ro Valdyba iš anksto organiza- tinai mergaitėms, technikos,
vo ekskursiją Rygos Kongrė- humanitariniu, realiniu ir ko
san. Užsirašė arti dviejų šim- merciniu. , ,
tų mokytojų, nuvyko įvairių
Dar baigę šešerių metų pra
priežasčių deliai tik virš šim džios mokyklą gali tiesiog įsto
tas.
ti viduriniojon žemės ūkio mo
Birželio 21 d. ryte nuvyksta kyklon, amatų mokyklon, me
mą Rygon. Latvių mokytojai no ir amatų mokyklon, kurios
skaitlingai pasitinka ir pasipy- tęsiasi ne trejus metus, kaip
la sveikinimai. Giedama abie pirmosios, bet šešerius, taipogi
šešerių metų mokytojų sejnijų tautų himnai.
f
Tuoj turi atvykti ir Estijos narijon, . trijų — prekybos ir
mokytojai. Drauge einamą jų jurų mokyklosna. Po viduri
sutikti. Vėl kalbos, >. himnai, niajai seka universitetas' su 7
fakultetais, kuriuose mokslas
sveikinimai.,.
1 ; , ... 'i. ' ,
einama per 3—5 metus, viene(Lygiai 10 vai. Nacionaliame rių metų pedagoginiai ^kursai
Teatre prasideda Estijos, Lie paruošti mokytojams techni
tuvos ir Latvijos mokytojų kumas su 31/2 metų teorijos ir
kongresas. Dalyvauja .arti 1000 IV2 metų praktikos, ekonomi
mokytojų.
nis institutas ir projekte peda
Kongresą atidaro Latvių Mo goginis institutas dviejų me
kytojų Centr. Sąjungos pirmi tų kursu, mokytojams ruošti.
ninkas p. Kula, pažymėdamas
Visos Estijos mokyklos yra
svarbą kongreso, o ypatingai taip sutvarkytos, kad iš vieno
papabrėžia susia/rtinimą trijų laipsnio galima be kliūčių įsto Plačiai atsakinėjama
valstybių mokytojijos. .Latvių ti aukštesnijin, kas pilnai ir klausimus. Daug teko atsakinė
mokytojų choras gieda
programa ir formalumais ata- ti ir mok. Busilui. Estai ir lat
viai įdomavosii i; mažumų mo
tautų himnus, toliau sveikina tinka ištisybės' principams.
kyklų padėtirųi, mokytojų tei
kongresą p. Trefner, Estijos
Įvairių
laipsnių
mokyklose
sine, ekonomine bei mokymosi
mokytojų vardu, nurodydamas
egzaminų
visiškai
nebūna.
padėtimi ir t. t.
bendrą trijų tautų praeitį ir
Toliau svarstoma mokytojų
reiškia vilties, kad ir ateityje Praktikuojama tik vadinamos
repeticijos,
laike
kurių
moky

paruošimo klausimas. Referuo
rasis bendras darbas ir p. R.
tojas
patikrina
mokinių
žinias.
ja p. Liepa. Mokytojai paruo
Žygelis — Lietuvos mokytojų
Atestatuose žymima tik žo šiami laike 6 metų kursuose,
vardu.
Dar suvažiavimą sveikino džiais “patenkinamai” “nepa kame plačiai prisilaikoma nau
Latvių švietimo ministeris p. tenkinamai” ir “gerai”. Mokyk jojo tipo mokyklų reikalavimų
Kalvin, poetas Rainis, Rygos lose tautinių mažumų dėstoma ir kultūros datbo visuomenėje.
rusų mokytojų vardu p. Kuz- jų gimtąja kalba. Nuošimtis Kursas lygus aukštosios mo
Kaune viešėjo Italijos žur
minskis ir kt. Telegramomis — mokinių lankančių šias mokyk kyklos kursui. Baigę kursus nalistų grupė. Liepos 23 d.
las didesnis už pačių estų.
privalo išeiti praktikos stažą. ”**7-** “‘J?1?’.,
'*•
užsienių reikalų ministeris p.
Naujoji pedagogika iš moky-|ltaįos s*e&“ lš ^(to a«’Ž/U,rė
Z. Mecrovič, mokyklų dep-to ' Tikybos mokymas privers
tojų daug reikalauja žinių bei 3° K“ro ^TJU T en0.
direktorius p. Auses ir Rygos' tas* mokykloms, bet neprivalo
prityrimo. Ir senesnieji moky.,k^'l val d.eną buvo paknest'
burmistras p. Anderson.
mas mokiniams. Tėvams suti tojai privalo dapildyti savo ži- P“8 ,nUn‘8t- P‘™«lnk« Pe
Toliau, prezidiuman išrenka kus mokiniai gali tikybos ir
to UŽ8‘ relk- 1mln;.
ma iš Latvių p. p. Kula, De- nesimokyti. Į visas Estijos mo nias skaliuose kursuose. Da- skyrius
svečius pakvietė į Liet,
ken, Nadzinš ir Ritinš, (Lietu kyklas gali stoti mokiniai be nijoj taipogi mokytojai laiks klubų pietų. Pavakary apžiūrė
vių — Žygelis, Agleris ir Plau kokių skirtumų luomo, padė nuo laiko “atsinaujina” peda ję “Maisto” fabrikų svečiai per
si naitis, iš Estijos — p. P- ties, tikybos ir t. t.Ypačiai ei goginiuose kursuose. Reikia Latviją išvažiavo į Vilnių, iš
Trefner ir Rimo.
nama prie visiškai nemokamo rūpintis, kad mokytojai įgytų kur pro Varšuvą gryžta į ItaSekretoriatan p. p. Yvanau- mokymo. Daug , domės kreipia aukštąjį mokslą. Kaipo laikina
ski, Veideliam ir Tomoss (Lat ma mokinių gabumams jau priemonė mokytojams paruošti
vija), L. Šmulkštys (Lietuva) pradžios mokyklose. Gabesnie dviejų metų pedagoginiai kur
ir Ritman (Hstija). Garbės pir ji gauna progos stoti specialos- sui.
mininku — p. Rainis. Priima na mokyklosna valstybės lėšo Mokytojų paruošimo klausi
mu mokytojai estai skaito p.
ma kongreso dienotvarke ir su mis.
važiavimas ligi birželio 22 d.
Rūpinamasi ,ir suaugusiųjų Jansono referatą. Mokytojai
Del keturių balsų
uždaromas.
bei vaikų prie^Įnokyklinio am turi boti plačiai išsilavinę. Vai
kų auklėjimas priklauso nuo
Po piet dviem garlaiviais va žiaus švietimu.
j
Surinktos L. E remi no
žiuojama pajurin. Majorengofe
Mokytojų organizacija su žinojimo jų sielos. Kenksmin
gas
.žinių
pertiekimas.
Svarbu
klausoma simfoninis' koncer šviet. Ministeriją dirba didžiau
tas, Koncertas gana tobulas. siame kontakte ijr visuomet mo mokėti parinkti tas žinias. Mo Šios dainos tinka chorams ir
Orkestras su retai gera tech kytojų pageidavimai vykdomi kytojas turi būti ne enciklope kvartetams, o taipjau kiekvie
dija, bet giliai inteligentingas. nam dainų mylėtojui. Susideda
nika atliko pasaulinių muzikų gyvenime.
kurinius. Dirigentas senelis,
Mokyklose įvedama darbo ir Mokytojas visą įlaiką mokosi, iš dviejų dalių: mišriems cho
kokių 80 metų, puikiai savo pavaizdumo metodai, Trūksta nes priešingai žūsta kūrybai ir rams ir vyrų chorams. Joje teįlazdele valdo daugybę instru ganėtino skaičiaus atatinkamai gimsta savymeilė bei trafare pa 67 dainos su įvąiriomįs gai
mentų ir teikia nuostabiai gra išsilavinusių mokytojų. Rusų tas. Nuo to išgelbsti tyrjnėjį- dų kombinacijomis. Tvirtais au
žių muzikos garsų.
laikų mokytojai nesugeba tin mas, visuomenės darbas ir la dimo apdarais.
Birželio mėn. 22 d. Pabaltės kamai dirbti mokyklos darbą vinimasis.
Įsigyk sau vieną šių dainų
Svarbu yra nuolat vasaros sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai
Mokytojų Kongresas svarstė sulig paskutinių • pedagogikos
mokyklų sutvarkymo klausimą. reikalavimų. Mokytojai paruo pedagoginiuose kursuose kar yra musų sielos suramintoja ir
Pirmajai kalbėjo
Estijos šiami ir jų žinios dapiidomos toti žiemos darbas. Estijoj be paguoda: liūdna — padainuok
mokytojų atstovas p. Trefner. įvairiose pedagogikos kursuo- įvairių kursų ruošiama peda dainelę ir palinksmėsi, vargas
goginės savaitės, laike kurių tave spaudžia — padainuok dai
Mokyklų sistema Estijoje fik se.
suota tam tikrais įstatymais ir Latvių mokyklos padėt; refc- mokytojai susirinkdami disku- nelę ir užmirši, dvasios nupuo
paremta griežtai ištisybės prin ruoja p. K. Dekens. Daug pa- suoja įvairius švietimo klausi limą jauti — padainuok ir su
cipu.
•našurao ■ yra . Estų 1; mokyklai, mus. Kursuose daug kreipiama stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
Pradžios moksįas tęsusi še į"moj- domės į sodininkystę, bitiiiin- rą ir geriausią savo (draugę. Ši
šerius; įnešus, iš * kurių 4 me kykįųs,; bet. praktikoj dažnokai kyaty1 ir t. t., rnes*, šie dalykai Kpygelė, taipgi yra didelis pa
tai priverstini,
bet visąme nukrypstamą. Mat‘yra» daug veda mokytoją prie pažinimo puošalas namams. Kaina su prigimtinės, kas mokyklos darbe siuntimu $|.5O.
krašte įsigalios tik ligi 1930 pasipriešinančių aplinkybių.
metų. Toliau eipa vidurinioji
Latvijoj vaikai mokosi dve ytin svarbu. Mokytojai savo
mokykla su dviem metais ben jus metus namie ir stojant še žinias dapildo sava iniciatyva.
1739 So. Halsted St.
drojo lavinimosi ir trimis spe šerių metų pradžios mokyklon Vyriausybė visokeriopai gelbs
Chicago, III.
cialaus. Specialųs skyriai — reikalaujama šiokių tokių ži- ti.

DABAR
'
BANDYKIT
Bohemian
Hop-Flavored

PuriTan
Malt

DAINOS

Teikia geras
pasekmes

Parinktas materiolas
Pranykit groserninlnj

Gulbransen Gtojikliai
Pianai

groja roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų iŠdirbisčių Pianai.
Parsiduocja geriausiai pas:

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

Stuck Kooin 3327 So. Halsted St.
...

.

<

•

i

>

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating'
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th

Chicago, 111.

Penktadienis,
rugp.
21, 1925
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CHICAGOS
ŽINIOS
Mirė Daily News leidėjas
Užvakar vakare visai netike
tai pasimirė Victor F. Lawson,
leidėjas ir redaktdrius didžiau
sio vakarinio dienraščio “Chi'
cago Daily News.”
Mirė jis
nuo širdies ligosi po trijų dienų
sirgimo.
Paskutiniąją dieną
jis jautėsi geriau ir jau bandė
keltis, bet pasijuto, kad yra sil
pnas; nuo to laiko jis pradėjo
eiti silpnyn ir už kelių valandų
mirė.
Skaitoma, kad ligą ji3
gavo nuo persidirbimo; esą jau
daug sykių jis buvo sunkiai su
sirgęs nuo persidirbimo, ' bet
kiekvieną kartą vos pasveikęs
jis tuojaus vėd pasinerdavo dar
ban, iki vėl nepriversdavo jį pa
sitraukti nuo darbo ir pasilsėti.
■ JLavvson gimė Chicagoje, arti
75 metai atgal. Jo tėvai —
norvegai irnipigrantai. . Jo te
vas buvo vienas leidėjų norve
gų dienraščio. ■ l’o mirties tevo sūnūs vedė dienraščio biznį,
bet veikiai po to susidėjęs su ke
liais kitais pradėjo leisti angliš
ką dienraštį — Daily. Nęv^s.
Partneriai jo neužilgo pasitrau
kė ir 1881‘m.» Lawson pasiliko
vienątinis " savininkas
Daily
News, kuris padarė jį įtakingu
žmogurti ir sukrovė didelius
turtus. Jis taipjau yra vienas
organizatorių Associated Press.
Taipjau buvo
pradėjęs leisti
rytmetinį dienraštį Record, ku
rį jx) kelių metų pardavė.
Vaikų jis nepaliko ir dar ne-’
pnia kam jis pavedė savo ke
lis ’milionus dolerių siekiantį
turtą.

Gal nusižudė dėl plaukų

JfAtJJlifiNOS,
CKIcAgfl, ttt
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Apsaugokite savo vaikus

PAŽENKLINO SAVO PRIE
ŠININKĄ

Puliiijos

viršininkas

gan A. Gailins,’ kuris yra susi
rūpinęs laida ryti Chicago sau
gesne gyvenimui, išleido seka
mą įspėjimų tėvams apie vaikų
saugumą:
“Dabartinis metų laikas yVa
tekis laikas, kada tėvams būna
sunku vaikus
išlaikyti nuo
gatvės it nuo
tų pavojų, su
kuriais vaikams tenka susidur
ti.
“Į savaitę laiko iki rugp. 15
d., 108 žmonos liko sukandžio
ti šunų; apie 70 nuoš. to skai
čiaus buvo vaikai.
Tą pačią savaitę trys vaikai
liko užmušti ir* 94 sužeisti au
tomobilių nelaimėse.
“Neleiskite savo vaikams žai
sti su šunimis, ypač šį mėnesį.
“Jeigu šuo įkastų,
tuojaus
pašaukite gydytoją ir praneš
kite |X>licijan
“Neleiskite vaikams Čiuožinėti gatvėje. Neleiskite jiems
kabinėtis ir už vežimų.
Per
sergėkite juos nuo važinėjimo
dviračiais tomis gatvėmis, kur
yra didelis judėjimas.
“Vaikai einantys maudytis,
turi vartoti viešąsias ar iMirkų
maudyklas,
kur yra sargai.
Neleiskite jįems maudytis už
leistose maudyklėse ar kur ap
leistoj ežero vietoj.
“Išmokinkite
savo vaikus
naudotis viešomis žaismavietčmis. Jos yra saugios, gatvės gi
nėra saugios.
“įspėkite vaikus nuo laipio
jimo telegrafo ar elektros stul
pais. Mirtis yra vielose, ku
rias jie galėtų paliesti. Neleis
kite vaikams eiti perdaug arti
ugniakuro.
“Visuomet rūpinkitės apie
jų saugumą važiuojant gatvekariais, automobiliais, bosais
ir laivais. Neleiskite plaukioti
valtimis, jei kartu su vaikais
nėra suaugusių, ar šiaip atsakomingų žmonių.”

A

Walter Johnson,
kuriam Victor Fclici išdegi
no ant veido savo iniciallus,
nes buk Johnsonas paviliojęs
Feliii pačią.
1
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APSISAUGOKITE KIŠEN- j
VAGIV

Nors jau ne kartą Naujieno
se žmonės buvo įspėti būti at
sargesniais su pinigais ir ypač
saugotis kišenvagių gatvekar
riubse ir kitose didesnio susiįgrudimo vietose, bet visgi ne
kenks dar sykį žmones įspėti
nuo kišenvagių, ypač tuos lietu
vius, kurie atvažiuoja iš ma
žesnių miestelių ir dar nepažys
ta Chicagos; tokie labiausia ir
gali pakliūtu j blogas rankas.
Nesenai iš vakarų atvyko A.
Žalpių' ir apsigyveno Chicagoje.
Rugp. 18 d. anksti rytą važiuo
damas Halsted gatvekariu lin
kui Armouro dirbtuvių, prie 42
gatvės bandė išlipti. Gatvekaris buvo prisikimšęs ir reikėjo
prasimušti pro būrį negrų, ku
rie jį apstojo iš visų pusių ii
spustelėjo jį. Kada Žalpių išlif
po iš gatvekario, jis pasigedo
$4.50, kuriuos buvo pasiėmęs
dėl bėgančių reikalų ir kurie
buvo viršutiniame kišeniuje.
Vietos gyventojai bukite at
sargus su pinigais, bet ir atva
žiavę iš kitur lietuviai daboki
te savo kišeniu-si nuo kišenva
gių. ,
—Nukentčjusis.

<

Atidarys naują markelę

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.
<--------------------------------

LIETUVON —
užrašykite savo girnių
nėms ir pažįstami^ns
NAUJIENAS.— Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienai labiausią
mėgsta.
......... ......... ....... ........

DRa VAITUSH, O. D.

ar LIETUVIS

AKUJ

SPECIALISTAS

.y

nueina j vyriausij j paštą (Clark
ir Adam* 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
žymėta. Laiškus paštas laike
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

Smulkios žinios

Jej.ito

........ —

parapijo-

ropos. Kam jie priklauso, tesu) dalykas ir nepaprastai įdomus. nys y»a keblioje padėtyje. Čia

Mor

Paženklino savo prieši
ninkų

.----- .i -

įdomu publikai ir kaip tokius sis klebonas rengiasi mirti

5

............
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Tolinus jis pasakė kas butų prasti kame dalykas: ar gera-

vaidinimus galima
įvykinti bėgti kur kitur.
šie laiškai yra atėję iš Eu maskaradų baliuje. Tai naujas
Ištikiu jų, vietos
--1I .

Keletą mėnesių atgal Rose
Fallon, 17 m., Evanston, nu
sikirpo sau plaukus. Manė, kad
bus gražiau, bet išėjo kitaip,
o ji turėjo labai gražius plau
kus. Iš nusiminimo,
kad ji!
prasčiau atrodo su nukirptais
Victor Feleci, 1151 Miiton
plaukais, negu kad pirma, ji
metė darbą ir nieukr iš namų St., parsivadino savo seną drau
nėjo, vis laukdhma plaukus at gą VValter Johnson į savo na
augant. Bet plaukai atauga mus, surišo jį ir kada tasis gu
labai paamži ir tas ją labai lėjo bejėgis ant grindų, įkai
kankino. Ji per ištisas dienas tintu dratu išdegino jam ant
sėdėdavo prie veidrodžio nie veido savo inicialus “VF.” Tai
Felici pati ir jų duktė.
kur neidavo, net neidavo ant matė
Kada
Johnsonas ištruko, jis
porčių,
kas jos nepamaty
Ray mond Costello, kuris butuojaus
nuvyko policijos stotų su nukirptais plaukais.
cin ir papasakojo apie tą atsi vo kaltinamas išgėdinime ir
Pastaruoju laiku ji pradė
nužudime
jau nosį Margarete
jusi kalbėti apie nusižudimą ir tikimą. Policija tuojau suėmd White, vakar tapo teisėjo Wilporą dienų atgal
ji dingo iš feleci pačią, bet paties Feleci liam nuteistas pakorimui spalio
namų. Ikišiol jos nesurasta ir nerado.
16 diną.
'
Policijai
tardant
išsiaiškino
spėjama, kad ji prisigirdė neto
Tą dieną skirti pakorimui ylimam kanale. Prie kanalo ra /?kama|s dalykas. Fėl^i ar ra dar du žmogžudžiai. Visus
Vė
sta panašias į jos pėdas ir po Johnson buvo draugai.
juos nuteisė teisėjas William, o
licija dabar tinklais graibo po liaus Feleci pradėjo netinkamai byla prieš juos vedė jaunas
kanalą, ieškodama jos lavono. elgtis su savo pačia Ir toji jį prokuroro pagelbininka^ Wm.
pametė, nueidama gyventi pas
McSwiggin.
JohiMsoną.
Bet greitai nusisprendė negyventi su Johnsonu
Du jauni plėšikai įėjo į braniki negaus perskirų nuo savo
gmenų sankrovą prie 1638 W.
vyro,
tad
Johnsoną
pametė
ir
Daržovių, vaisių ir kitų ūkio
Chicago Avė., surišo saviniriką
sugryžo
pas
savo
vyrą,
kartu
produktų marketas bus atida
Irving Balkin ir pabėgo su 3000
rytas ryto prie 16 ir Racine pareikalaudama perskirų. John- dolerių vertės brangmenų.
gatvių. Tas marketas yra per sonui gi parašė, kad ji nebeno
keliamas iš So. Water gatvės, rinti jo daugiau matyti ir te Policija j ieško ežere lavono
kuri liko nugriauta, kad vietoj gul jis paw ją daugiau nevaik Marshall Custer, 807 W. 36 St.,
što.
Tą laišką pas Johnsoną
jos padarius puikų bulvarą.
kurio švarką ir skrybėlę polici
rado
kita
moteris,
kuri
iš
pavy

Naujasis marketas tapo paja rado ant ežero kranto. Taip
budavotas dideliu paskubumu: do tuojaus pasiuntė pačiam Fe- jau rasta raštelį, kad jis ren
į septynios menesius pabudavo- leci, kuris tiek įsiuto, kad par giasi nusiskandinti.
ta 165 namiM, vertės $17,000,- siviliojęs Johnsoną į savo na-*
mus, jį paženklino, kaip ženkli Chicagas universiteto prezi
4)00, kuriuos tilps 166 firmos.
Budavojimas jau užbaigtas ii nama Italijoje paprastus vagis: dentu vienbalsiai išrinktas Wismarketas rytoj bus atidarytas mat jis pavogęs jo pačią. Bet consino universiteto profeso
su didelėmis iškilmėmis, kurio Feleci vieno nežinojo: tą dieną rius Max Mason.
se
dalyvaus
gubernatorius ryte jo pati buvo gavusi perPolicijai pasisekė suimti du
Small, mayoras Dever, kuris ty skiras ir daugiau jam nebepri
vagis, kurie buvo įsilaužę į
čia gryšta iš rytų ir daug kitų klausė.
Policija dabar j ieško Feleci, kriaučių dirbtuvę prie 2229 W.
aukštų valdininkų ir žymiausių
Chicago Avė. Ir jau rengėsi
kuris slapstosi. /
'biznierių, j tarpe žymiausi ge
pabėgti su visu vežimu audineležinkelių viršininkai.
nų. Jie įsigavo į dirbtuvę iš
rA—---------- '-i-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

-----------

gretimo tuščio namo, išgriauįąI .noįiw dalį vainos,,; ir.^pr^ikrovę
žinią audmebų jau rengėsi va
žiuoti, kada jutos pamatė poliiija ir suėmė.

Stadiumas Grant parke, par
kų tarybos nutarimu, dus pa
vardytas “Soldiensi’ Field.”

Alekna Povilas
Kemtis Adolf
Kungis Ignacas
Kuraičiu Mrs A
t
Lapinskis John 2
Lubansky A S
\ ,
Martan Barbora
Mugis Ff M
.
Nemcaiskas M
Pivoraite Marj
Pociene Marijord * * • >•
Sikstą Jpsef
Šileikis K
Skubnik Josef
Urben J
. !
Vainozin Adomui
Voglova Anna
Wanagienskenie Marcijona
96 Wonsowicz DominikaJ
101 Zuvanska Kazimiera
•I
I
I
1
36
40
42
43
48
53
56
57
60
61
76
78
79
89
90
92
93

LletuvIųRatelIuose.
Socialistu išvažiavimas
Ateinantį sekmadienį, rugpiučio 23 d., įvyks
Lietuvių
Socialistų Sąjungos VIII Rajo
no išvažiavimas į
Jefferon
mišku, kartu su visų mėgiamu
Pirmyn Mišrium Choru. Gal tai
bus paskutinis šią vasarą so
cialistų išvažiavimas.
Todėl
ir kviečiame visus draugus ir
pritarėjus atvykti į šį išvažia
vimą, o mes stengsimės visus
užganėdinti. Pirmyn
Mišrus
Choras' rengiasi, palinksminti
mus savo gražiomis dainomis,
o musų kalbėtojai papasakos
apie darbininkams svarbius rei
kalus, taipjau apie padėti kaip
Amerikoj, taip ir Europoj —
ir Lietuvoj.
h
Važiuokite visi kas tik gali
į šį išvažiavimą,
visų kuopų
nariai, nes ]>er keletą metų so
cialistai buvo apleidę Jeffersono miškus ir dabar nori aplan
kyti savo senąją vietą. Išva
žiavime bus ir užkandžių, tad
niekam alkio nereikės kęsti. O
bus be to smagiai pasilinksmin
vasaros

sime

Lauksime

visus

dilins,..

dalyvaujant

šiame LSS. VIII Rajono išva-,
žiavime.

— Rengimo Komitetas.

Nepaprastos Maskaradas
Tai busią gyvenimo dramos,
komedijos ir tragedijos be
žodžių.

Teko sužinoti
nepaprastą
naujieną, būtent: nepaprastas
Naujienų Komitetas
rengia
“Nepaprastą Maskaradą!” Mas
karado rengimo reikalas dar
nesąs galutinai sutvarkytas ir
tebelaikomas paslapty. Tikrųjų
maskarado planų
komitetas
niekam nesako ir reporteriui
teko sužinoti tik sekami faktai:
Maskaradas įvyks lapkričio pir
mą dieną, nuo
septynių iki
dvylikos vakare; maskaradas
bus Ashland Boulevard Audi
torium ir maskaradas bus ne
paprastas tikroj to žoctfio pra
smėj.
Kaslink maskarado ypątybių,
vienas komiteto narys šitaip
papasakojo !$ngei^nujan$iam
reporteriui: “Mes rengiamės
parodyt markaradų buliuje ne
tik kaukėmis
pasirodžiusius
jus, ir į keistais kostiumais pasipįuįšųsius, žnpaifės, •. o ir jtam
tikįaįi '/dramas į ir; kom^dijfaĮsiįsųvaidihti. Mes rengiamės ĮJ pa
kviesti visus artistus Chicagoje
ir pavesti jiems suvaidinti tani
tikrus veikalus iŠ musų gyve
nimo, be žodžių ir be sceneri-)
jų.”

Lauksime kol
komitetas už
baigs planavimo darbą ir ta
da pranešiu Naujienų skaity
tojams daugiau.
—Reporteris? ’
,1

Cicero
Apie viską.

siaučia bedarbe, artinasi žie
ma, reikia anglių ir šiaip visko,
o čia būtinai reikia duoti du
šimtus dolerių dėl naujos baž
nyčios; ir sako,
kad nuo to
neišsisuks nė vienas, jei norės
būti matomas tarp visų. Butų
viskas gerai, jei ne tie lialamutai, kurio sako: “galite duo
ti kiek norite, liet jus nuosavy
bės kaip neturėjote, taip ir
neturėsite, nes visos bažnyčios,

Broliai bi'blistai
vakarais
(Tąsa ant G-to pusi.)
dievą garbina LL. name, tiksli)
gauti (langiaus sekėjų, bet kaip
matyti ir tie patys
nyksta,
pamatę ir supratę, kad iš to
niekas nebus.
Musų tavorščiai irgi liovėsi Apysaka iš Amerikos Lietuvių
Gyvenimo
__
skelbę ant gatvių kampų savo
“rojų”, pamatę, kad negali įtikrinti tų “tamsuolių”, tad
Parašė S. E. Vitaitis,
ir numojo ranka. Ir gerai pa
darė — jiems sveikinus ir vi
(“Tėvynės” Redaktorius)
siems ramiau.
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt}, atitaiso,
kreivus akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliiegystę.
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. Nedčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phonc Boulevard 7589

NAUJA KNYGA

“Gyvenimo Dumble”

Šiemet Čia rymiečiai budavojasi sau didelį
dievnamį. Jis
busiąs užbaigtas ateinančiais
metais ir busianti gana didele
ir graži bažnyčia. Kada prade
jo budavotį dievnamį, tai parapijonys buvo, labai smagus,
sakė: “ką bedieviai prieš mus,
mes tai turėsime į ką pažiūrė
ti ir kitiems parodyti”.
Bet
dabar jau yra nusiminę ir sakp: “duok ir duok, ir galo tam
davimui nėra.” Be to “gerasis”
klebonas yra
pareiškęs, kad
“duodate ne man, bet'sau, tad
Žinokite, kad jei pradėjote, tai
ir užbaigkite, o jei neišpildysi
te savo tarimo, tai aš gausiu
užtektinai kapitalo pas svetim
taučius; o pagalios, vgal man
ir neteks matyti užbaigos
to
gražaus darbo*... Ir kaip parapijonys nebus nusiminę iš to
kio pareiškimo. Jie negali su-

■
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MARCELfi ŠIULEKIENfi

Musų mylima moteris persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukusi
30 metų amžiaus, rugpiučio 18,
1925 m., 5:55 vai. vakare. Pa
ėjo iš Užvenčio parapijos, Šiau
lių apskr. Kolainių valsč. Ame
rikoje išgyveno 15 metų.
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Juozapą, švogerką Veroni
ką ir švogerį Leoną Miklovą
Kuriai
pašarvotas
4605 S. Hermitagpe Avė.

randasi
Laido-

tu vės jvyks subatoj, rugpiučio

22 d., 8:80 vai. ryto iš Eudeikto

koplyčios, j šv. Marijos Parap.
Bažnyčią, 35 St. ir S. Union
Avė., kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą, o iš
ten bus nulydėta į Tautiškas
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę liekame,
Vyras, švogerką ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741

a+a

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 parapijonų 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.
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.

Traukimas
dantų bu skausmo.
Bridgc geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, įr
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis1, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
■

•

N*toM Ashland Avė.
»

, ’ /

) Užmokėsit po išgydymo
' Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, dalei tos
priežasties, kad pamėtė j s įtikėjimą į
daktarus ir nenori daugiau 'turėti iš
laidų.
.JIi''
Mes todėl pasiryžę^ gydyti visai
dykai kiekvieną sergantį kurie pas
mus at8i|ank,ys • laikė šešių savaičių
nuo, šior tfienos iki pat užganėdinan
čiu pasekmių.
Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligą be spėliojimų su pągelba
naujausių ir geriausių Europinių ir
Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas save.
Musų X-Ray aparatas yra viena?
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O
musų prirengimas dėl išmieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.
Egzaminaciju kiaujo ir šlapumo atsibuna jums dar ten būnant.
j

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?
žmonės sapnavo ir sapnuos, X-Ray egzaminacija ir kitos yra
pasakojo savo sapnus kits ki visai dykai be jokios jums atsakomy
Maloniai kiekvieną sutinkam®
tam ir pasakos ir; pagalios, ar ’ bės.
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
meS tikiame į sapnus ar neti-1 sisukinėjimų.
,
"Kraujas
yra
gyvenimu
”
ir
jeigu
kiame, bet mums visiems yra
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
malonu, kada sapnuojasi geri sokiu
litruŽinom. ptistLulyJe dakta
rai, kurie pašventė
savo gyveni

sapnai ir, kad jie i-eišKia mums

gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai;
bet munjs 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
fų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su prisiuntimu 75 centai.
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

VINCENTAS GAIŽAUSKAS

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu
sulaukęs 59 metų amžiaus, Rug
piučio 18 d., 8:40 vai. vakare,
1925. Paėjo iš Kauno rėd. Tau
ragės apskr., Tauragės miesto.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Agotą, po tėvais Shetkaitė, trys dukterys, Anelė, Ma
rijona ir Juzefu, 2 sunu Juoza
pą ir Vincentą ir seserį Lokadiją Venskienę. Kūnas pašarvo
tas randasi 4607 So. Honore St.
Laidotuvės
įvyks
Pėtnyčioj,
Rugpiučio 21, 8 vai. ryto, iŠ na
mų 4607 So. Honore St. į šv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas
j šv, Kazimierą kapines.
Vlšįis gįtninejjį'di'au u s ir pa
lžįstamusT nuoširdžiai liečiame
dalyvauti laidętuvjSse,
Nuliūdę' liekame, ,
Motorįs, ‘dukterys,
■’
sunai ir sesuo.?
'
Laidotuvčsą patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741
t '
i

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

visq

ni} dėl studijavimo, aiškina, kad be-

veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie^
siog į kraują,

greitai.

prnfialina

ligą

laba:,

Visas tas gyduoles serumu

turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicbo, GOG ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jas
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
40 N. WelU St.,
kumpas Wahhingt«»n fil.
Ofiso VHlun<lo»:
»eredu ’i suba
toj nuo 4» ryto iki K vakare. N<d?lioj ir
4ventadi«ni«.i>> nuo 10 iki 1 po pirtft. Paned4ly, ketverge ir p^tnydioj nuo i* ryti tkj

The Peoples Health
Institute
DR. GILL, SpecialiHtaa
eiti į darbą arba j biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vislus ul»iHenfijusias ir komplikuotas ligas, nw musu
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais
ir Amerikoniškais {taisymais ir gyduolėmis.
Ligas kraujo,
reumatismą, nervingumą,
utkietčjimt) vidurių, krutinta Ir Bonų skau
dėjimą. galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą, plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ilgos yra musų specialumaa per 28 metus.
Vyrai i. moterys, kurie serga, tegul ntsi’lanko | musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tukatančiama kenčiančių atgauti savo sveikata
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Naatidėliokite, atidėlioiinrum vra nelnimintraa

Kenosha
Lietuviai Atydai
Dabai laikas slysti
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon
telegrafu nėr Naujienas. Tai
yra pigiausias, saugiausias ir
palogidusips pinigų siuntimo
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir gailai patarnaus

A. A. PAKSYS ■
220 Milvvaukee Ave^
Kenosha.

Lietuvių
Vienuolyno arba Marųuette Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekviei am skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreipitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roasevelt 8500

I

NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Galimas daiktas, kad prie’
Tautiškų kapinių yra pakanka-!
inai ,“munšaino,
” kad yra
žmo-* Liet.
... Teatr. Dr-stė šv. Martino
M .. .lai. 
x
t
mų, kūne tą skistimėlį traukia ky.H mėnesinį susirinkimą šeštadieny,
lr nepadoriai elgiasi — bet km rugpiučio 22 d., šių metų, 7:80 vai.
v
'vakare, šv. Jurgio parapijos svet. 32
to nėra?
Kaip kitur, taip ir PI. ir Auburn Avė. Visi nariai priprie Tautiškų kapin. yra ir bus valote susirinkti, nes bus labai svarvisokių žmonių kolei viešpataus bus reikalai svarstomi.
P. K. nut. rašt
dabartinės sąlygos.
Lietuvos Vėliavo Amerikoje No. 1,
“Munšaino” virimas Ir gėrl- ! laikys savo mėnesinį susirinkimą, nu
mos dabartiniu laiku vra tiek aitarė surengti draugišką išvažiavlįsigalėjęs, tiek
šaknis
įsigalėjęs,
tiek įleidęs
sakius jHnls. Strytkariais privažiuosite Ashimonių gyvenime, kad jokia jė-|land Avė. iki 87-tos gatves, o mašiAvė.
ga negalima sulaikyti. ' Tai, ži- noms
"užprašom
oma Western
WeMtcrn
Ave’ V,sus draugu8
pasiruošti išvažiavimui.
Komitetas.
noma, yra didelė žmonių nelai- ■
mė, bet tą nelaimę galima paša- Į Biblijos Studentų susirinkimai bū
linti tiktai panaikinus prohib!- na visuomet nedėldieniais nuo 11 v.
Iš ryto, Mildos svet., 3142 S. Halsted
cijos įstatymą ir labai apgalvo- street

J

PRANEŠIMAI

Penktadienis, rugp. 21,1925

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKU

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

VYRŲ

Del grosernlų. bučernių, delikate
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengimas Sostheini’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

PARDAVIMUI
Story
&
Clark
GROJ1KLIAI PIANAI

NAMAI-ŽEME
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

iBEIKAILINGAS virėjas patyręs
savd darbe.
88 notų, moderniški keisai, plieninės
mokyklos ir klebonijos yra po
plate,’ nttU
naujas
pr
p,ate
iu« vertas $800. Iš priežaIHpątnnrnnn
suiu a e.
piej(|įmo miesto parduohiu
fities oapleidimo
parduoki už
Aukščiau pažymėtos raidės,
vyskupo globa ir ką jis nori, tą
Atsišaukite
.
kuomet gerai sudėtos, sudaro
gali daryti su jomis”. Tokia
1616
So.
Halsted
Str.
|
vardą žymaus miesto Lietuvo
padėtis labai baugina žmones
'
.
. .L__i ... . . L.
HHSrarB!!?“
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
i- mšaldo nuo duosniimą; jie
Su benčlumi, kabinetu ir apie 98
I
rolių.
gą sudėjimą gaus puikų lotą,
m ko- “jeigu
žmonės duoda
1389 Milvvaukee Avė.
mieros 25X125 pėdų dykai ir
šimtus, pastato murus ir juos
1 fl.
OFISAS
DENTtSTUI
Klauskite Mrs. Pietrowskis Piano
išvalytas nuo visokių krūmų,
uVaiio, tai jienn .r turi priPARENDAVOJ1MUL
PARDUODU
rakandus, galima
vasarinėj resortų sekcijoj Wisk’aus'ti.” O čia dabar viskas
Labai geroj vietoj, viršuj aptiekos, pirkti visus sykiu ar po vieną, par
kampinis
namas.
Dentistas
yra
pa

duosiu pigiai greitu laiku, apleidžiu
consin valstijoj.
prikimšo vyskupu’.
geidaujamas.
PARDAVIMUI pigiai grosernė ir
Chicagą.
Matyt galima visados.
Standard Land Association
— TUs Pats.
Kreipkitės
saldainių krautuvė. Biznis išdirbtas,
Kas nori gali ir flatą pasirendavot.
Tel. lafayette 2014.
4431 S. Clifton Pk. Av., arti Archer pigi renda ,aukso proga padaryti 105 W. Monroe St. Suite 1305
daug pinigo su mažu kapitalu. Va
2 lubų
Chicago, Illinois.
Alini
tU bU(1U 8ureITuliavus
svaigiPagedėliais nuo 7:45 v. vak. Lietužiuodami mainyk it gatvekarį ant
PASIRENDAVOJA 5 kambarių
119 St. ir Michigan.
flatas, garu apšildomas su sun parsusi- nančių gėrimų pardavinėjimą,' vlų Liuosybės svet,, Cicero, Iii.
3 W. 137 St.,
. .
. 1 ....
,»
. *’ |I Seredomis nuo 7:30 v. vnk. School lor, naujos mados, 2rų lubų.
Renda
PARDAVIMUI
stubos
rakandai,
,
Riverdale,
111.
o ne grąsimmais ir prievarta. lHulI
ant
8
_
čių
j
ubų
4g
neperbrangi,
su
garadžium
$70.00,
be
Hali ant 3-čių lubų 48 ir Honore St.,
lovos,
komodės,
karpetui,
rašoma
desgaradžiaus $65.00.
Randasi puikioj ka, viktrolas, dvi siuvamos mašinos
I Man dar ir tuo nesmagu be Town of Lake,
BARGENAS
širdingai
visus
užprašom
atsilan

vietoj,
netoli
gatvekarių.
išėmimo kaltinti visus saliunin- kyti.
s,r<,’n*ai v
Visi
Singer
ir
White,
devenportas.
2
flatų
mūrinis
namas, 5-6 kamba
PARDAVIMUI
rakandų
krautuvė.
Nėra kolektų.
T. B. S. S.
5981’ S. Albany Avė.
kaip
nauji.
Parsiduoda
pigiai.
rių,
garu
šildomas,
viskas modemiš
Senas
biznis.
Parduosiu
už
prieina

Tel. Protsped 10366
Penktadieny,
rugp.
d kus prie Tautiškų kapinių, kad I Pirmyn Mišraus Choro repeticija
822 W. 37 PI.
Savininką
mą kainą, arba mainysiu ant namo. ka, 5818 Spaulding Avė.
2 fl.
Priežastį pardavimo patirsite ant vie šaukite po G vakare, 709 W. 47 St.
įvyko Lietuvių Kriaučių 269 tenai randasi vienas man sferai veikalot “Milda” bus šiandien, pėtnyRENDAI 3 kambarių flatas.
tos. Kreipkitės dienomis, ar utar-j Tel. Boulevard 1740.
lokalu susirinkimas
Unijos pažystamas saliunininkas, kuris čioj, rugpiučio 21, 7:30 v. v. Pulasninke ir subatoj iki 8 vai. vakaro.
kio Parko svetainėj, Blackoak ir
BIZNIO praperte, didelė krautuvė
svetainėje, prie
Robey St. ir yra labai padorus žmogus ir, Noble gatvių. Visi choro nariai bū 2 aukštas, vaikinams ar mer
Naujienos,
ir
7,kambarių flatas, 2 karų mūrinis
PARDAVIMUI
rakandai
5
ginoms
ar
šviežiai
vedusiai
po

reikia
pasakyt,
elgiasi
kur
kas
1739 So. Halsted St.
tinai atsilankykit.
Valdyba.
North Avė. Susirinkimą atida
garadžius,
akmeniniu pamatu, plyti
Box 599
kambarių, kaip nauji, parduo
rai. Prightun Parke.
nis frontas, karštu vandeniu Šildomas,
rė pirmininkas
J. Ročiunas. geriau, negu daugelis saliunl4026 Arlesjah Ąve.
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
šaukite vakarais, 709 W. 47 St., Tel.
Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopos
Perskaičius protokolą, kaip pe ninkų Chicagoje. O kalbamas išvažiavimas
PARDAVIMUI delikatesen krautu Boulevard 1740.
j Jefferson miškus
nas, parduosiu sykiu arba da vė su ice cream, kendėmis ir kitais
reito susirinkimo taip ir pildo pilietis užsimojo ant visų ly įvyks nedėlioj, rugp. 23 d.
limis, 1611 W. 55 Str. 1 fl. daigtais, 4 kambariai gyvenimui.
Bus LSS. VIII Rajono ir Pirmyn
mosios tarylios, likosi priimti. giai ir ragina kitusi piliečius Mišraus
Arti public school. Parduosiu su forchoro
bendras
išvažiavimas,
ničiais, ar be forničių už teisingą pa7 FLATAI po 6 ruimus ir 1-4 rui
Paskui sekė vaidybos bei Joint vyti visus iš Tautiškų kapinių kur bus gražus programas. Mokslei
mai
beismante, garu šildomas, arsiulijimą.
viai
turės
savo
kalbėtojus.
apielinkės!
KAMBARYS ant rendos vaikinams
Board raportai, kurie liko pri
žuolo
medžio trimingai “Tile bath”,
A.
MAKAUSKAS
ar merginoms, kambary* moderniš
—Žemaitijos Pilietis. ^’8i i Jeffersoną!
moderniškas
namšs, “up to date”,
5301
So.
Union
Avė.
imti. Seka biznio agento ra-Į
Komitetas.
kas.
Savininkai be šeimynos, prie
randasi ant Garfield Boulevard. Kai
portas. Biznio agentas Kairis
geros transfortacijos arti Archer ir
$800 GROJIKUS PIANAS
na $35,01X1; morgičius $24,000; taxai
Sus. Liet. Am. Ciceros kuopos, bus Kedzie Avė. ant antrų lubų. Galima
NANCY BEAUTY SHOP
į metus $302.50; renda su viršum
Gražus pianistų grojiklis pia
raportavo, kad darbai eina ne
susirinkimas rugpiučio 22, Tamuliu- matyti po 6. vai. vakare.
$400; cash reikia įnešti $5,000; arba
pergeriausiai, nekurios ’šapos ATSIIMKITE LAIŠKUS Iš nienės svet., 15 St. ir 49 Avė. Yra
nas, 137 rolelių ir kabinet, parsiduoda labai pigiai. Geras mainysiu
4519 So. Tumer Avė.
į mažesnį namą, biznio lo
likę nuo išvažiavimo gerų produktų,
biznis.
Turiu
du
bizniu,
nega

$135.
Pardavimo
priežastis,
li

tus,
automobiliaus,
ar į morgičius.
dirba daugiau,
nekurios ma Aušros Knygyno: 3210 So.
juos pabaigsime ir pasilinksminsime.
Halsted
Str.
Rendų
į
mėnesj
$400.
Priežastis paliu
abiejų
apžiūrėti.
Išvažiavimo Komitetas.
žinu ir bedarbių kriaučių ran
PASIRENDAVOJA ruimas dviem ga. Išmokėjimais.
tirsit ant vietos. Pašaukit iš ryto ar
1827 S. Halsted Str.
dasi nemažai;
toliau aiškino
arba vienam vaikinui — su valgiu
2332 W. Madison St. 1 fl.
vakare.
\
Didelis išvažiavimas, kurį rengia arba be valgio.
.Jonui Jahušiavičiui
Kambariai
šviesus
Prospect
5173
Teil.
Roosevelt
8951
apie streiką, kuris dabar yra
Žagariečiai,
atsibus
nedėlioj,
rugpiu

ir
prie
mažos
šeimynos,
1-mos
lubos
Malinauskas
PARDAVIMUI štoras cigarų
čio 23, 1925 J. Savickio farmoj, už lie užpakalis.
vedamas International firmoj.
PARDAVIMUI per savininką
Gaudentas
Bandža
tuviškų
Tautiškų
kapinių,
pirmus
gei3207 So. Lowe Avė.
Streikas eina sėkmingai, streiir
cigaretų,
kendžių
ir
visokių
DIDELIS
BARGENAS
tas
ant
Kean
Avė.
Visi
žagariečiai
Bet. Bulinskienė
minkštų gėrimų, 5 kamb. pa Parsiduoda restaurantas ir lunch 5 kambarių namas, 21otai, 2
kieriai
laikosi
solidariškai;
kviečiami atsilankyti, nes tas išvažia
Charles J. Peters
ANT RENDOS kambarys ir ga- gyvenimui. Priežastis pardavi roomis; labai pigiai, arba mainysiu karų garažai!, pigiai.
vimas mums svarbus.
streiklaužių randasi
tik apie
ant mažo namo arba loto, arba ki
radžius, tinkama vieta pavieniui ar
Kviečia žagarietis.
Atsišaukite:
Mikalina Kanalauskaitė
20; firma bando dkrbą duot į
ba vedusiems. Yra visi pdrankumai, mo nesutikimas tarpe partne tokio biznio, turiu parduoti šią sa
5645 W. 64 Str.
John Shatkus
vaitę,
geriausia j miestą transportacija, 30
kitas šapas, bet tas irgi nieko
Humboldt Pąrk Lietuvių P. Kliu- minučių I. C. trūkio, švari prie pat rių. 2491 Archer Avė.
2008
W.
Chicago
Avė.
P. Baublis
bas rengia draugišką išvažiavimą j! parko vietai Pijri
negelbsti. Toliau biznio agen
PARDAVIMUI, 4839 N. Keneeth
T* ' renda, valgis
Jefferson miškus nedėlioj 23 d. rug-‘ taipgi
J.
Nešukaitis
Avė.,
netoli Lawrcnce ir Elston, mo
galima
gauti.
tas raportavo, kad policija bu
PARDAVIMUI grosernė ir PARSIDUODA restaurantas ir ice
piučio.
Vieta visiems žinoma, kai-’
12251 Harvard Avo., Chicago,
M.
Kairis
derniškas,
2 flatų, 5-5 kambarių,
niukas. Taigi kliubiečius* pritarėjus ir
bučerr£ lietuviais apgyvento] cream parloris. Gera vieta. Arti di karštu vandeniu
vo užpuolusi generalį unijos
šildomas, paltus lo
Tel.
Pul(mas
7934
delio
teatro.
Ilgas
lysa.s.
Vieta
ge

kitus lietuvius kviečiam skaitlingai’
Juzdf
Skundei
tas,
kaina
$16,000.
kolonijoj. Parduosiu už gana ram stovyje, parduodu, nes vykstu
ofisą ir areštavo tenai buvu
atsilankyti šin musų išvažiaviman.
A. ERBACH,
Petras
Milašius
i
Kviečia Komitetas.
PASIRENDAVOJA vandeniu prieinamą kainą. Priežastis par kitan miestan.
sius kriaučius, jų tarpe ir ke-(
2052 Irving Park Blvd.,
4904 W. 29th PI.
Vincas Navickas
Tel. I^ake View 2610
šildomas ruimas dėl vieno vai davimo liga.
lėtą biznio agentų; viso areš
Cicero, III.
A.
Vaitiekūnas
3001 So. Emeraid Avė.
tuota buvo 63, kuriuos išlaikė
kino be valgio.
Bobert
C.
Crifton
ŠIOS U Kits—FARMOS
Atsišaukite:
PARDAVIMUI boatas $2000.00 ver
policijos stoty vieną parą
ir
P.
D.
Andrekus, iš Petnwater,
F. Vaitiekūnas
tes. Parduosiu už “cash” arbą mai Mich., dabar yra Chicagoj su reika
PARDAVIMUI
grepemė
4439
So.
Talman
Avė.
nesant jokių įrodymų, vienus
PAJftšKAU moters apsivedimui ar
nysiu j mažą namą arba lotą geroje
Stepanija
Witkins
seniausias ūkių pardavinėtojas,
merginos
tarp 30 ir 40 metų am
maišytų tautų apgyventoj kolo vietoje. Boatas 40 pėdų ilgio — tal lais,
1 fl. frdšt
visai paliuosavo, o kelis biznio
gausite,
teisingą patarimą. Turiu
žiaus, kad ir su vienu vaiku. AŠ esu
pina 40 pasažierų. žiemos laike 1000 ūkių ant pardavimo ir mainymo.
nijoj
—
parduosiu
labai
pigiai.
agentus pastatė po kaucijft ir(
4G metų, turiu savo niimą.1'
o vasaros pasažierams veš- Geriausia žeme, lietuvių
kolonijoj.
tinkami tižvejybai,
RENDAI kambarys moder- Sykiu randasi 4-ri
Atsišaukit
po tardymo bus visi paliuosuo-(
. Daromas geras biznis. Savinin Geriausias laikas piikti ukes, viską
J. LIUŽINAS,
kas važiuoja į Europą. Boatas ran gauni, javus, gyvulius, tik eik ir gy
siškame name, didelis švisus, kambariai gyvenimui.
ti, taip kad policija su provo-(
3120 So. Parnell Avė.
dasi
Lincoln
Parke — vardas venk ir dar tikrai gali matyti kas au
3530 So. Parnell Avė.
kateriais nieko nepeš.4 Išdavus
Chicago, UI.
vienam arba dviem vaikinams.
Goldon.
ga. Malonėkite visi, jei reikia, atsi
Kreipkitės
biznio agentui raportą, vienas (
Atsišaukite:
lankyti ypatiškai August 21, 22, 23.
3518 So. Parnell St.
Turiu
ūkių labai pigių ir gerų, su
aklas komunistėlis
722
W.
18
Str.
pradėjo Kas
kur, kaip ir
PARDAVIMUI pigiai kaimpinė bu
mažu
įmokėjimu.
buk da’
9
černė ir grosernė su namu 6 kamba
daryti užmetimus,
PARDAVIMUI pigiai groseris ir
P. D. ANDREKUS,
kada
rengia,
veikia
Randasi puikioje vietoje. Kas moltan
Chicago, III.
Hops štoras ir kartu fornl- 2754 W. 43 St^
RENDAI kjųpparys dėl 1 ar rių.
bartinis streikas esąs prastai
norit geros vietos — nepraleiskit pro šiai. Pigi renda, 6 kambarių pragy
ar
kviečia.
vedamas
ir streiklaužių esą
ba 2 vyrų, prie mažos šeim., gos. Biznių nėra per 4 blokas.
venimui. Išdirbtas biznis per 9 me
6059 So. Kilder Avė.
MES TURIME tikrą bargeną; tik
švarus
kambarys.
2
lubos
1
iš
daug, bet gavęs gerą atsakymą
tus per vieną savininką.
MOVING, EXPRESSING & COAL
Phone
Republic
3044.
rai
naujas 4 apt. namas, po 5 kam
TAUPYK IR TURĖK
Atsišaukite
PIANO MOVING EXPERTS
užpakalio. 1347 So. 48 Ct.
nabagas atsisėdo ir nieko dau-(
barius
kiekvienas, arti 63 ir Kedzie
8354 So. Halsted St.
Long distance handling.
Avė.
Namas
yra vertas pamatymo.
Cicero,
III.
giau nebesakė. Biznio agento Kas g,va|tę( ka8 dvl
Turime daug metų patyrimą.
W.
H.
SEWARD
AND CO.
Shop
PARDAVIMUI
Barber
3406 So. Halsted St.
raportas priimtas.
' ar ka* mėnuo, atskirk dalelę
PARDAVIMUI grosemė delicates3185
W.
63
St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
fixtu- sen. .Randasi geroj vietoj, naujas
—
3
balti
krėslai
ir
visi
Paskui nravPsta kr-lis tari 14 8avo P*dėf* lr pa>»idėk I
KAMBARYS
ant
rendos,
vy

Tel.
Prospect
6100
I dSKUi prasėsią kdlS tari Naujienų Spulką. čia jūsų
atakas ir puikus pikčeriai. 5 ruimai
Kaina
res
pagal
naujos
mados.
rui, su valgiu arba be valgio.
mus ir susirinkimas užsibai- pinigai dauginsis kas tnėpragyvenimui. Renda $50.00 į mė
Tel. Yards 7282
$900.00.
Renda
$50.00
nesį.
Mainysiu ant loto ar mažo na
Kė apie
anie 10
vai vax.
vak businnKiSusirinki-’nuo 4lr iki
kas 10metai
’ u^irhdaml
Yra garažas vienai mašinai, te
gc
iu vai.
nuoSim
^iUe
TIKRAS BARGENAS
BRIDGEPORT PAINT1NG
mo be įnešimo pinigų.
416 W. 69 Str.
& HDW. CO.
Pardavimui 6 kambarių
mūrinis
11'efonas.'
mas buvo gana skaitlingas ir čia jums pilniausias saugumas
2152 W. 21 St.
Malevojam ir popleruojam.
Už
namas — bungalovv, visur aržuolinis
gyvas. Turiu pastebėti, kad prie jjrarvl8,5ka
garantija, ne«
arti Leavitt St.
3259 W. 65 Str. ir
laikėm malevą, popierą,
trjmingas, furnasu šildomas. Trans
nesame girdėję, kad spulkoj
BIZNIS DUODANTIS GERĄ
stiklus
ir
t.
t.
portacija gera — netoli bažnyčių ir
šios valdybos lokalu susirinki butų žuvę žmonių pinigai.
Spaulding Avė.
PRAGYVENIMĄ
3149 So. Halsted St.
mokyklų.
Savininkas
ir
PARSIDUODA
grosemė
Iš
čia
jus
galite
pasiimti
bile
Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
mai skaitlingi
ir gyvi; vien kada ir bile kokiam reikalui,
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
6535
So. Campbell Avė.
menų ir groserio krautuvė, arti mo bučernė Ciceroj.
svarstoma tik unijos dalykus, kaip ir iš savo kišenės.
kyklos.
Ilgas lisas, 4 pagyvenimui
NORIU PARDUOT arba malnyt
netaip kaip kad anais kebliais Naujienų Spulka yra po valdžios
kambariai.
Parduosiu su rakandais > Atsišaukite j Naujienas
kontrole; o jos viršininkais
ant
namo mieste, Chicagoj farma,
už
tikrą
pasiulijimą,
pardavimo
prie

1739
So.
Halsted
Str.
Tel. Lafayette 5153-6438
metais, prie
komunistų, su yra ataakomingi ir sąžiningi
yra Michigan valstijoj, kur daug gy
JĖŠKAU darbo, ant farmos, nega žastis — perskyros.
Box 600
sirinkimai buvo tęsiami kitą žmonės:
vena lenkų ir lietuvių.
80 akrų su
liu labai sunkiai dirbti. 1 Noriu išva
4636 So. Hermitage Avė.
Prezidentu: J. ŠMOTELIS
budinkais;
18
galvijų,
12
karvių
mel
už
žiuoti
kur
ant
gryno
oro.
Dirbsiu
syk net po 12 vai. nakties ir . Naujienų biznio vedėjas.
žiamų,
8
kiaules,
50
vištų,
2
geri
mažą atlyginimą.
O-l_ _ T__ PARDAVIMUI grosemė ir
CIGARŲ, saldainių, nesvaitai ne lokalo
idalykai buvo Sekretorium: V. Mišeika
arkliai.
Atsišaukite
?
. I Naujienų P. S. Skyriau!
Skyriaus vedėjas.
bučernė, įsteigta per 10 metų.' gįnamų gėrimų,
ice cream,
BRONISLAtt SHIMKUS,
NAMŲ STATYTOJAI
4842 Sot Paulina St
svarstomi, bet vien tik Mask Iždininku: T. Rypkevičius
Geroje vietoje, Parduosiu už fountain, geroje vietoje, pigi 3282 S. Rockwell St., Chicago, III.
Naujienų knygvedis ir kreditų
c UI
v t. lubds
“ irf v priekio
A •' » ‘
vos.
-^Kriaučius.
3804 So. Kedzie Avė.
užveizda.
tcisihgą kainą,
4 kambariai, renda, $25, cash, $225. Turiu
CHICAGO
Gali prisirašyti kasdieną
gyvenimui iš užpakalio.
$1000.00 CASH
parduoti, nes apleidžiu miestą.
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Tamsta nupirksįt 8 pagyvenimų ir
P. H. BAUMGARTEN
Nedčldienials nuo 10 ryto iki
6251 So. St. Louis Avė.
štoras su bizniu arba be biznio. Ren
2 po pietų. Naujienų raštinėje.
4106 W. 63 Str.
1 durys nuo 63 Str.
Mes parduodame olselio kainomis
dos neša į metus $2648.00. Aš turiu
MOTERŲ

$150

ISRENDAVOJIMUI

RAKANDAI

Lietuvių Rubsiuviy
rinkimas

SIŪLYMAI . KAMBARIU

PARDAVIMUI

f

APSIVEDIMAI

Pranešimai

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

JIESKO dardo

a

Nebauskime nekalty uz
vieny kaily

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS*:
“Naujienas” pradedama išnešioti
Biskįs polemikos Mažosios IJet. nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace. ir
Piliečiui
auo 35-tos iki 31-mos gatvės yra apNaujienų numeryje 193, Ma tupinami “Naujienoms” gana anksti.
Už “Naujienas” galima mokėti sykj
žosios Lietuvos Pilietis paskel j savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
bė karą biznieriams, Tautiškų nanti pažymėtame zone, o da neapankstyvomis “Naujienomis”
kupinų apielinkeje ir šaukia ki rupinami
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros
lus p bočius, kad paremtų jį Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
kovoje su “munšainieriais.” Sa- ' Bonlevard 9663).

RUBIN BROS.

REIKIA DARBININKU

visiems. Dasižinokite pas mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.
PEOPLES PLUMBING &
HEATING SIJPPLY CO.
490 Milwaukee Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
IR SUTAUPYKIT 35%
Mes parduodame visiems olselio
kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co^
1637 West Division St., '
netoli Marshfield

GERA proga friednai moterei
apklynijimą
gauti ruimą už
šeimyna. 2
ruimų. Su maža
augštas. Galima matyti po
5 vai. vakare.
3544 So. Lo<we Avė.

> REIKIA DARBININKU
J

MAINYSIU arba parduosiu pigiai
SANJAPIIONAIS parsiduoda.
bučernę ir ĮęivnciiiY.
grosernę. ui&iian
Biznis nviiuoj
senas.
•v i• i
v
ir išdirbtas. Mainysiu į nedidelį na- Prancūzų isdirbystes. Varto
mą arba lotą. Yra keturi ruimai gy- fas tik 4 mėnesius. Kaina $130,
venimui. Renda nebrangi. Prieža
parduosiu už $70. Tel. po 6 v.
stis pardavimo — liga šeiminoj.
Atsišaukite
vak. Drexel 1561
8551 So. Halstęd St.
Tel. Boulevard 3856
uuvcniY i*

PARSIDUODA bučernė Ir groser
nė. Senas biznis išdirbtas. Gera
vieta. Apielinkių
................ apgyventa maišytų tautųi ir hetuvių.
lietuvių,
Parduosiu už
VYRŲ ,
pirmą teisingą pasiulimą, nes turiu
greit parduoti iš priežasties ligos.
REIKALINGAS darbininkas dirb
Atsišaukite
ti faunose, alga $50.00 į mėnesį ir
z 5700 W. 63rd St.,
gyvertimas.
Reikės
išvažiuoti
į
■
Clearing, 111.
Wisconsin. Kreipkitės po 6 vai. vak.
535 W. 86 St.,
GROSERNĖ ir delicątessen turi
1 lubos •
būt parduota j 8 dienas iš priežasties
savininko ligos.
Randasi prie Uni
REIKALINGAS patyręs bu- versiteto ir Jackson parko, Nėra
kompeticijos, 7 kambariai dėl gyvečeris. Mokestis gera.
nimo, pigi renda.
Atsišaukite:
1413 E. 58 St.
Phone Fairfax 2619
3354 So. Halsted SU-.

NAMKE2EME
BARGENAS 6 kambarių veik
.
.
_ .
,
naujas bungalow karstu van
deniu šildomas, visi patogu
mai vėliausios mados.
Atsišaukite pas savininkę, Republic
1109, 6223 S. Francisco Avė.

ko, kad ties Tautiškomis k a-1
. , .
...
...
LSS. VIII Raronas rengia draugišpinėmifl privisę daugybė "mun-'k, išvažiavimą į Jefferson girias, nešainierių,” kurie tvirkiną žmo- imlioj, rugpiučio 23 d., 1925. PrasiPAJĖšKAU balto šunuko, prapuolė
:
♦ - u
i • i . :
: dės kaip 11 vai. dienos. Vieta anto rugpiučio 1 d., šunukus 9 mėnesių se
nes n tiaukdami kiekvienas į
ųur buvo kriaučių lietuvių
numo, 15 colių augščio, turi aplėpu
save, g^rdą munšainu nuvažia skyriaus išvažiavimas.
sias
ir dešinė juoda. Ant de
Bus gražus programas, žaismes ir šinės ausis
pusės
strėnų juodas, plėtmas.
vusius kapinių aplankyti sve taip visokį pasilinksminifai.
plauku. Spits veislės. Kas su
Taigi bus skanių valgių ir saldžių Ilgų
Čius.
PARDAVIMUI namas ir
grąžys
— gaus 5 dol. dovanų.
žodžiu sakant busu'!'
visko.
Man
rodosi,
kad
minimas
pi“
’
"?•
FRANK BRENCIUS,
tas, pigiai, jei pirkaite šią
. ..
v .,
_ .
. r Atsilankykit kuo skaitlingiausia, 169 Kensington
Avė.,
Chicago.
lietis užsiima ne savo darbu ir 1 neB tai paskutinis šia vasarą bus toks
savaitę
perdaug garsiai kalba apie te- išvažiavimas.
Komitetas.,
Atsišaukite:
Man'
----------Krautuvių {rengimai Nauji ir Seni
nykščius saliunininkus.
4846 So. Honore Str.
I Didelį išvažiavimą į Jefferson miš
Del visokių biznių visuomet stake.
yra tekę būt prie Tautišku kus rengia Pirmyn Mišrus Choras, ne Musų
kainas ir patarnavimą nega
REIKALAUJU
.patyrusio
.
. PARSIDUODA
■______
italljoniška armokapinių ne vieną kartą, Dėt nie dėlioj, rugpiučio 28 d., 1925. Bus gra lima sukonkuruoti. Ateikite ir
PARDAVIMUI
2
lotai daikte
žus programas, žaismes, lenktynės ir
duonkepio
prie
plykytos
duo'■>>'<"
Kąrame
rfovyj
.«
rakiui
ir
132
persitikrinkite.
Specialiai
įrengi

Brighton
Parke.
Gatvė
ištaisyta,
kas nė akia npamerkė, kad ei tain daug visokių juokų. Taipgi bus mai daromi ant orderio. Išmokė
vanduo ir gazas įvesta į kiekvieną
nus lr bisketų. i rašau greitai mo priežastis dažinosite ant vietos, lotą, arti mokyklos ir gatvekarių.
čiau gerti kieno nors “munšai- šaltos košes ir raugintų agurkų, taip jimais arba cash.
kad
neerikės
alkis
kęst.
Kviečiame"
atsišaukti, 1721 S. Union Avė. Atsišaukite vakarais
JULIUS BENDER, Ine.
Graži vieta.
Parduosiu pigiai.
qo,” nė gi niekas neužstojo ke
1111 So. BOth Ct
publiką atsilankyt kuo skaitlingiausia.
901-915 W. Madison StM Chicago.
3231
So.
Emeraid Avė.
Tel. Rooąevelt 3067
lio.
Cicero, III.
Komitetas.
2 lubos f r.

parduoti arba išmainyt į 3 dienas.
1957 Canalport Avė.
2 fl. front

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a it 6% palūkanų.
Taipgi perkami Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Are.,
Lafayette 6738

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

