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Rusija palengvina 
‘buržujų’ padėtį

Suėmė karo ginklų kon
trabandininkų saiką

* - - 1

Francuzų policija šanhajui are
štavo tris aukštus karinin
kus, tarp jų amerikietĮ

Dideli komunistų areštai 
Kijeve

Kinuose sugautas karo ginklų 
šmugelis

Rusija nuima “buržuybės” 
dėmę specialistams

Kompartijos komtietas sulygina 
“baltakalnierių” sociaię padė
tį su “proletarų”

MASKVA, rujrp. 25. — Rusi
jos komunistų partijos centra
linis vykdomasis komitetas va 
kar paskelbė rezoliuciją dėl 
geresnio traktavimo “specialis
tų,” tai yfra technikų ir apla
mai visų proto darbininkų, dir
bančių sovietų veršio ir pra
monės administracijose.

Komunistų partijos orgapas 
Izvestija vedamajam straipsny 
sako, kad ta rezoliucija ęsanti

Areštai įžymių komunistų 
Kijeve ir Charkove

Suimtieji kaltinami dėl Išaikvo- 
jimo didelių sumų komunis
tinių sąjungų pinigų

BEB LINAS, rugp. 25.—Mas
kvos laikraščiai praneša, kad Ki 
jeve, Charkove ir kituose Ru
sijos miestuose areštuota daug 
žymių komunistų ir atsakomin- 
gų valdininkų. Jie kaltinami 
dėl įvajrių suktybių ir dėl iš
alk vojimo didelių sumų pinigų, 
priklausančių komunistinėms 
darbininkų sąjungoms.

Tarp areštuotųjų Kijeve yra 
ir vietos policijos viršininkas,

ŠANIIAJUS, Kinai, rugp. 25.
Francuzų policija šiandie 

suėmė šmugelį ginklų, vertės 
46 tukinančius dolerių. Gink
lai buvo gabenami kiniečiams. 
Kaipo kontrabandininkai suim
ti, be kitų, trys aukšti karinin
kai, būtent: Britų armijos pul
kininkais Christie, Jungtinių 
Valstijų armijos brlg-gen. 
Charles A. Nelson ir francuzas 
L. Chaperon.

Kiti suimti yra: buvęs Vokie
čių muitinės valdininkas Otto 
Christ ir kinietis, generalis sek- 
retoriuisi Vong Tsehua, pas ku
rį rasta 40,006 dolerių, taipjau 
nemaža netikrų pinigų.

Suimtųjų bylą tardys mišrus 
amerikiečių, francuzų ir britų 
teismas.

Ragina blokuoti Kantoną
HONKONGAS, Kinai, rugp. 

25. — Honkonge gyvenantieji 
britai masiniame mitinge priė
mė rezoliuciją, kuria jie reika
lauja, kad Britų laivynas tuo- 
iau blokuotų Kantoną ir kitus 
Kinų miestus už tai, kad kinie
čiai sąmoningai laužą sutartis 
ir rodą didelio nepalankumo 
britams.

POLICIJOS IEŠKOMA MARKIZĖ

Chicagos markizė, Adelaide de Janilli, tariamai buvusio Ita
lijos ministerio Japonijai našlė, buvo patraukta tieson už pik
tą liežuvį. Ji betgi suskubo pabėgti iš Chicagos, ir policija 
jos ieško. [Pacific and Atlantic Photo.]

Vokiečių komunistę su na
cionalistais muštynės

Septyni nacianalistai sužeisti; 
trisdešimt komunistų areš
tuota

GELSENK1RCHEN, Vokieti
ja, rugp. 25. — Ryšy su Vokie
čių vėliavos inauguravimo iškil
mėmis, šiandie įvyko Čia aštrių 
susikirtimų tarp komunistų ir 
nacionalistų “Jerwolf” organi
zacijos. Muštynėse septyni na
cionalistai buvo pavojingai su
žeisti, neskaitant daugelio šiaip 
apdaužytų vienoj ir antroj riau
šininkų pusėj. Trisdešimt ko
munistų buvo areštuota.

Bijo “aidoblistu”
FARGO, N. D., rugp. 25.— 

Cass kauntės šerifas Ross, su
daręs iš vietos piliečių aimiją 
savo padėjėjų, padarė čia me
džioklę tariamų “aidoblistu” 
Pasaulio Pramonės Darbininku 
organizacijos narių. Tuo budu 
per dvi savaites medžioklės bu
vo sumedžiota 118 įtariamų, 
kurie buvo kišami į kalėjimą. 
Vakar gi visi jie, dviem gru
pėm, buvo išdanginti per Red 
upę į Minnesotos pusę.

Visi tie žmonės buvo atvykę 
čia, kartu su kitais keRau j ar 
čių darbininkų būriais, laukų 
valymo darbams.

Bachmetjevo žmona pa
liko $1,120,000

VVASH1NGTONAS, rugp. 25. 
— Kerenskio laikais buvusio 
Rusijos ambasadoriaus Wash- 
ingtone, p. Bachmetjevo, žmo
na, kuri mirė Paryžiuj praeito 
birželio menesį, paliko Čia tur
to 1,120,000 dolerių. Šitokia 
suma parodoma administracijos 
laiškuose, kuriuos velienės bro
lis, Truxton Beale, šiandie pri
statė aukščiausiam Kolumbijos 
Distrikto teismui.

“nepaprasto svarbumo.” Ir 
iš tiesų ji yra svarbi.

Busi joj dabar prieita »prlo to, 
kad nors didžiumą stangiųjų 
įmonių yra valdžios nuosavybe, 
aktuolė administracija joms pa
vedama “•specialistų” komisijai, 
kontroliuojamai nedidelio skai
čiaus užtikimų komunistų, 
kurie dabar jau pramoko ko
operuoti be didelio trynimos. 
Prieš tai gi, didžiausių keblu
mų toj sistemoj buvo skirtu
mas, daromas tarp raumenų 
darbininkų ir baltkalnierių” 
ofiso darbininkų, technikų, dar
bo vedėjų, žodžiu sakant—spe
cialistų. Raumenų darbinin
kai buvo laikomi proletarais, 
proto gi darbininkai — buržu
jais.

Rezoliucijar kuri vakar buvo 
paskelbta, —• ją paskelbė ne 
sovietų valdžia, bet komunistų 
partijos centralinis vykdomasis 
komitetas, kurs stovi aukščiau 
už valdžią, — ta rezoliucija 
siekias panaikinti minėtą skir
tumą, ir proto darbininkus, 
specialistus, pastatyti ant ly 
gaus socialio • laipsnio fu rau
menų darbininkais, — vadinius, 
nuimti nuo socialistų "buržuy- 
bės” dėmę.

Rezoliucija sako:

“Pagerinti gyvenimo ir dar
bo sąlygas specialistams, cent
ralinis vykdomasis komitetas 
mato reikalinga esant —

“1. Leisti specialistų vaikams 
mokytis visose švietimo siste
mos šakose.” [Reikia neuž
miršt, kad prieš dvejetą metų 
buržuazijos vaikai soviėtijoj bu 
vo pašalinti iš visų aukštųjų 
mokyklų, iš universitetų.]

“2. Leisti specialistų ' atsto
vams būti teisėjų asistentais 
bylose, liečiančiose specialistų 
i r j ų darbo.

“3. Pagerinti specialistų gy
venamųjų butų sąlygas, tai y- 
ra numažinti nuomą ir duot! 
kitokių patogumų.

“Vykdomasis komitetas1 ma
no. kad yra be galo svamu su- 
daryti patenkinami} bendrą ta- 

rifą specialistams, vietoj indi
vidualių ar kolektyvių kontrak
tų, ir duoti jiems vsokios jrų- 
šies patogumų, kurio palengvin
tų jiems savo darbą nuveikti.”

kaltinamai dėl vartojimo smur
to gyventojams ir dėl kitokių 
kriminalių darbų.

Amerika dalyvaus Kinu 
muito konferencijoj

Okupantai išsikrausto 
iš Vokječiy miestų

Amerika su Vokietija ta
rias panaikinti vizas

Švenčia Akselinį 75-iy 
mėty jubilėjy

Išplėšė pašto vagoną 
traukiniui bėgant

35 žmonės apdegė filmu 
feafro gaisre

E)L PASO, Texas, rugp. 25. 
— Pasak gautų čia pranešimų, 
praeitą sekmadienį sudegė La 
Julitoj, Chihuahua valstijoj, 
Meksikoj, krutamu jų paveiks- 
’ų teatras. Gaisras kilo pa> 
veikslų rodymo laiku. Trisde
šimt penki žmonės baisiai ap- 
legė. Nelaimės vieton vakar iŠ 
Ch’huahua Miesto išvyko spe- 
.•ialir traukinys su gydytojais, 
nursėmis ir valdininkais.

Kadangi dėl siautusios smur
tinei,ros telegrafinis susižinoji
mas su La Junta nutrauktas, 
artimesnių žinių apie tą nelai
mę stoka.

VVASIIINGTONAS, rugp. 25.
Jungtinių Valstijų valdžia 

formaliai priėmė Kinų pakvieti
mą dalyvauti muitų konferenci
joj, kuri įvyks 
tų spalio 26.

Ir Britai

Pekine šių me-

dalyvaus 
rugp. 25.—Bri- *LONDONAS, 

tų valdžia priėmė Kinijos pa
kvietimą dalyvauti specialėj 
muitų konferencijoj, numatytoj 
devynių valstybių Wasliingtc- 
no sutarty.

Suėmė 22 svetimšalius 
slapta atvykusius i 

Jungt. Valstijas
OAKFIELD, N. Y., rugp.

I m i g r a c i j os vyriau sybė 
du

United

su
ėmė dvidešimt du asmenis, 
dirbusius čia l'nited States 
Gypsum kompanijos kasyklose. 
Sako, kad visi jie slapta atvy
kę į Jungtines Valstijas iš Ka
nados, o todėl busią depor
tuoti. Areštuotieji daugiąu- 
siai yra italai ir lenkai.

EKSPRESMANŲ STREIKAS*

800 New Yorko eksprenmanų 
metė darbą reikalaudami 8 
valandų darbo

DIUSELDORFAS, Vokietija, 
rugp. 25. —■ Francuzų ir Bel
gų okupacinė kariuomenė šian
die evakuavo Vokietijos taip 
vadinamus “sankcijų miestus” 
— Diuseldorfą, Duisburgą ir 
Ruhrortą, kurie buvo okupuo
jami nuo 1921 metų.

Sutartis bus pasirašyta šią sa
vaitę ir įeis galion nuo atei
nančio rugsėjo I d.

Rusų revoliucijoj laimės Aksel- 
rodo dvasia, o ne Lenino, sa
ko Karolis Kautskis

Didelis gaisras Mon- 
trealy; visas blokas 
ugnies sunaikintas

MONTREAL, Que., Kanada, 
rugp. 25. — Praeitą naktį čia 
siautė didelis' gaisras, sunaiki
nęs visą bloką namų tarp San- 
guinet ir Emery gatvių, 
nis gesyti buvo sunku dėl 
ko vandens spaudimo, 
nant, keletas gaisrininkų
sužeisti; kai kurie pritroško dū
mais. Sužeista taipjau viena 
moteriškė.

Ug- 
men- 
Gesi- 
bUVO

Padirbo aeroplaną, kurs 
skris 300 mylių per 

valandą
LONDONAS, rugp. 25. 

Britų inžinieriai padirbo 
’ planą, kurs, jie sako, galėsiąs 
skristi 300 mylių per valandą. 
Tas aeroplanas dalyvaus avia
cijos lenktynėse Baltimorėj, 
Md. (Amerikoj), kurios įvyks 
šių metų spalio 28 dieną.

aero-

Perkūnas užmušė ketu
ris šeimynos nariusNEW YORKAS, rugp. 25.— 

Aštuoni šimtai ekspresmanų. į 
dirbančių dviem vyriausiom BOLZANETO, Italija, rugp. 
New Yorko transfero kompani- 25. — Kuopai žmonių grįžtant 
jom, sustreikavo, reikalaudami iš Guardia šventyklos, juos už- 
aštuonių valandų darbo dienos, klupo kalnuose audra. Jie pa-

Del streiko, daugybė keleivių, sislėpė netoliese buvusioj darži- 
vartojančių vieną ar antrą gelž- 
kelio stotį Manhattane, priver- perkūnas ir keturi vieno 
sti samdytis taksi-kebu® savo 
bagažams gabenti.

nėlėj, į kurią staiga trenkė 
kai

miečio, Giacomo Torazzos, šei
mos nariai buvo užmušti. Ki
ti keturi asmens buvo skaudžiui 

HONOLULU, rugi>. 25. —sužeisti, 
to valdininkams emu-H ------------------------------- Z_

ti pašto tarnautojo, Johno Ni-' TUSCON, Ariz., rugp. 22.—-
choteo, apdraustų siuntinių są- Albert Shackleford, atėjęs j ofi- 
skaitų reviziją, Nichols nusi- są realestatininko James Dod-
šovė. Jo tėviškė 
Ohio.

buvo ILoraine, šono, nušovė jį. 
suimtas.

Užmušėjas

BERLINAS, rugp 25.--<Tung- 
tinių Valstijų ambasadorius ir 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterija baigia pertraktacljas 
dėl abišalio panaikinimo mo
kesnio vizoms. Sutartis vei
kiausia dar šią savaitę dus pa
sirašyta ir įeis gabon nuo rug
sėjo pirmos dienos.

Mokesnis vizoms tarp abiejų 
valstybių panaikinama visiems 
turistams ir šiam asmenims, 
keliaujantiems biznio reikalais, 
bet ne asmenims, klasifikuoja
miems kaip emigrant.il.

si

socialdemokrati- 
ir vadas, Karo- 
savo straipsny 

atsiliepia kaip

Amundseno škuneris 
Maud atvyko į Nome
NOM.Ef Alaska, Higp. 25. — 

Vakar atplaukė čia kapitono 
Amundseno škuneris Maud, 
kurs per trejus metus buvo le
dų nelaisvėje šiaurės žemgalio 
vandenyne. Laivo įgula nema
ža prisikentėjo per trejus me
tus grumimos su ledais. . Vie
nas jų, inžinierio asistentas 
Sylverstenas, mirė 1923 metų 
liepos mėnesį ir buvo palaido
tas vandenyne, po ledu.

rugp.NEAPOLIS, Italija,
25. — Vezuvijaus ugniakalnis 
pradėjo smarkiai veikti, mes
damas debesius pelenų ir savo 
liepsnomis nušviesdamas naktį 
visą apielinkę.

K0RR

BEBLINAS, rugp. 25. — Vi- 
Vokietijos socialistiniai laik

raščiai ir žurnalai dabar pilni 
straipsnių, pašvęstų Bušų soci
aldemokratų partijos kūrėjui, 
Paului A'kselrodui, kurio šian
die švenčiamas 75-rių metų ju- 
bilėjus.

Vokietijos 
jos veteranas 
lis Kautskis, 
apie Akisielrodą
apie žymiausią socialistą šian
dieniame pasaulio socialistų ju
dėjime. Kautskis ypač giria 
Akselrodą, kad jis niekados ne
priklausė jokiai sektai. Aksel- 
rodas, sako Kautskis, nors bu
vo rusų žurnalistas, ir kaipo 
toks lengvai galėjo tapti sek
tantas, |>er penkiasdešimt savo 
darbuotės metų jis betgi nepa
sidavė jokiai sektai ir pasiliko 
ištikimas tarptautinio socialde
mokratijos judėjimo princi
pams.

Kautskis lygina Akselrodą su 
Augustu Bebeliu, Viktoru Adle- 
riu ir Žanu žoresu (Jean Jau- 
res). Pagaliau, lygindamas jį 
su kitų rusų revoliucininkų va
du, su Nikalojum Leninu, 
Kautskis daro šitokią pastabą: 
“Ne Lenino dvasia, ne jo idė
jos, bet Akselrodo dvasia n 
idėjos paims galų gale viršų 
Rusų revoliucijoj.”

“Visas tarptautinis socialia 
tų judėjimas,” rašo toliau 
Kautskis, “švenčia šiandie sa
vo mylimo ir didžiai gerbiamo 
Akselrodo jubilėjų. Didi Ru
sų revoliucijos dalykai nesirado 
dar geresnėse rankose, kaip jo.”

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Veikiausia bus gražu; maža 
atmainos temperaturoj ; leng- 
vas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis- rįkos bankininkų kreditų 15 
kai siekė 82° F. milijonų dolerių Suomių miško

šiandie saulė teka 6:08, lei- Jr popierio eksportui finansuo- 
džiasi 7:36 valandą. i ti. , .

Suomija gavo Amerikoj 
15 milijonu paskolos

NEW YORKAS, rujrp. 25. __
. Suomijos Bankas gavo iš Ame-

SANTA ANA, Gal., rugp. 25. 
— Santa Fe traukiniui bėgant 
iš San Diego į Santa Ana, plė
šikai išplėšė pašto vagoną, pa
ėmė tris maišus pašto siuntinių, 
kurių vertė kol kas nežinoma. 
Pašto vagono sargą, E t merą 
Campbellį, 62 metų, plėšikų pa
šautą, rado kraujuose bagu'in- 
•į I e sąmonės. Jis varg ai bt-

FOLKESTONE, Anglija, r. 
25. — P-lė Mercedes Gleitzer, 
steno^rafė, bandė šiandie per
plaukti Lamanšo kanalą iš An
glijos į Francijos pusę. Nu
plaukus septynias mylias ją 
pradėjo traukti mėšhigis, ir ji 
buvo priversta plaukimą pa
liauti*.

Pirko bulių, už kurj su
mokėjo 62,000 dolerių
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp, 25. — Stambus galvijų 
augintojas Bartolome Ginnoc- 
chino vakar pirko čia gyvulių 
parodoj trumparagių veislės 
bulių, už kurį jis sumokėjo 
150,000 pesų arba, Amerikos 
pinigais, 62 tūkstančiu dolerių. 
Tai dar negirdėta iki šiol kai
na, reikalauta ir sumokėta už 
bulių.

WASIIINGTONAS, rugp. 22. 
— Jungtinių Valstijų ir Kana
dos atstovai šiandie susitarė dėl 
reguliacijų abiejų kraštų sutar
čiai vykdyti.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 

/pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 

2y2% ir yra išmčkamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

emigrant.il


c®
NAUJIENOS, Chicago, III. '

PĖTNYČIOJ IKI PANEDĖLIO
EKSKURSIJA

DVI PILNOS DIENOS

5L Paul ir Minneapolis
$7.00 Žįj

Išvažiuoja iš Chicagos pėtnyčioj, rugpiučio 28
SPECIALIU TRAUKINIU

Iš Grand Central Stoties 
Harrison ir Helis St.

Išvažiuoja — i^nyėioj. rugpiučio 28 d. 
Iš Chicago (Central Standard I>aiku) 
8 vai. vak. (9 vai. šviesos taupimo laiku) 
Atvažiuoja į St. Paul .......  8:00 vai. ryto
Atvažiuoja j Minneapolis 8:30 vai. ryto 
Grįžta Atgal — nedėlioj. rugpiučio 30 
Iš Minneapolis ........... 5:00 vai. vakare
Iš St. Paul...... ................6:00 vai. vakare
Atvažiuoja j Chicagą (Central

Standard Išlikų) .............. 6:00 vai. ryto
(7:00 vai. ryto šviesos taupymo laiku)

Tikintai geri tiktai ant speciaiio traukinio
Parankus su kresėmis karai ir couches

Pusė kainos tikietai vaikams puo 5 iki 12 metų
Del tikietų ir pilnų infirmacijų atsišaukite pas

Consolidated Ticket Office
179 W. Jarkson Blvd. 
Phone Wabash 2661

KORESPONDENCIJOS

Boston, Mass.
Lietuviu biznierių piknikas

d., ant Petro 
lludsoii, Mass., 

nuo Bostono, 
Vaizbos Buto

Cham-
of Mass.) 

dalyvavo
CHICAGO*tREAT'<l

VVESTERN J
X. RAHROAD jF

Grand Central Station
Harrison & Well8 St. 
Phone Harrison 2393

Antradienis, Rugp. 26, 1925
rw<

S. L FABIONftS Cb

LlTHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF MASS. 
(LIETUVIU VAIZBOS BUTAS, BOSTON. MASS.) Gulbranscn Grojikliai 

Pianai NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-’ 
NYTI VISADOS KREIPK ITftS t 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

groja roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbisčių Pianai. 
Parsiduoda geriausiai pas:

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.

809 W. 3511) SI., Chicago į 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir įt 
Parduodam Laivakortes. 5

Iki ,■1111 IMI ■■■»—. II —«

Nuo kairės į dešinę sėdinti pirmoje Podolskų
P. Grevis, K. Šidlauskas, ižd., Dr. J. C. Landžius, sek., V. 
.lenkins, prez., J Mikalonis, viro prez., adv. F. J. Bagočius, 
A. J. Gorinau, Dr. J. Galvareski, P. čapfik.
Sėdinti antroj eilėj: Dr. J. L. Pasakorius, Ad. Casper, 

G. Gegužis, Dr. A. L. Kapochy, F. Mielins, A. Bynold, B.
J. Kubilius, J. Bender, M. Paltąnaviče.

Stovinti: J., Naujokaitis, J. Fitzgcrald, F. Willis, P. Gr
iaudu, J. Cunys, J. Bučkis, Dr. A. F.'Budreski, M. Turck, I>r. 
J. Puskunigis, J. ’KerdiejUs, A. Asmauskas, Jo®. Mikalonis, 
R. Vasil ir F. Agui*kis. ' * " ’

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Dr

M

Organi-

METINIS

PIKNIKASv

Rengiamas

Lietuviu Piliečiu D. Pašelpinio Kliubo

Nedėlioj, August 30 d., 1925
STICKNEY PARK

I.YONS, 1LL.

Pradžia 10 valandą ryte Įžanga 50c ypatai
MUZIKA J. J. PHILIPS

Visi širdingai yra kviečiami ant šio iškilmingo Pikniko.
KOMITETAS'

FordsonLincoln

Cara-Trucks-Tractors $
FRANK BRESKA J

2501-03-U5 South Kedzae Avenue, Telefonas Lavvndale 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu g
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio q

Keikia lietuvių salesmenų. S

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

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

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

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

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

GAUS KNYGOMS:
AMERIKIEČIAI ŲIETUVOJE, vertės už ............... 25
APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
MUZIKOS*ŽODYN^LIi .............................................. 25
TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15-
CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą:
Knygą!

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs Įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk Šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
Sandaros” vieną exampliorįu siunčiame pasižiūrėjimui dykai

PilniauHla garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

prisilaikymas prie 
biznierių, taip ir 
kur ir kada tik 

rengti ir kviesti

Čapliko ūkės, 
apie 25 mylios 
buvo Lietuvių 
(Lithuanian-Amerfcan
ber of Commerce 
piknikas, kuriame 
virš 100 musų profesionalų ir 
biznierių iš visų dalių Mass. 
valstijos pasilinksmint, pažaist 
ir pasikalbėt apie lietuvių pa
dėtį bei abelną augimų profesi
joj ir bizny.

Beikia pažymėti apie šių or
ganizacijų. kuri vos kų sutver
ta ir, rodos, kad tai buvo pir
mas jos išvažiavimas ir pasi
rodymas visuomenės akyse. 
Lietuvių Vaizbos Butas susi- 
sideda daugiausia iš Bostono 
ir apie link ės profesionalų ir 
biznierių, ir keista, bet turiu 
pažymėti, kad nariai susideda 
iš visokių partijų —k tautiečių, 
socialistų ir katalikų,
zacijos tikslias, kaip supranta
ma, yra: 1) 
savų, kaip 
profesionalų, 
galima; • 2)
kiekvienos partijos pirmaeilius 
veikėjus i socialus, idant susi
pažinus, su didesne jėga ga
lima butų aukščiau pakelti lie
tuvių vardų iš socialiu atžvil
gio amerikonų akyse; 3) sau
got dabar augančią gentkartę 
nuo lietuvystės atšalimo, kas 
didinasi nekurio&e kolonijose. 
Nuo šio ištautėjimo pavojaus 
bostoniečiai bando laikyti mu
sų jaunimų, interesuodami Čia 
gimusius pačių lietuvių veiki
mu.

Lietuvių Vaizbos Birias, ga
lima sakyt, pradžių padare la
bai gerų ir jeigu ir ateityje ga
lės musų čia gimusio jaunimo 
interesą v imą si užlaikyti, 
kad anų nedėldienį, 
ma iš kalno 
musų saujaitei 
tai, išsetai po 
suorganizavus 
kaip ši, butų
nuveikti, jeigu kiekvienoj val
stijoj ir 
butų ki 
prie 
bos, 
ei ja
senai reikalinga. Lai gema ir 
auga nauja organizacija Ame
rikoj — “Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butas”, kuris rūpin
tųs išauklėjimu ir pagerinimu 
Amerikoj gimusios lietuvių 
jaunuomenės, kurios didelis 
nuošimtis miršta ištautėjimu.

Paminėsiu dar daugiau apie 
atsilankiusius į šį pikniką. 
Nors man teko dalyvauti dau
gely suvažiavimų ir piknikų, 
bet reikia pripažinti, kad šio 
pikniko dalyvautojo! niekur 
neteko matyti ir pažiurėjus į 
šio jaunimo veidus niekados 
neatspelum, kad tai lietuviai, 
nes ne tik kad jų veidas, bet 
ir visas apsiėjimas ir užsilai
kymas yra kliokis, ne musų

senesnių tautiečių. Dailus vei
dai ne tik panelių, bet ir .jau
nikaičių ir jų apsiėjimas' Veda 
Žmogų tikėti, kad esi tarp sve
timtaučių, bet retkarčiais iš
girsti lietuviškų žodį, norš iš
tarimas neaiškus, vienok šu

tai nuo lietuvio, 
jaučiasi lengvesnė 
džiaugsmo. ' 
iš virš 400 žmo- 
linksmas ir rot-

ii
ati, kad 
vėl širdis 
to didelio

Kiekvienas 
nių jautėsi
karčiais sušukdavo: “Valio Lie
tuvių Vaizbos Butas”, bet, tie
sa, 1 buvo ir iš ko pasilin'ksmin-

kaip 
tad gali- 

ištarli, kad tai 
lietuvių, išdaly- 
plačią Ąmerikų, 

organizacijoj,

kiekvienoj kolonijoj 
pa> kuri prigulėtų 

vienos nacionalės valdy- 
nes lokio tikslo organiza- 
Aųierikos lietuviams jau

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

ti: 'žaislų buvo daug ir labai 
įvairių; apart to, duota atsilan
kiusiems visokių truktų, “ais- 
krymo” ir kilų užkandžių dy
kai, ir pat pa tamsoj po biskį 
išsiskirstė, padėkavoję ' “Lietu
vių Vaizbos Buto” valdybai ir 
atskiriems nariams. —Narys.

A. L. THOMAS 
1.IETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullinan 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Pranešimas
Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mfes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, ' kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerų. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginų, ar moteriai 
apie vyra, 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 nauja, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS Į 
1739 So, Halsted St\ 

Chičago, III.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. St«te 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

, Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

MM

JOHN. MINSKAS
LAWYER

KB

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St, 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Kootn 2001

Tel. Randolph 1034-*- V ai. nuo 9-6 
cik b r h i s

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

Pėtnyčios.

Tol. Dearborn 9057

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

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

Įrašyk ten ir Savo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. AVashington St. 
VVashington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
'Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

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

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

to

JOHN B. BBRDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, Iii,
GERBIAMIEJI: — t a

Malonėkite patalpinti musų draugystes vardą ir pirmininko adresą dykai, Jū
sų lei'džiąmam mėtiaštyje, 1926 mėtų ’

; Į Draugystės vardas L

I
Kiek turi narių?
Pirmininko vardas
Adresas

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

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

Naudokitės šia proga patys ir patarkit kitiems — tai bus jums nauda!

Kada suorganizuota



Antradienis, Rugp. 26, 1925

korespon-

lietuviams 
tautą gali

kur
nes

trūksta 
iškelti i

(Bandymas rimtus daly
kus rimtai aprašyti)

Jisai tiktai 
ir skaitlinė- 
čia bus, kai 
prižadais, o 

O ge-

Vieni 
musų didvyriai davė 

Grigaičiui ir

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Draugai! Atsiminkit musų pa
trono Lenino svarbiausi obalsį:
“Grab nagrablennoje!”

Papa-Mama.

Turtingųjų domei
Kaip mes tautinį darbą 

dirbome

Mums senai jau reikėjo gūž
tos, kurioje visi galėtume tauti
nius idealus perėti ir ugdinti sa
vo tautos karžygius. Mes tokios 
gūžtos ieškojome, ieškojome ir 
suradome Chicagoje ant Brič- 
porto. Tai gera gusta, visiems 
darbo galime suteikti: mums 
reikia kelių šimtų skaitytojų, 
kelių desėtkų agentų, vieno re
daktoriaus ir paros 
dentų.

žinome ko 
ir kas musų 
pačias padanges. Mums 

reikia, broliai, gero laikraščio,
kurį vienas žmogus prirašytų, 
suredaguotų, suraišiotų ir dykai 
išsiuntinėtų tiems, kurie jo ne
skaito. šitokis laikraštis dabar 
jau gyvuoja, musų reikalai juda, 
o mes einame tikruoju 
kaip vandeniu,
nors pakritikuoti, 
ką norime, ir pat 
skaitome.

si be skaliko: popierą draiveriai 
atgal nusiveža, zeceriai švinu 
dar kol kas nesimaitina, redak
torius jau kad ir bosas, bet kas 
iš to — jisai negali apsieiti be 
cibulių, morkų, česnakų ir kito
kių patrovų. Jei jam pritruks 
senos kantrybės, tai jisai iška
bins savo seną devizą: 1. W. W., 
kas reiškia “I wont work”.

Dalykas labai paprastas. Kei
kia gauti rėmėjai, nors tuzinas 
skaitytojų ir šiaip kitokios pa
spirties. Na, mes paleidome po 
Bričportą krivulę ir suprašėme 
didelį būrį tikrų lietuvių — viso 
labo aštuonis ar .devynis. Pasta
tėme mes savo leidėją ir redak
torių kalbėti ir tvarką daryti. 
Kad žinotumėt, vyručiai, musų 
gerbiamas leidėjas ir redakto- 

nes ji- 
tikrą 
savo

Skelbimų Skyrius
Paieškojimas

ma-Antradieny pabėgo nuo 
nęs mano žmona Agota. Išvilio
jo ją mano geras draugas Mo
tiejus. žinančių, kur ji dabar 
gyvena, prašau man skubiai pra
nešti. Pirmam, kas tai atliks, 
duosiu $10'dovanų.

Baltras Tru m pakojis.
Agota! Atsiliepk pat!

— aš tavęs nubausiu, 
dalies labai džiaugiuos, 
nuo manęs pabėgai, 6

es i

kad tu
ypač su Motiejų; todėl ir jis pa
ragaus tavo “meilės”. Ieškau 
tavęs tik dėlto, kad noriu, jog 
tu atsiimtum iš manęs visus sa
vo paliktus daiktus ir išduotum 
man oficialį divorsą, nes aš no
riu skubiai apsivesti su r 
mylima Elzbieta. —Baltras.

Pagyvenau Amerikoje, bet tei
sybę pasakius, nieko nepešęs iš
važiavau. Dabar sėdėdamas lai
ve dasipritėjai, todėl ir krei
piuosi į jus, broliai amerikiečiai. 
Man reikalingi pinigai. Lietuvo
je, žinoma, aš jų negausiu, to
dėl prašau pasiturinčių žmonių 
atsiųsti man nors kelioliką tūks
tantėlių. Užmokėsiu gerus nuo
šimčius, ką garantuoja mano at
stovaujamos firmos geras sto
vis. Kad aš skolas tikrai grąži
nu, gali paliudyti jūsų pamėgtie
ji Dzimdziai ir mano geriausieji 
draugai — Vanagaitis ir Dinei
ka.

MILWAUHEE

Telefonais:

NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO 30 DIENĄ
Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

SPECIALIU BE SUSTOJIMO TRAUKINIU
IŠ Chicagos (Madison St. Stotis), Standard laiku ....... 7:25 ryto
Atvažiuoja j Milvvaukee ................................................... 9:25 ryto
Gryžta Specialiu traukiniu, Lake Front Stotis, Milvvaukee, 6:30 
vak. ta, pač’ą dieną. Vaikams pusė kainos. Bagažų nečekiojama.

Del informacijų atsišaukite pas 
H. G. VAN WINKLE, General Agent 
148 S. Clark St. (Tel. Dearborn 2323) 

226 W. Jackson St.
(Tel. Dearborn 2121) arba Madison 

St. Stotis., Tel. Dearborn 2^)60

Mis. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
ĄKUšERKA 

3101 So. Ilalsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi ' l’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai . patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

PRALEISKITE DIENA PAS 
SAVO DRAUGUS

TIKTAI

$2-00
TEN IR ATGAL

kampas 31 pat.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

»*-DR, HERZMAN'**

Sąžiningų vyrų domei
es paieškome gero, sąžinių- j 

keliu'"o vyro. Sekančiais metais bus 
Jei norime ka musų organizacijos metinis sei- 

tai rašome nias, kur vėl tupėsime išsirinkti 
be baimės sau galvą. Tas vyras turi skirtis 

jpuo visų musų buvusiųjų ir esa
mųjų galvų šit kuo:

1. Svarbiausia, kai bus išrink- 
tas musų organizacijos galva — 
galvatrūkčiais nelėkti Lietuvon, 
kad pasirodyti didelių tautinio 
krutėjimo darbuotoju, bet pir
miausia turi bis'kj pakrutėti ir 
nors per pirštus susipažinti su 
musų organizacijos siekiais ir 
veikimu.

2. Nuvažiavęs Lietuvon musų 
organizacijos lėšomis privalo 
organizaęijos labui ką nors pa
daryti, bet neišleisti tų 
vien savo asmeniškiems 
smaginimams.

3. Išvažiavęs Lietuvon
lo atsiminti, kad Amerikoje pa
liko savo locną žmoną.

Tai svarbiausia. Kitos smulk
menos bus aptartos asmeniškai.

Skambalija.
sius kalbėjo tikrai į 
sai pasakė mums visiems 
dalykų stovi. Paleidome 
reikalus į diskusijas — 
šneka kas nori ir nenori, 
po kitam
vėjo Naujienoms, 
kitiems. Ir tuojaus paleidome 
kepures aukų rinkti. Vienas pa
triotas ir gerbiamas lietuvis tuo
jaus pykšt pasižada, kitas, pykšt 
pasižada, trečias pritaria, ket
virtas nepriešingas, o penktas 
sutinka

Ir kai bematant prisipildė ge
rais norais visų širdys. Musų 
leidėjo našta tik smukt ir nusi
rito nuo pečių, 
plunksna vadžioja 
mis žaidžia: . kiek 
visų pažadai taps
prižadai pasižadėjimais.
rais pasižadėjimais galima daug 
tautinio darbo nuveikti.

Mes užsukome po stiklą sodės 
išsigerti ir vis/ dar kalbėjome 
apie tokius gražius pasižadėji
mus, kurių musų tėvynainiams 
netrūksta ir netruks. Susimaži
no musų laikraštis, bet musų 
veikimo dirva pasididino: turė
sime kur savo pasižadėjimus pa
dėti. Mums visiems pilni pilvai 
prilindo galingos energijos, mu
sų širdyse užsidegė karšta ug
nis, o galvose visoki sumanymai 
pradėjo suktinį šokti.

Mes atsisveikinom su gerbia
mu redaktorium, palinkėjome 
jam geros kloties ir kojas žeme 
vilkdami traukėme į savo name
lius. Musų tautinis laikraštis 
tik pykšt ir paskelbė Bričportui, 
jogei mes esame ne koki suskiai, 
bet tikri karžygiai.

Musų laikraščio leidėjas per 
kiaurą naktelę durnojo, kaip čia 
tuos pasižadėjimus sunaudoti. 
Ot, kad čia atsirastų geras lietu
vis, kuris, ot, imtų tuos pasiža
dėjimus ir nupirktų — mes nė 
nebranginame, padarytume ge
rą bargeną.

—Padaužų Padauža

Dalgiu reikia

Atradome naują būdą savo 
priešams naikinti. Musų tėvynė-, 
je “matuškoje” Rusijoje yra Į 
vartojamos visokios priemonės, 
kaip tai: šautuvai, revolveriai, 
lazdos, kalėjimai,etc. Mes gi su-; 
galvojome naikinti savo priešus 
lietuviškų įrankių pagalba, bū
tent, su‘dalgiu. Visgi smagiau 
bus visiems — viena, mes pri
pratę prie dalgių, kai dar kiau
les ganydami jovalo joms piau- 
davom, o antra, ir priešui-lietu- 
viui bus smagiau žūti nuo lie
tuviško įrankio. Dėlto visus tu
rinčius dalgius ir mokančius 
gerai piauti, prašome įstoti mu
sų Mama Papa organizacijon. 
Draugai! Jei musų bus daug — 
tai kai patrauksime kokį pra
dalgį — nei vieno svoločio nebe
liks! O tada tai atsidarys mums 
čia rojus, dar geresnis už musų 
tavorščių rojų, ba čia svetimų 
pinigų yra daugiau!

priva-

Apskritis

pinigų 
pali-

Poniutėms bučiuoju rankutes.
Lietuvos Kijygų Ats

tovas Amerikai

DR. SERNER, 0. D
CHICAGO TCRM1NAL

LIETUVIAI DAKTARAI

Vardas ir pavardė

... ... ValsčiusKaimas

Paštas
(jei noriPinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

i 1 1 " ■■ ............... '
Phone Canal 1713-0241 

Res. Midway 5512 
DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
DĘNTIŠTAS 

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

batos vakare pagal sutartj.

CHICAGO & NORTH WESTERN R Y

Paranki vieta dėl automobilių pastatymo

Cor. Ashland Avė. and 47th St
Neimam orderių laiš kais nei telefonu

Moterų Princess Slips 
šilkinės ir muslininės, galice 
stylių, spalvų kaip oda, tan, or- 
chid, pcach ir rose, C? <
mieros 36 iki 44 ........... ▼ ■

Vaikų Bliuskos
Paprastos su kalniečiais sty- 
įiai, šviesiu ir tamsių spalvų iš 
percales ir chambray, papras
tai 79c viena, ket- fl? 4
verge, 2; už ........... ,.....

Merginų Gingham 
Dreaęs 

Ilabai geMli Uteni i 
rodo, daug naujų stj 
renų, iŠ gražaus u 
novelty išmarginimų 
mieros 7 iki 14 ... ..

j r garai'iš
tyliu ir pat- 
gingham ir

1 $1
Storas Muslinas 

.36 colių, ekstrų storas, stiprh 
siūlų, neblunkantis, fl* 4 
10 mastų už ............. 1.. ■

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

r
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 18 metai 
Ofisas

• 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

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

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

Varnish s
Geros rųšies dėl grindų ir 
abelno vartojimo, 1 ga-.fl^i 
liono kianas .................. ■
............................... . ..................................... .

Lietsargiai
Moterų stiprus lietsargiai, iš 
American tnffeta, garantuoti, 
kad neperlys, su gražiomis ran
kenomis, didelis fl? 1
pasirinkimas .................. ▼ ■

Iš Karolių Maišiukai
Moterų imporlyęti iš karolių 
maišiuKai, gražių,Spalvų, sidab
ruoti freimai, dugnas su flĮ 4 
gražiu pamušalui......  ▼ ■

Užklodės
Didelis; pasirinkimas spalvų, 2 
colių apsiuvinėti kraštai, storų 
siūlų audimas, puikios C 1
vertės, kiekviena ......... ▼ ■

Flanelė
36 colių, stora, išbaltinama dėl 
gražių dėvėjimų, 6 fl* 4 
mastai už .......   4* ■

Outing Flanelė
36 colių, stora, gražių spalvų, 
minkšta, dėl padŽiamų ir nak
tinių, 6 mastai ę
už .................... r-............ I

Skalbimui Katilai
Cooper dugnu, medinėmis ran
kenomis, gerai pritaikintu (lank
čiu, geros rųšies, verti fl* 4 
$2.39, dabar po .......... ▼ ■

Vaikų Maudyklės
Trigubos, balto enamel, pailgai 
rundinos, paprastai, fl* 4 
$2.75, po .................  I

Moterų Rayon šilkinės ir šilko Maišytos Pančiakos
Gražios, su šiulenus iš užpakalio, Visų pageidauja mų spalvų 
mielos iki 10, 2 poros .... $1

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

turi gaut Lietuvoj litais

užsise- 
nėjusių chroniškų li
gą vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WILL1NG 
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN.
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loornis, 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

Tel. Boulevard 0537
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
t ‘ - - j

4

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Aye., 
Netoli 46th St! Chicago, III.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel.
Rezidencijos

Dr. A A. Roth
Boulevard 9693 
tel. Drexel 9191

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

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti Slst Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Siuntėjo parašas

Adresas

710

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė., 
Tel. Lafayette 4146

Butkus Undertaking 
' Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
West 18th S’tr., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagejbeti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 816}

Prancūziškas Daktaras

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

go

tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams.

177 N. Mlcblsan Avenu«

TEN IR ATGAL TI KIETAS 
NUŽEMLNTA KAINA

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki > proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalj nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis.
Musų pasažieriai iš Hambur-

yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir

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

United American Lines
(HaTrimati Line) Joint Service with

Hamburg American Line
ChlcMO, ID.

50 
100 
200 
810 
400 
500

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų 

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
\ Ofisas j

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette
litų ... 
litų ... 
litų .... 
litų ... 
litų ... 
litų ...

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 81.25
. 41.50

51.75

Telegramų 
____ $6.25 
____ 11.25 
____  21.50 
____ 81.75 
____ 42.00 
____ 52.25

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Paštu 
$62.00 

. 72.25 

. 82.50 

. 92.75 
108.00 
514.00

Telegramų 
....... $62.50 
........ 72.75 
........ 88.00 
.......  98.25 
......  108.50 
......  514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kolbos dešimties dolerių 
Visuosp reikaluose adresuokite:

1739 So. Ilalsted St Chicago. Illinois

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENT1STAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra ■audingoo.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

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

Editor P. GRIGAITIS
"1739 South Halsted Street 

Chicago, IU.
Telephone Koosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entcred as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, s III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .....................w............. $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams .... •............. " 2.00
Dviem mėnesiams „..............." 1.50
Vienam mėnesiui .......... ................75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................ 8c
Savaitei ...................................... "18c
Mėnesiui ........................................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ........... k.................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................  1.25

, Vienam mėnesiui ... ...................... 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams .................................... $8.00
Pusei metų ....... .’........................ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

sąjungininkė? Karo atsitikime rusai veikiausia gerintųsi 
Lietuvai ir siūlytų jai Vilnių.

Tikras pavojus Lietuvos nepriklausomybei atsirastų 
tiktai tuomet, jeigu įvyktų susitarimas tarpe Rusijos ir 
Lenkijos: jeigu, sakysime, lenkai sutiktų atiduoti Rusi
jai rusų ir baltgudžių apgyventas teritorijas, o Rusija 
jiems už tai leistų pasiglemžti Lietuvą. Tik su Rusijos bdl- 
ševikų pritarimu (Rygos taikoje) lenkai juk ir Vilnių su
gebėjo Lietuvai atimti. Bet mes abejojame, kad Maskva 
su Varšuva galėtų taip gražiai susigiedoti. Jiedvi veikiau
sia pešis, o ne bučiuosią.

Į Apžvalga į

AMERIKOS KORESPONDENTAS “PEIZOJA” 
LIETUVĄ

“PLĖŠK PLĖŠIKŲ. GROBĮ!”

JISAI TUR-BUT NORI KĄ NUGĄSDINTI

KAS GALĖTŲ ANEKSUOTI LIETUVĄ?

PAVOJUS Iš RUSŲ PUSĖS

Brooklyno ‘įLaisvė” pripažįs
ta, kad bolševizmo tėvas Leni
nas iš tiesų skelbė tokį obalsj: 
“Plėšk plėšikų grobį!” (Grab 
nagrablennoje). Bet ji mano, 
kad tas obalsis esąs geras — 
revoliucingas ir darbininkiškas. 
Ji sako:

pasilikti privatiniuose naguose; 
jaisiais pralobo bolševikų komi* 
sarai) bet ne valstybė. Ir taip 
pasidarė dėl tos paprastos prie
žasties, kad bevykindami Leni
no obalsį “Piešk plėšikų grobį”, 
komunistai ištvirko, paprato elg
tis, kaip banditai, kurie ima sau, 
o ne'visuomenės labui.

Tik visiškas idiotas arba Ma
skvos lakinamas šunelis gali sa
kyti, kad obalsis “Plėšk plėšikų 
grobį” reiškia privatinio kapita
lo nusavinimą valstybės naudai. 
Jau vien ta forma kreipimosi j 
atskirą žmogų (“Plėšk!”) rodo,

“pridedamosios vertes”, kurią 
gamina kapitalisto samdomoji 
darbininko jėga. Samdymas nė
ra vagystė, bet maino aktas, pa
našus f pirkimą ir pardavimą: 
darbininkas parduos savo darbo 
jėgą už pinigą, taip kaip pirk
lys parduoda už pinigą savo pre
kę. ,

Jeigu Leninui rūpėjo kokios 
nors teorijos, kuomet jisai skel
bė savb obalsį ^“Plėšk plėšikų 
grobį”, tai, žinoma,*ne Markso, 
bet anarchisto Proudhono. O tie 
žiopleliai, ką redaguoja “Lais
vę”, įsivaizduoja, kad bolševiz
mo tėvas buvo tikriausias “mar
ksistas”!

Kas dedasi 
Sicilijoje

Jis bastytusi svetimomis gat
vėmis, žiūrėtų į svetimus vei
dus ir girdėtų nežinomą jam 
kalbą. Paskui jis pasirūpintų 
susirasti Marsaloj chicagiečius, 
jeigu tokie yra. Jis prašytų jų 
darbo. Gal būt, jis pasiskolin
tų iš jų pinigų arba iš kalno 
pasiimtų algą. Italai i jį atsi
neštų šaltai ir su pavydu, bet 
Amerikos draugai išmokytų jį, 
kaip vesti nelygią kompeticiją. 
Jis panaudotų Amerikos meto
dus ir suradęs savo konkuren
tų silpnąsias puses; i nukreiptų 
jas savo naudai. Jis skaitytų 
Amerikos laikraščius, spausdi
namus Europoje, ir vakarais 
jis susirinktų su kitais ameri
kiečiais prie piano ir dainuotų 
“jazz” ' dainas. Kitais žodžiais, 
jis stengtųsi gyventi “mažojoj 
Chicagoj” ir negreit “teatsi- 
miliuotų.”

Tai natūralūs dalykas

vyną

susi- 
kolo

Mar- 
tarp savo 
tankiausia

kad Ton y 
darbas ku
ls tikrųjų

(Tęsinys)

AR MASKVA GALĖTŲ SUSITARTI SU VARŠAVA?

Chicagos “Tribūne” korespondentas, p. Donald Day, 
pranašauja, kad “įvykus karui, kuriam Lenkija, Rusija 
ir Pabaltijo valstybės ruošiasi, Lietuva, kuri tik ginčus 
kelia ir nenori nurimti, gali būt visai likviduota”.

Nuomauti, kad tas korespondentas dėl ko nors grie
žia dantį ant Lietuvos, nes jisai juk žino, kad ne Lietu
va iššaukė kivirčus tame Europos kampe, bet Lenkija. 
Savo korespondencijoje jisai pats rašo, kad Lenkija 
1920 m. padarė “putšą” ir užgrobė vieną trečdalį Lietu
vos teritorijos su Vilnium.

“Tuo ‘putšu’,” sako p. Day, “Lenkija įsigavo te- 
ritoriją, kurios ji betgi nesugebėjo asimiliuoti, ir at
stūmė nuo savęs Pabaltijo valstybes, tas savo matu- 
rales sąjungininkes atsitikus karui su Rusija”.
O Rusiją Lenkija irgi supykino, paverždama jai ne- j 

mažą plotą žemės su rusiškai kalbančiais gyventojais.
Kaipgi tuomet galima sakyti, kad pavojingoji tai

kai nenuorama esanti Lietuva?

“...Sąmoningo, revoliuci- ka(j gja eįna kalba ne apie vals- 
nio darbininko akimis žiūrint,1 tybinę priemonę nuosavybės 
kitaip nė būti negali — pro-I santykiams pakeisti —r ne apie

Išrodo, kad tas korespondentas lemia Lietuvai juo
dą ateitį, idant nugąsdinus ką nors. Gal būt jisai girdė
jo, kad kai kurie Amerikos piniguočiai žada duot Lietu
vai paskolą statybos reikalams, tai juos jisai ir bando 
sulaikyti? Pranašaut Lietuvos “likvidavimą” šioje va
landoje iš viso nėra jokio pamato, nes paskutiniu laiku 
tenai nėra nieko ypatingo atsitikę, dėl ko reikėtų susi
rūpinti Lietuvos likimu.

Mes nemanome, kad Lietuva butų “likviduota”, jei-, 
gu net kiltų tarp Rusijos, Lenkijos ir Pabaltijo valsty
bių karas. Kas galėtų Lietuvą aneksuot? Lenkija? Bet 
ji jau springsta tomis svetimų tautų teritorijomis, ku
rias ji iki šiol suspėjo 2“ Joti. Latvija? Bet Latvija 
yra permaža, kad galėtų praryti Lietuvą, ir jai pačiai 
kinkos dreba, kad neatsidurus kieno nors nasruose. Ru
sams Latvija yra labai arti ir jie tur-but neatsisakytų 
vėl turėti savo rankose didžiuosius Baltiko uostus, Ry
gą ir Liepoją. Latvijai todėl tenka rūpintis savo kailiu, 
o ne svajoti apie Lietuvos pavergimą.

letariatas turės per prievartą 
nugriaut kapitalistinę valsty
bę, išplėšt iš buržuazijos kar
pi talą, darbo priemones ir ki
tokius jos grobius, ir visa tai 
pervesti ; nuosavybę proleta
rinės valstybės.”
Iš to matyt, kad “Laisvės” re

daktoriai laiko savo skaitytojus 
paskutiniais durniais.

Visų-pirma, iš obalsio “Plėšk 
plėšikų grobį” visai neišeina, 
kad tas grobis turi būt pervers
tas į proletarinės valstybės nuo
savybę. Žodis “plėšk” reiškia at
imk ir pasiimk. Plėšikai niekuo
met neplėšia tuo tikslu, kad sa
vo grobį atidavus kam nors ki
tam. Jie pasilaiko jį sau; tik jei
gu plėšime dalyvauja ne vienas 
banditas, bet būrys, tai jiems 
tenka dalintis grobiu.

Lenino patarimas “plėšti” 
faktinai ir buvo duotas šita 
prasme. Daugybė turtų, kuriuos 

[Rusijos komunistai ir kiti ban
ditai atėmė turtingiemsiems, pa
teko i tų plėšikų rankas, o vals
tybė jų niekuomet nė pauostyti 
negavo. Del šitos priežasties 
bolševikų valstybė, nežiūrint vi
suotino turtingųjų apiplėšimo 

“pagal Lenino receptą, pasiliko 
visiškai biedna, biednesnė net, 
negu prie caro valdžios ar ba pris 
Kerenskio. Idant turėjus kuo 
padengti savo išlaidas, bolševi
kų valdžia buvo priversta grieb
tis dviejų desperatiškų priemo
nių: dieną ir naktį spausdinti 
popierinius pinigus, iki jie visiš
kai paliko be vertės; ir siunti
nėti ginkluotus kareivių burius 
į sodžių, kad jie atiminėtų iš 
ūkininkų javus ir gyvulius.

Vienok ir šitos desperatiškos 
priemonės tik vos-nevos palaikė 
valdžią. Kuomet Rusiją ištiko < 
baisusis badas, tai sovietai netu-

Vienintelė valstybė tat, kuri gal galėtų “sudoroti” 
Lietuvą, yra Rusija. Ji valdė Lietuvą kitąsyk, ji gali už- 
simanyt ir vėl ją valdyt. Tik vargiai jai tatai šiandie 
apsimokėtų. Naudos iš Lietuvos rusai daug neturėtų, o Irejo pinigų mirštantiems badu 
nemalonumų ji galėtų jiems padaryti “tiek ir tiek”. Jau | gyventojams gelbėti ir buvo pri- 
ir caro laikais Lietuva buvo nelabai nuolankus užka
riautojų vergas, nežiūrint to, kad musų kunigai ir liep
davo žmonėms klausyt “Dievo duotosios valdžios”; ne
žiūrint to, kad bažnyčiose būdavo laikomos mišios už ca
ro ir jo šeimynos sveikatą; nežiūrint to, kad musų kle
rikaliniai “mokslinčiai” (a la Dambrauskas) įrodinėda
vo, jogei lietuviai tai tiktai caro “įnamiai!” Kunigija ne
įstengė sudemoralizuoti musų liaudies sielą, ir Lietuva 
net aršiausios reakcijos laikais siųsdavo į Petrapilio Du
rną daugumoje griežčiausius valdžios priešus, kaipo savo 
atstovus.

Dabar, kai Lietuva jau yra išgyvavusi keletą metų, 
kaipo nepriklausoma valstybė, kurios piliečiai nesigailė
jo net savo kraujo, kad apgynus ją nuo įvairių priešų, 
— dabar rusams butų ją dar sunkiaus valdyti, jeigu jie 
ir užkariautų ją. To gali nesuprasti Amerikos laikraščio 
korespondentas, kuris nieko nežino apie Lietuvos žmonių 
kovas už savo laisvę, bet Maskva turi tatai numanyti.

Rusai, be to, šiandie prie Lietuvos tiesiog ir nepriei
na. Lietuvos aneksavimo klausimas rusams galėtų kilti 
tiktai tuomet, kai jie panaikintų lenkišką “koridorių”, ku
ris eina nuo Vilniaus krašto iki latvių sienos. Bet tai ga
li įvykti tiktai rusams jėga išvijus lenkus iš Vilniaus, t. 
y. per karą. Bet kodėl, karui atsitikus tarp Rusijos ir Len
kijos, rusai turėtų bausti Lietuvą, kuri nėra jokia lenkų

versti šauktis neapkenčiamos 
užsienio buržuazijos pagalbos. 
Tas pats 'sovietų valdžios bank
rotas prispyrę ją paskui dar 
konfiskuoti milžiniškus bažny
čių ir klioštorių turtus, šitas 
žinksnis davė galimybę bolševi
kams šiaip-taip sudurti galą su 
galu savo “proletairinėje valsty
bėje”, vienok da ir šiandie jie 
yra tikri ubagai tarpe Europos 
valdžių. Tatai matyt jau vien iš 
to fakto, kad liaudies mokyto
jai Rusijoje gauna tokias men
kas algas, jogei jie kuone badu 
dvesia.

Kodėl net tokios kraštutiniau- 
sios priemonės nepastatė ant 
kojų sovietų valdžią? Kodėl 
bolševikams da ir šiandie tenka 
nuolatos kaulyti pinigus iš už
sienio — prašyt paskolų, davi- 
nėt milžiniškas koncesijas kapi
talistų kompanijoms ir t. L? 
Todėl, kad ir tie turtų atėmimai, 
kuriuos pravedė sovietų valdžia 
valstybės Idbui (rekvizicijos so
džiuje ir bažnyčių turtų konfis-J žinome, kad buržuazijos turtas 
kavimai), buvo, matoma, atlikti darosi ne iš vagystės arba plėši- 
banditiško plėšimo budu. Tų at- mo (nors, žinoma, yra ir neteisin- 
imtųjų turtų žymi dalis turėjo1 gaiš budais įgytų turtų), bet iš

konfiskavimą, ne apie ekspropri- 
aciją, ne apie ypatingą mokesnį, 
— bet tiktai apie plėšimą žmo
gaus žmogum, apie svetimo tur
to grobimą ir pasisavinimą, apie 
banditizmą. Antra, kad tai yra 
banditizmas, matyt, iš to, kokius 
daiktus plėšė Lenino šaika: ji 
ėmė ne tuos daiktus, kurie rei
kalingi turtų gaminimui, ne ga
mybos ir komunikacijos priemo
nes (jas konfiskavo valdžia), bet 
vartojimo reikmenas — maisto 
produktus, privatinių butų ra- 
dandus, skalbinius ir rubus (ku
rie būdavo dažnai, nuvelkami 
žmogui, einančiam gatve!), auk
sinius žiedus ir laikrodėlius ir 
t. t. Kame yra girdėjęs kas nors 
tokią “ekonominę teoriją”, 
pagal kurią nuosavybės tvarkos 
pakeitimui reikia šituos varto
jimo daiktus atimti iš privatinių 
žmonių ir pavesti valstybei?

Trečia, praktiški bolševikiško 
plėšimo rezultatai rodo, kaip 
mes aukščiaus išdėstėme, kad 
valstybei tie privatiniai turtai ir 
neteko. Tik pagalvokite: Rusijos 
bajorija, dvasiški j a ir buržuazi
ja, be pasigailėjimo išnaudoda- 
mos žmones per šimtus metų, 
buvo susikrovusios daugybes 
vįsokio lobio. Visa tai komunis
tai, pildydami Lenino įsakymą, 
išplėšė, nepalikdami turtingiem
siems dažnai nė po eilę rūbų. 
Jeigu tie lobiai butų buvę ati
duoti valstybei, tai sovietų val
džia butų pasidariusi turtingiau
sia pasaulyje. Ji, be to, juk dar 
buvo paėmusi į savo, rankas visą 
tą milžinišką turtą, kuris pri
klausė pirmesniajai valdžiai; ji 
buvo taip pat sukonfiskavusi vi
sus fabrikus, krautuves, kasyk
las, bankus ir gyvenamus na
mus. Vienok ji neturėjo kuo net 
algas mokėti savo kareiviams ir 
mažesniemsiems valdininkams ir 
buvo priversta per dienas ir 
naktis varyti presus pinigų 
spausdinimo dirbtuvėje ir jėga 
atiminėti duoną iš ūkininkų, kad 
galėjus užlaikyti savo valstybi
nę mašineriją! Ar ne aišku iš to, 
kad “plėšikų grobis”, kurį plėšė 
komunistai, ėjo ne i valstybės 
sandėlius, bet į pačių komunistų 
ir jų padėjėjų spintas? šitokia 
“revoliucija” galėtų gėrėtis ne- 
gut Pugačiovas su Stenka Razi
nų. ,

Lenino obalsis “Plėšk plėšikų 
grobį” rodo, pagaliau, dar vieną 
dalyką. Tas obalsis sako, kad 
buržuazijos turtai tai “plėšikų 
grobis”. Tai yra mintis, kurią 
kitąsyk skelbė franeuzas Prou- 
dhon’as (Prudonas). Jo suprati
mu, visa turtingųjų klasių nuo
savybė tai “vągystė”, — ką ji
sai aiškino savo veikale “Kas 
yra Nuosavybė?” ir “Skurdo 
Filosofijoje”, šitą naivų Pro|i- 
dhbn’o mokslą Marksas sukriti
kavo savo knygoje “Fildsofijos 
Skurdas”. Iš Markso raštų mes

Apsauga '
Kita šeimyna neturi jokių ne

malonumų. Ji gali eiti į teatrą 
ir palikti be baimės namų duris 
atdaras. Nors kaimynų vištos 
prapuola beveik kas naktį, bet 
jojo niekas neliečia. O tai todėl, 
kad šeimos galvą kartą liudijo 
teisme, jog kaltinamas . Mafia 
narys, kiek jis žino, yra geras 
Žmogus.

Iš kitos pusės, nepalankus liu
dijimas arba šaikos smerkimas 
yra žiauriai baudžiamas. Ange
lo Botindaro, nesenai suimtas 
netoli Palermos, prieš trejetą 
metų nuvyko i Giuseppc Guggi- 
no ūkį, ir neradęs jo namie, vi
durdienyj nužudė jo pačią, pen
kis 'vaikus ir tarną. Guggino, 
mat, viešai smerkė Mafia.

' Bet kerštas paprastai nesibai
gia žmogžudyste. Mafia vadai 
stveriasi žmogžudystės tik ret
karčiais. Kai kurie net tvirtina, 
kad Mafia yra mažiau krimina
le, negu ta draugija, kuri sako
si kovojanti prieš ‘kriminalistus. 
Iš tiesų, tvirtinama, jog prasi
žengimų yra mažiau tose vieto
se, kur Mafia yra įsivyravusi. 
Kraujas apsčiai liejasi tik ten, 
kur kovojama už vadovybę.

Mafia politikoj
Toki tvirta organizacija neiš

vengiamai lošia svarbų vaidme
nį politikoj. Ji nepaiso partijų: 
ji remia atskirus žmones. Ji pe
riodiniai gauna subsidijų iš Ry
mo varymui Sicilijoj viešųjų 
darbų. Ir tie pinigai paprastai 
atsiduria “ištikimose rankose.” 
Toks politikos' supratimas nėra 
vien tik Sicilijos ypatybė; Ame
rika irgi turi savo “upes ir uos
tus” ir garbingus partijų bosus. 
Bet pinigai, skiriami Sicilijos 
viešiems darbams, “išgaruoja* 
abai nelemtu budu. Tatai suda
ro daug rupesnio tiems, kurie 
nori reformuoti Sicilijos politi-

Siciliečiai sako, jog nėra lai
dos, kad visuomenės pinigai bus 
sunaudojami tinkamai ir ūkiai 
pastatyti atatinkamoje aukštu
moje, kol Mafia nebus parblok
šta. Blogiausias dalykas yra 
tas, kad sąžiningas pilietis, ku
ris neapkenčia mafiečių, jaučia
si negalįs kovoti. Jis paprastai 
*sako:

“Ką aš galiu dairyti? Juk aš 
negaliu statyti pavojun savo 
šeimą ir turtą. Daug išmintin
giau atsinešti draugingai į ‘cas- 
cą’ ir gyventi saugumoj”.

IV
Kaimietis paliko motinos u- 

kį arti Marsalos ir išvyko į 
Cliicagą. Jis paliko ūkį, kur 
dirbo nuo saulės užtekėjimo 
iki saulėleidžio. Trims savai
tėms prabėgus jis atisdurė di
deliame Amerikos mieste, neži
nodamas anglų kalbos. Kokias 
idėjas ir papročius jis atsive
žė? Kuriuo budu jis pradėjo 
gyvenimą naujoje šalyj? ' i

Įsivaizduokite sau priešingą 
atsitikimą. Įsivaizduolyte sau 
Chicagos biznierių, kuris pra
rado savo pinigus ir nuvyko į 
Maršalą. Ką jis pirmiausia da
rytų?

elgtųsi Sicilijoj lyginai taip 
pat, kaip daugiclis tūkstančių 
siciliečių elgiasi Chicagoj. Jei
gu jis teisingas, tai jis darytų 
sau pragyvenimą teisingai — 
amerikonišku budu. Bet jeigu 
pas jį yra kriminališki palin
kimai, tai jis taptų sukčium— 
amerikonišku budu.

Sicilijos imigrantas atvyksta 
Cbicagon iš ūkio į komplikuo
tą moderninį miestą; iš vietos, 
kur laikas nėra brangniamas; 
į vietą, kur laikas yra pinigai; 
iš vietos, kur moteris be paly
dovo neina iš namų, į vietą, 
kur vienas moteris sutiksi vi
sur — gatvėse ir ofisuose;'‘ iš 
vietos, kur vyno darymas yra 
akstinamas, į vietą, kur drau
džiama vyną daryti. Jis nebe- 
susigaudo naujoj vietoj; jis 
susideda su Marsalos draugais 
Chicagoj ir pasidaro “mažosios 
Italijos” pilietis. Amerikos pro
tavimas ir metodai jam yra 
svetimi. Jis stengiasi kuodau- 
giausia naudoti tai, ką jis iš
moko Sicilijoj.

Iš ten jis atsivežė suprati
mą, ikad policija yra jo prie
šas. Bėgiu šimtmečių Sicilijoj 
vyravo tironiška vhldžia, ir jos 
gyventojai išmoko apsiginti 
nuo plėšriosios tos valdžios po
licijos ir patys ieškoti teisy
bes. Metodai teisybės ieškoji
mo yra įsigyvenę ir krimftiali- 
nėj Mafia. šiaip ir paprasti pi
liečiai stverdavosi tokių pat 
priemonių, kaip ir Mafia.

Nesupranta prohibicijos 
9

Sicilietis susiduria su dau
geliu misterimų dalykų Ameri
koj. Ypač jam keistu • dalyku 
atrodo - prohibicija. Vynas jo 
šaly buvo skaitomas kaipo bū
tinas gėrimas prie valgio. Gal 
tai, galvoja sicilietis, yra vege- 
tarionų darbas; gal tas įstaty
mas, kaip ir visi Bourbonų 
įstatymai, yra kreipiamas tik 
prieš biednuosius, nes turtin
gieji gali gerti kiek tinkami. 
Ant galo, gal tai tik policijos 
darbas, nes iš savo draugo jis 
girdėjo, kad galima daryti ir 
pardavinėti vyną, jeigu tik 
draugiškai sugyveni 
ja.

Kaip ten nebūtų, 
no, kad amerikiečiai 
o jis moka, kaip 
Jeigu tai yra kontrabanda, tat 
jis žino, kaip apmonyti polici
ją arba susidraugauti su ja. 
O jeigu konkurentai stengiasi 
pakenkti jam, tai jis žino, 
kaip su jais apsidirbti. Jo drau
gai pagelbsti jam. Be to, pats 
biznis yra pelningas. Į kelis 
metus jis gali pasidaryti taip 
jau turtingas, kaip turtingiau
sias Marsalos dvarininkas. A- 
merikiečiai gerbia pinigus ir jie 
neklausia, kuriuo budu jie tapo 
įgyti. Patys amerikiečiai la
biausia atlygina jam, kuomet 
jis laužo Amerikos įstatymus.

Ar reikia po to stebėtis, kad 
kai kurie siciliečiai speciali
zuojasi Amerikoj, kaip išsisu
kti nuo įstatymų ir bando pri
taikyti Mafia metodus prie A- 
merikos gyvenimo sąlygų? 
Trumpai sakant, ar yra kas 
stebėtino, kad Chicagoj išsi-l 
vystė tokie žmonės, kaip (ien- 

. I na broliai.

jeigu 
su polici-

bet jjs ži- 
nori vyno, 

jį padaryti.

Visi marsaliečiai moka 
daryti

Italai, o ypač siciliečiai, 
spiečia Amerikoj sodžių
nijomis. Jony iš Chicagos rašo 
savo draugui Salvatore Marsaloj, 
kad Amerikoj yra daug dolerių 
ir daug gerų darbų. Tad Salva
tore atvažiuoja ne į Chicagą, 
ne į Chicagos “mažąją Italiją”, 
bet į Chicagos “mažąją 
salą”. Jis gyvena 
Marsalos draugų, o 
giminių.

Galimas daiktas, 
parašė jam, jog tas 
vo butlegeriavimas.
iš Marsalos yra nemažai atei
vių atvykę Amerikon. Kiekvie
nas marsalietis žino, kaip da
ryti vyną ir varyti biznį, nesi- 
klausiant policijos.

Taip vadinama, butlegerių 
ateivystė iš Marsalos dabar žy
miai sumažėjo. Kvota iš viso 
Trapani distrikto dabar tesie
kia tik 100, — įskaitant vaikus 
ir moteris. Žinoma, nemažai 
įvažiuoja nelegaliai. Nesenai 
tapo pagautas laivas, kuris ve
žė nelegalius emigrantus iš 
Trapani į New Yorką. Be abe
jojimo, kai kuriems laivams 
pasisekė atvežti savo krovinius. 
Nemažai buvo atsitikimų, kur 
valdžia susekė klastingus do
kumentus, kurių pagalba buvo 
bandoma įsigauti į šią šalį. 
Bet Žinantieji tvirtina, jog į 
Ameriką nelegaliai įsigauna 
mažiau, negu yra manoma.

Išnaudojimas. <
Nėra abejojimo; kad Ameri

kos didmiesčiu “mažosios Ita- 
dijos” nemažame laipsnyje yra 
atsakomingos dėl buvimo kri- 
minalio elemento tarp italų 
ateivių. Italijos opinija, kuri 
skatino italus į Ameriką ke
liauti, kad palaikyti kalbą, pa
pročius ir tautystę, pastaruo
ju laiku žymiai pakitėjo. Prof. 
Vittorio Falorsi, kuris dirbo 
Chicagos universitete, vėliau
siame savo tyrinėjime Italijos 
išeivių analizuoja 
Italijos” įtaką i 
imigrantus. Toks 
paprastai papuola į _ o__ _
lų samdymo agentūros, kuri 
išgauna iš jo pinigus kaipo 
“registravimo mokesnį ir kada 
jis atsiduria tikrai 
padėtyje, tai tiiesiog parduoda 
jį ' fabrikui, 
10 nuoš. iš jo algos 
“komisą”. Tas “komisas 
karna bėgiu kelių 
kui jis apsigyvena 
kuris tyko išvilioti jo uždarbį 
ir deda pastangų, kad jis vi
suomet butų prasiskolinęs; pa
sinaudoja taipgi pinigų skoli
ntojas, kuris lupa nuo 5 iki 
10 nuošimčių palūkanų. Ant 
galo, jis atsiduria rankose 
profesinio šaikos vado, kuris 
parodo jam kelius, kaip pasi- 
liuosuoti iš skurdo. Bet niekas 
jam nepasako, kad yra įstaty
mai jo apsaugojimui ir orga- 

žiuri, kad 
skriaudžiami, 

tankiai aksti- 
instinktus ir

“mažosios 
naujuosius 
imigrantas 
nagus ita-

kritingoje

pasilaikydama 
kaipo 

mo- 
metų. Pas-

nizacijos, kurios 
ateiviai nebūtų 
“Mažoji Italija” 
na jo žemuosius
neprileidžia jo prie artimesnio 
susipažinimo t su 
ir jų papročiais.

Nesenai Italijos

amerikiečiais

valdžių pasi- 
i migracijos 

reikale. Ji žadėjo pristatyti 
Amerikai reikiamų darbin inkų 
—ūkininkų, mechanikų ir kitų 
amatninkų. Tuo budu esu tu
rėtų pranykti “mažosios Itali
jos”. Nėra aišku, ar toks pa
siūlymas nebūtų tik priešingas 
įstatymui, kuris draudžia įva
žiuoti kontraktuotiems darbi
ninkams. Viena tik aišku, kad 
sąlygos, į kurias patenka Sici
lijos išeiviai, yra gera dirva 
visam tam, kas yra blogo Ame
rikoj. Gerosios Amerikos gyve
nimo ypatybės tokiose sąlygose 
negali tarpti.

(Galas)

Tel. Lafayelte 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chicacro. T1L
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CHKAOO TIAMINAI

Valysią MaxwellRusiškos ir Turkiškos Vanos

Vilnius $2.00, audimo apdarais

1323-1923

mų ! 
dien 
prie

Ar turit silpnas akis? 
Skauda junts galva?

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

O fino valgndo. 
toj nuo 9 ryto iki 
Iventadienh.lB nuo 
nedėly,

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian- 

— Pritaikau taipgi akinius 
likusių čielų akinių stiklų. > 
Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio 
nė laivu be jokių extra iškašČių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas 
Laivas 
Laivas

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

3511-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vu Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui pfovų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko Žinovams.

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

Atydai 
.Lietuvių

___________
v o« odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
tusų galvos odą netvariomis baltomis

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So, Haisted St 
Chicago, III

Kova tarp chinietiy 
atsinaujino

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

SUPIAUSTfi SAVO PAČIĄ
LIGONINĖJE

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

3251 So. Haisted St., Chicago, 
N. C. Krukonis Manag.

SUDEGĖ GRUDŲ ELE 
VATORIUS '

Pradėjus niekurioms gazoli
no kompanijoms piginti gaso
liną, nupigino gasolino kainų ir 
Standard Oil Co. of Indiana. 
Gasoliną nupiginta po 2c. ant 
galiono ir dabar parsidavinės 
po 19c gal. Kerosinas nupi
gintas 1c ant galiono. Kompa
nija aiškina, kad gasoliną pri
vertė nupiginti “buttlegeriai,” 
yradęję prastesnį gasoliną par
davinėti pigesne kaina ir tuo 
darę trustui didelę konkurenci-

AKIN1V EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampus 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą
' * ' Al 1 ”

Valandoj nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. Nedalioj nuo 9 iki 11 ryto.

Vienuolyno arba Marąuet- 
tę Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- 
ram skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip- 
itės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.
. Tel. Roosevelt 8500

(Shoping Bags)
ai Šie krepšiai krautu-
įj įH -. vėse parsiduoda po 

I ' £■ 75 centus. Jie yra la-
I puikus ir patogus 

Z B^isidėjimui pirkinių: 
■ yra suienkami;

ir drl mažai. Jie 
tinka kožnai seimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, pridarant šį skelbimų ir 40c. Persiunti- 
f išlaidų 5c.

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 meduti darė.

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 orisiuntimu $4.00. — Parduoda

Užpereitą naktį sudegė dide
lis elevatorius Union Grain Ele- 
vator kompanijos, prie 16 ir 
Lumber gatvių, priklausantis 
Bank of Montrael. E|evato* 
rius visiškai sudegė/bet kitu du 
artimus triobesius pasisekė ug
niagesiams išgelbėti, nors kad 
tai padaryti, ^reikėjo , pašaukti 
apie trečdalį visos Chicagos ug
niagesių. Nuostoliai siekia a- 
pie 200,000 dolerių.

Tai yra paprasti simptomai 
kuri

Užmokėsit po išgydymo
I>abai daup sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė jsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

Miesto valdžia vėl suskato 
valyti policiją, kuri buk suside
danti su munšaiiiieriais ir pir
mąja to valymo auka bus Max- 
well gatvės policijos stokis, čia 
yalimas bus tiek pilnas, kad 
pradedant su kapitonu Fitzge- 
rald, veik vis’, 1 olicistai bus iš
kelti iš to* stoties ir atkelt’ 
nauji.

Policijos viršininko Collins 
pareiškimu padais Maxweil 
policijos distrikte ypač yra blo
ga, nes čia yra susisuKę sau 
lizdus didžiausios inui.šainierią 
gaujos.

Į Maxwell distriktą bus at
kelti policistai iš penkių stočių 
h- jiems bus pavesta apvalyti 
visą distriktą, bet jei ir jie nie
ko nepadarys, tai jie taipgi bus 
iškelti ir perkelti nauji, ir taip 
bus kilnojami iki tas distriktas 
ilgainiui nebus apvalytas.

Kilnojimas policijos prasidė
siąs už kelių dienų ir paliesiąs 
netik Maxwell policijos stotį, 
bet ir kitas stotis.

James Tavolino, 1129 South 
Ashland Avė., įsivadino savo 
jauną pačią į/Ashland Blvd. li
goninės operacijų kambarį, iš
sitraukė ten britvą ir apkalti
nęs ją meilavimesi su kitais vy
nais, ją skaudžiai supjaustė 
britva. Atbėgus daktarui Ir 
pagelbininkams Tavolino pabė
go. Jp pačios padėtis betgi 
yra kritinga dėl kraujo nubėgi- 
mo.

Ji pasisakė, kad ji su savo 
vyru negyvena jau kiek laiko; 
jo pašoma, sutiko ateiti su juo 
į ligoninę aplankyti jo ser-[ 
gančią seserį.

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

— Naujienų Administracija.

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

1545 West 47th Street
Phone Roulevard 7589

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje 
'■ , mokina. tiktai patyrę mokytojai:

Pianą — Dainavimą — Smuikavimą — Teoriją — Kompoziciją 
Orkestrą — Operos Klase.

. Duodami: Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai.
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dieną. 

Raginama įstoti kuoankščiausiai. s
Beethoven Conservatory of Music, Ine.

3259 So. Haisted St., Chicago, III., Tel. Boulevard 9244, 
Cicero Branch, 4847 W. 14 St., Cicero, III.

NAUJIENOS 
ted Str., Chicago, Iii

Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street
'* Netoli Ashland Avė.

Kova tarp dviejų kastų v- 
On Leong ir Hip Sing .... atsi
naujino trijuose miestuose — 
Chicagoje, New Yorke Ir Bos
tone.

Kova Chicagoje atsinaujino 
be jokio įspėjimo. Policija a- 
pie ją sužinojo tik kelioms mi
nutėms .prieš nušovimą pirmo 
chiniečio. Pirmoji užmušėji 
stė įvyko chiniečių kliube Mon 
Sang Sare, prie 827 S. State 
St. Nušauta* tapo Lee Iloy. 
narys On Leong kastos. Tuo 

laiku netoli to klinbo ėjo poli- 
cistas Ilerald Guynon, kuris 
pirmiau girdėjęs šuvlus'ir pa
matęs bėgautį ęhinietj, ėmė jį 
vytis,, Prie jo prisidėjo ir ki
ta® policistas, kurie į chinietį 
paleido apie 20 šūvių. Nubė
gęs prie 9 ir Wabash gatvių 
chinietis turėjo pasiduoti. Pas 
jį nesurasta revolverio, jis ne- 
prisipažysta • dalyvavęs šaudime 
ir sakosi nepriklausąs Hip Sing 
kastai. ir ' •

Bostone chiniečių kare liko 
nušauti du chiniečiai "ir vienas 
baltasis. Ten karą pradėjo On 
Leong kasta. New Yorke gi 
nušauta vieną chinietį, On Le
ong narį.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble’’
Parašė *S. E. Vitaitis,

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

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimų 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ii* intrigas, musų pergy- 
'entus ir tebesančius papročius; 
jantikius 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
— $2.50.

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

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir farmas. Parduodam 
vakortes į Lietuvą ir į Ameriką 
greičiau si ų laivų 
j višnu 
mentun, dovlernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.

ant 
iunčiam pinigus 

i(if? pasaulio. Padarom doku- 
ioviernastis

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wellg SL, 

kampas Washington St.
Ketvcrg*. seredij tr tfub*- 

8 vakare. Nedėlioj ir 
10 Iki 1 po pietA. P*~ 

ketverge ’t pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
vakar*

The Peoples Health /I 
Institute r

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir 
senf.lusias ir koifipl ik uotas Hgas 
įstaiga yra prirangta geriausiais Fn 
ir Amerikoniika» '*'* "

Ligas
utkiotfjimą vidurių, 
dėjimą, 
kusL w , 
lonų kvapą ir kit 
luinus per 

Vyrai ii 
lenko 1 i 
jausi gydytų 
atima 
tanėiam« 
Ir laimą.
atidėliokite,

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS,
1 8t., Chicago, Iii

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

4511—Pranciškai Voronavičie 
nei

20880—Teodorui šalugai
20831—Jonui Bružui
11557—Onai Etutįenei
22227—Ftahciškonai j Liutįkie- 

» . -‘i!
l nei , •

4566—Leonui Domkui
4575—Aleksandrai Mandrijau- 

skaitei
55197—Kaziui Januliui
4502—Antanui Tauškelai

Kita pigi ekskursija į dvynuką miestus 
Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti 
visą dieną tuose gražiuose miestuose Northwest

TIKTAI

$7.00
TEN IR ATGAL « 

’ iš Chicagos

St. Paul-Minneapolis
SUBATOJE, RUGPIUCIO 29

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

GREITO SPECIALIO COACH TRAUKINIO
Iš Madison St. Stoties 7:00 vai. vakare, (Standard laikus). At
važiuoja St. Paul 7:15 ryto, Minneapolis 7:45 ryto. Gryžta 
rugpiučio 30. Iš Minneapolis 6:00 valandą vakare, St. Paul 6:35 
vakare. Atvažiuoja į Chicagą 6:30 ryto. Vaikams pusė kai
nos kelionė. Bagažo nečekiojama.

Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas 

Tik ietų ofisas 
14S S. Cltork St. Tel. OearBom 2823 į' 

arba 226 XV. JackNon St.9 
Tel. Dearborn 2121

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

Puikus plaukai turėtų būti kiekvieno* 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos Jjr naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Raffles
eiakanų mirtinuoju prieiu. 
urtkit gerai savo plaukus ir g*į 

3 pirm, ---- ---- •— ----*
parazitai pakirs pi
« ________ _______
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijoa.

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

Brooklyn, N. Y.

visas 1 til.U 
nes- mnsų 
iroplnlaie 

įtaisymui* <g.*irydu®iėmia. 
kraujo, reumatismą, nervingumą, 

krutinės ir šonų skku* 
galvosūkio, nu1>ėglmą krauto puė- 

slinklmą plaukų, prakaitavimą, nema- 
os ligos yra musų speOis- 

' 29 metus.
,• motervy, kurie serve, tognl nt»i- 
musų ofb'ą ir dnsiiinoa apie n ku

bu dą tonsilų. kurie greitai 
spėką ir energija. Pagelhėjom tuko* 

kenčiančių atgauti 
todėl yra 

; atidelioy

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4510—Onai Petkevičienei 

20835—Kotrinai Kalvinskienei 
4531—Vincui Indrašiui

11563—Kleb. S. M. Sdkevičiui 
4545-^-Vincui Indrašiiti >

55215—Kazimierui' Stravinskui 
11573—Onai Vežiėnei 
4584-v-Antąnui Čeponiui 

20855-2-Jonui« Čerapui 
221037^Pctrui Norbutui 
Į1542-rr-Stepanijai Kairytei I 
20823—Juozapui Alinai '

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėcjot New Yor
ke atveža Jumis beveik J pačią T6- 
vynę-Lietuvą, bu iŠ Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškašČių.

‘LITUANIA” 1 Septemeher 
“E8TONIA” 22 Rugsėjo 

“LITU AN f A” 13 d. Spalio

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
8-Čia klesa $107; 2-ra $132.50

Raltic America Line
. Šalie Str., Chicago, III.

Kreipkitės čionai ar
prie savo vietinių ągentų

»hvo .v«ikątt 
Juhu viltu. N* 

inuM yr* n*l*uving**»

PUBLIšKA^ KLINIKA 
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
AR JUS ESAT IŠS1GYDĘ NUO. 

UŽSISENfiJUSlŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus,

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas ligas. , 
Kalbame lietuviškai

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

Valandos nuo 10 iki 8 vai,, vakarei 
Nedėlioj 10 iki 1 ., J
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Lieiuvių Rateliuose/ Jaunąjį Birutė VAIČKAUS PADĖKOS ŽODIS 
P. POŠKAI

ADOMAS ŠALVIS
Musų mylimas sūnelis ir bro
lis pateko nelaimingą smertj, 
Nedėlioj, August 23 d., 1925. 
Gimęs Lietuvoj Kauno rėdyboj, 
Telšių apskr., Plungės mieste
lį. Amerikoj išgyveno 13 metų. 
Paliko dideliame nubudime se
nus tėvelius, 2 brolius ir 2 se
seris Amerikoj. Laidotuvės at
sibus Sereduj, August 26 dieną, 
Visų šventų Bažnyčioj, o iš ten 
bus nulydėtus j Katimierines

Pareito sekmadienio 
išvažiavimas

Pažangiesiems sekasi

—----- -— i
I Ketvirtadieny, 13 d. rugplu 
čio, įvyko nepaprastas susirin
kimas Jaunosios Birutės, Mark 
White Sq. svetainėje. Susi
rinkimo tikslas' buvo išdirbti

'pienus veikimui atelna/nčf4ime kaus Dramos Teatrui, 
sezone ir išrinkti

Meldžiu atsilankyti draugus ir 
pažįstamus ir gimines daly
vauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdę
Tėvai, Broliai ir Seserys.

243 W. 106th PI. 
Roseland, III.

i Jefferson miškuose lietuvių 
socialistų išvažiavimas buvo la 
bai sėkmingas. Diena buvo 
užsakyta labai' graži, todėl ii 
publikos nemažai prisirinko, 
bet negalima lyginti prie perei
to didžiojo Naujienų pikniko. 
Dalyvavo 
dentai ir ' 
ras, kuris 

Tikrai 
Chicago 1
tuviais, n4s kur tik jų organi
zacijos pasisuka, visur gera 
tvarka, graži publika ir links
mos pramogos.

kartu lietuviai slu- 
Pirmyn Mišrus Cho- 
jražiai padainavo.
uh Įima apsidžiaugti 
/svosios minties lie

Town of I^ake davatkos “busy

Marnuette parke Skripkos 
davatkos visą dieną apie šaltą 
košę gruzdėjo. Patsai klebo
nėlis “nikelinis” rinko, o davat
kėlės norėdamos jam geriau‘pa
taikinti visa stora bosą “ice 
creamo” ištuštino.

Kamendorius, — tai tikras 
“štukorius,” tik plepina mote
rėles, ragindamas prie klebonė 
lio “ice creamo” ir taip manda
giai su nekurtomis įsikalba....

Lietuvos našlaičiai laimėjo

ETINES SUKAKTI’VES 

JONAS A. WALULIS

Lietuvos našlaičiams šelpti 
komiteto surengtam pasilinks
minime, Reverly Hills atkžtl 
niuose, neperdaugiausia žmo
nių susirinko. Kaip buvo skel 
bta, kad dalyvaus visa Chicagos 
lietuvių inteligentija, tai aš ne
galėjau įžiūrėti kiek jos tenai 
Įnivo, bet aišku, kad buvo.

Rengėjos k pateikė gardžius 
pietus, 
“Bunco

kurių aš 
lošime 
buvau 

ir

neragavau.
— perdaug

(Taly vau-
nieko ne

pelno, spėju, kad
ti, todėl 
iškurnėjau.
liko. Nors aš nieko nelaimė
jau, bet už tai Lietuvos našlai
čiai laimėjo.

—J. Varnėnas.

i šiuo pasauliu Au- 
tapo pa
kapinių. 
Antaną,

gusto 26 dieną, 1924 ir 
laidotas ant Tautiškų 
Paliko nuliūdusį brolį 
Amerikoj, o Lietuvoj 
brolį Juozapą ir 4 seseri

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Aš ir kiti giminės negalėdami 
nusiraminti netekę neužmiršta
mo A. 
kitiems 
miems
ves mirin.o ir meldžiame ištar
ti tegul bus jam lengva ši že
melė.

A. Jono. Primenam ir 
jo draugams ir pažjsta- 
apie metines sukaktu-

Nuliūdęs brolis Antanas

Vaistininkas, gerb. p. Poš 
ka, kurio vaistinė randasi ant 
kampo 31 ir Morgan St., su
prasdamas teatro Reikšmę ir 
rikalingumą, padovanojo Vaič- 

scenos 
draugijėlės vartojimui sėtą baldų. Teatro 

vedėjus — pirmininką Ir orga- difrektorius J. Vaičkus reiškia 
nizatorių, vietoje atsisakiusio 
J. Uktverio, kuris dabarti
niu laiku lošė svarbiausią rolę 
Jaunosios Birutės valdyboje ir 
ačiū jo sumanumui, draugijėle 
pakilo ant aukštesnio laij>snio 
medžiagiškai.

Dabar Jaunosios Birutės vai- pavyzdį p. Poškos ir Budrike, 
dybos priešakyje stovi S. A. kurs žiemos metu padovanojo 
Geniotis — pirmininkas ir M. Vaičkaus studijai pianiną. 
Vaidyla—organizatorius, Irgi žy j Pilnas pagarbos ir dėkingu
mus visuomenės veikėjai. Ti- ,mo 
kimės, kad naujieji vedėjai su
gebės vadovauti Jaunosios Bi 
rutės draugijėlę, ir išauklėti 
vieną iš didžiausių vaikų drau
gijėlių-, kokių dar pas mus nė
ra.

1 Užbaigus draugijėlės 
lūs, < 
t ve ris 
kalbą.
kloties kaipo draugijėlei, taip! 
ir naujajai valdybai. Jo žo- 
žiai tiek buvo graudus ir su
judinantys, kad netik valkams 
pasirodė arašros ant veidų, bei 
ir nekurioms moterims.

Dar Jaunieji Birutiečiai no
rėjo pažaisti ir atsisveikinti su 
J. Uktveriu, bet kad laikas bu
vo vėlus, turėjome skirstytis 
namo. Pamokas laikys kaip 
ir pirmiaus kas ketvergo vaka
rą, Mark White S<l. svetainėj. 

—Japu-Johnis.

gerb. Poškai

reika-teatrui 
parama ir vi-

širdingiausį ačių 
už tai.

Musų jaunam 
linga visokeriopa
suose kraštuose teatras yra vi
suomenės remiamas. Butų la
bai malonu, kad ir ^kiti sektu

Teatro direktorius
—J. Vaičkus

Pranešimai
reika- 

ex-organizatorius J. Uk- 
i palakė atsisveikinimo 
, vėlydamas geriausios:

as, .ką, kur,' kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IK TTJRftK

sąvnltę, kas dviKa* 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę

I iš savo pėdės ir
Naujienų Soulką. čia jnsų 
pinigai dauginsis 
nuo ir kas metai,

pasidėk J

ir

Roseland
Didelė nelaimė dėl šlapumo

kas ritę- 
uždirbdami 

nuo 4 iki 10 nuošimčių.
' Čia jums pilniausius saugumas 
ir visiška garantijų, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 

'butų žuvę žmonių pinigai.
' Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui,

1 kaip ir iš savo kišenės.
1 Naujienų Spulku yrą po valdžios 
■ kontrole; o jos viršininkais
I yru atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika

i Naujienų P. S.. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditu 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

; Nedėldieniais nuo 10 ryto iki
I 2 po pietų. Naujienų raštinėje.

BRIDG EPORTO LIET U VIA M S':
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valanęlps. ryto. Lietuviai i 
įgyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-tnos gatvės yra ap- 
rupinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 

i j savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šipo adresu: 
Knygynas, 3210 Šo. Halsted St. 
Boulevard 9663).

Aušros 
(Tel.

susi- 
rug-

ĮVAIIiyS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRE8SING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distancc haridling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halstcd St.
Phonesf Yds 3408 — Blvd. 1969

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-ŽEME
AR JUS GALIT SUDfiTI ŠIT,\

res

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ON1S, Prez,

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus, 
apie jūsų plurtibingą ir namų ap
šildymo rcikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Ilaymurket 1018 
461 N. Halstcd St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mos parduodamo visiems olselio 
( kainomis

Levinthal Plumhing Supply Co., 
1637 Wt£t Division St., 

netoli Marshfield

Tel. Yards 6728
Ar žadi M\uvinties — 

Gal Reikia Anglių?
Muvinam visokias fuinišius ir 

pianus. Patyrimas lame darbe 12 
mėty. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
kainių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
z 3210 So. Emerald Avenue

KRAUTU VIŲ ĮRENGIMAI 
Oel grosernių. buccrnių, delikate- 
sen, 'restounicijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. \Specialis prirengi- 
mas Sostbcim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigini. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET
alhambRa store fixture co

Phone Boulevard 2035
Kvietkos su reputacija

Urba FIower Shop
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu^ 
vėms bukietai, šermenų vainikai 

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

Bridgeport

Ant koselando padanges pra
dėjo rinktis tiršti, juodi debe
sys, nuo kurių jau užtemo ne 
vieno lietuvio gyvenimas ir 
kiek dar užtems?... Tie nejau
kus debesys paeina iš šlapumo. 
O Roselandas dabar šlapias; ty- 
valioja visas nuo šlapumo tar
tum kokia neišsausi narna baia. 
Ir toj baloj mirksta labai daug 
musų brolių lietuvių!

Taigi dėl'šlapumo patiko ne
laimę ir a.a. Adomas Szalvis, 
243 W. 106 Place, ir šiandie 
jis važiuoja į švento Kazimiero 
kapines ir tampa amžinai palai
dotas.

, Dailininkas Petras Kačarau- Nežinia kokia buvo pradžia 
skas pagamino šių metų sezo- jo nelaimės ir kaip jis prie jos 
nui nepaprastai gražią ekskizą daėjo, tik man teko girdėti pa- 
sokartėms. Taip kad dabar baigą, ir tą ką girdėjau papa- 
Vaičkaus dramos teatras turės šakosiu Naujienų skaitytojams 
savo, nuolatines t sokartės vi- Leonas Pivariunais apie tą na
šiems metams. Sokartėj figų- laimę man šitaip papasakojo:

' i emblema-kaukė. —Apie 9-tą valandą, šešta- 
emblemos — pelėdos dienio vakare, ėjau Į Šukius 

parsinešti “ice creamo.” Einant 
pro Vinčienės namą, 10636 Ed-

LSS. Pildomojo Komiteto 
įlinkimas įvyks ketvirtadieny, .«»- 
piučio 27, 1925, 8 vai. vakare. Nau-j 
jienų name. Visi P. K. nariai ma
lonėkite dalyvauti susirinkime.

—Sekretorius.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ .

Leonas Pivoriūnas apie tą ne

REIKALINGA 
finišerka prie kelnių. Nuolat 

prie koncerto 27 d. rugpiučio. Pra- darbas, 
ktikos įvyks Mark White Sąuare 
ant 30 gatvės So. Halsted St. Pra
džia 8:00 valandą vakaro. Atsilan
kykite ir prisirašykite prie choro.

— Valdyba.

Vanagaitis pradės Birutę rengti

Atsišaukite:
122 So. Clark Str.
4-th floor, room 28

moja teatro emhlema-kauke.
Mokslo 
ir iš šešiolikos fotografijų kil
čių sudaryta lira, papuošta 
ąžuolo lapais. Tai bus pirmas brooke Ave.t kuris yra greta 
apsireiškimas, 
atrui dailininko 
kartės. Kaip tiktai 
bus atspausdintos, tuojau bus 
pradėta rinkti į programą iš 

ir profesionalų pa-
ITogamų rinkimo

• paskirta z teatro 
premjerė — P. Tendžiulytė.

i Jos žinioj bus dar keletas as- 
■ menų — pagalbininkų. Į dau-

iš

WAUKEE
Nedėlioj, rugpiučio 30, Chicago 

Northvvestern geležinkelis vėl su-, biznierių 
rengė pigia kaina ekskursiją i 
Milwaukee už $2, į abi pusi. Spe-J Karsimmal- 
cialis traukinys išeis iš Chicagos menedžeriu 
stoties, Madison ir Canal, 7:25 
ryto, o apleis Mi)waukeo 7;30 vai. j l.,reiniere ~ 
vakaro. i

Tie kurie jau važiavo šią vasa- [ menu 
rą su ekskursija į Mihvaukee, tu-t ų 
rėjo labai gerą ir malonią kelionę. Į gumą biznierių jau buvo atsi- 
rraukinys eina tiktai 2 valandas kreipta, kad duotų į programą 
per gražius miestukus Šiaurinėje . , 1 r n
dalyje Chicagos, pagal ežero kran- pagarsinimą ir
tą. Keliauninkai mato daug gra- labai simpatingai sutinka sumar 

eginiu. O paskiau nuvažiavę į <■ . . • ...nymą pasigarsinti visiems me
tams, paremth Kadangi tekt-' 
ras duos tame 
trisdešimts 
nieriams 
bus proga 
Tai pirmas 
ti galimybes 
garsintis. —y

žiu regi
Milwaukee, turi progos pasisve
čiuoti pas savo draugus per visą 
dieną ir vakare gryžta namo. 
Milwaukee yra gražus miestas ir 
yra ko pasižiūrėti. Kas turi pro
gos. ir turi giminių arba pažysta
mų Milwaukee, tegul pasinaudoja 
ta puikia proga, — atpiginta kelio
ne.

(Apskelbimas)

LIETUVIŠKA APTIEKA
Mks. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

kad lietuvių te- Sukjų krautuvėlės* 'staijgu iš. 
daromos so- antro aukšto nupuolė laiptais 

sokartės žmogus, ką tik ne aht šaligat- 
Aš bandžiau jf pakelti,

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų amžiaus dėl len
gvo dirbtuvės darbo. Greitos 
darbininkes gali uždirbti gerą 
algą. A. L. Randall Co.

525 W. 76 Str.

visi biznieriai

sezone apie 
vaidinimų, tai biz- 
ir profesionalams 
pasigarsinti 10,000. 
apsireiškimas turo- 

ištisus metus

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 

i tiek naudingų žinių, 
kai* Naujienom.

vio.
bet jis tylėjo ir nesikėlė. Įė
jęs pas Šukius pasakiau apie 
tai jiems ir norėjau telefonuo- 
ti policijai, nesi man atrodė, 
kad su juo jau ne juokai, bet 
Šukiai mane sulaikė sakydami, 
kad jiems nesmagu maišytis į 
kaimynų reikalus, ir priegtam, 
ką ten su girtais supaisysi. Be 
to pas Šukius buvo baliukas ir 
jie nenorėjo pertraukti links
mumo.

Dar apžiurėjau nupuolusį, — 
tęsia Pivariunas — ir nuo vir
šausi atbėgusi mergaitė pavarė 
mane, išbarusi už rūpinimąsi 
ne savo reikalais. Dar ban
džiau telefonuoti policijai iš ki
tos vietos, bet ir ten mane su 

t laikė sakydami, kad Besimai
šyčiau į svetimus reikalus* Na 
-ir nuėjau namo. ,

Tuo tarpu nelaimingas Ado
mas Szalvis atidavė Dievui dū
šią. —šermukšnis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU Agnės Hezvekienės- 

Vanagaitės', Į)aeina iš Šilininkų 
kaimo, Kidulių valsčiaus, Su
dargu1 parapijos. Ji pirmiau Reikia patyrusios merginos 
gyveno Ansonia, Conn. Į į Real Estate ofisą. Turi mokė-
Ona Skinkaitienė, 425 Spring ti angliškai ir lietuviškai vesti 

stenografiškus dalykus. Rozen- 
ski Lemont and Co.

6312 S. Western Avė.

St., Collinsville, III.

Aš Petronėlė' želvaitė paieškai! 
savo dėdės Adomo Kneito; gyveno 
per daugeli metų Racine, Wis. Mel
džiu atsišaukti arba kas JHno apie 
jį meldžiu pranešti . '
dėkinga. P. ŽelVaitė,

15147 Center Avė., Harvey, m.

JIESKO PARTNERiy~

PAIEŠKA'U moters ar mer- 
\*iž *ką busiu ginas prie namų darbo — val

gis, guolis ir geras atlygini
mas. 1-st floor

3524 So. Lowe Avė.

REIKALINGAS partnerys j 
bučernės ir grosernės biznį. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišau- 
kit greitai. s

4425 So. Wells St.
Phone Yards 3906

PAJIEŠKAU pusininko, j bučer
nės biznj; vienam negalima apdir
bti: arba parduosiu visą bučernę; 
viskas pirmos klesos. Parduosiu 
už labai pigią kuiną už cash. 

10713 Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

ISRENOAVOJIMUI
RENDAI 5 kambarių 

elektra, vana, gasas, 
kambariai gana pigiai, 
Ilumboldt Park. Renda 

3316 Crystal Str.

flatas; 
šviesus 

netoli
$30.00

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA lietuvių, angliškai 
mokančių vyrų prie telegrafo 
darbo, patyrimo nereikia, $25 
iki $35 į savaitę kol mokinsis. 
MR. WOLKER, 127 No. Dear- 
botrn $t., Room 601.

RE1KAILINGAS vvačmėkeris 
prie taisymo -laikrodėlių, turi 
žjnoti savo darbą.

Apsišaukite:
1632 So. Ashland. Avė.

REIKALINGA gerų unijistų 
karpenterių.

Atsiliepkite
7026 So. Artesian Avie.

IRepublic 4537

PARSIDUODA arba mainau sa
vo 2 aukštų medini muro namą. 
Cimentuotas beismentas. 8 ruimai 
šviesus ir apačioje. Taipgi biznis 
bučerpės ir grosernės. 5-ki rui
mai užpakalyje — furnis šildo
mas, elektra ir maudynė. Viskas 
gerame stovyje.

5306 So. Union Avė. Yards

REIKfA 2 patyrusių shcar- 
menų ir 4 patyrusių beilerių, 
darbas geležies atkarpų jarde.

i COHEN IKON &
| STEEL CO.

2034 Southport Avė.

" AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Buick auto

mobilius, 7 .pasažierių. Par- 
1 duosiu pigiai arba mainysiu į 
lotą.

4728 W. 13 Str., 
CICEIO, II4L.

V RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai ir du pečiu, visus sykiu arba da
limis. Parsiduoda už prieinamą kai
ną. Taipgi ir flatas pasirendavoja. 
Matyti galima kasdieną iš ryto iki 
11 valandą.

946 W. 32nd Street
3 lubos iš fronto

PARDAVIMUI
NANCY BEAUTY SHOP 

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

1827 S. Halsted Str.
Tel. Roosevelt 8951

GRAŽUS GROJIKUS PIANAS
Vertės $700, su benčiumi, kabir 

net ir rolėmis už $115. išmokėji
mais dėl gerų žmonių.

2332 W. Madison Str.

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
hučernė ir grosernė, randasi South 
Side apielinkėje, tarp svetimtaučių, 
biznis darosi cash, vieta išdirbta per 
ilgus laikus. Kas pirmesnis, tas lai
mės.

1739 So. Halsted St.
Box G02 Chicago, III.

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
Notion krautuvė. Parduodu kendžių, 
cigarų, ice cream, ir mokyklų reik-' 
menis, maldaknygas ir pasakas. Par
duosiu pigiai, nes greitu laiku vyk
stu Europon.

1025 W. 18th Street

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, gerai apsimokantis 
kampas, Jefferson Parke, iŠ, 
priežasties kito biznio, turiu par
duoti arba mainyti į gerus lotus 
arba į gerą karą ir biskį pini
gų. 5857 Lawrence Avenue.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Maišitu tautų apgyventa
apielinkė. Biznis geram stovvje. 
4 kambariai pagyvenimui. Pigi 
remia.

Kreipkitės:
4235 So, Kedzie Avenue

PARSIDUODA
Minkštų gėrimų krautuvė
Atsišaukite:

Roosevelt 2939

PARSIDUODA soft drink 
parloras. Balto Dobilo Kliubo 
name. Biznis1 išdirbtas ir gerai 
eina. Parduodu, nes apleidžiu 

Chicagą. 1632 W. 46 Str.

PARSIDUODA delikatesen ir 
vaisių krautuvė ir grosernė. Sena 
ir išdirbta vieta ir geras biznis. 
Turiu greit parduoti, nes išvažiuo- 
iu į tėviškę. Apielinkė apgyvento 
lietuvių.
i Kreipkitės:

2917 W. 40 Place

PARDAVIMUI arba mainymui 
ne svaiginamų gėrimų biznis. Mai
nysiu ant loto ar ant bile ko.

Kreipkitės:
3352 So. Morgan Str.

NAMAI-ZEME
2 FLATŲ, 5-6 kambarių, barge- 

nas už cash, moderniškas, beržo 
trimingas, 2 karų mūrinis garažas, 
atskirai apšildomas, puikioje vie
toje, ant Green St., į pietus nuo ‘ 
69 St.

Naujienos, 1739 So. Halstcd St.
Rox 601

PARDAVIMUI i moderniškas 6 
kambarių mūrinis bungalow, kny
gynas, ugnavietė, gasinis pečius, 
tilo vana ir vestibule, garu Šildo
mas, su langais ir sieteliais užpa
kaliniai porėtai, 2 karų garažas, 
cementinė ėlė, gražus jardas ir 
kviejkos, bargenas, $16,500, 

6151 So. Mozart St.
Republie 1204

A I L

Aukščiau pažymėtos raides, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą Žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Su i te 1305

Chicago, Illinois.

BARGENAS
5 kambarių, vandeniu apšildo

ma cottage, cementiniu beiz- 
mentu ir didele pastoge, kampi
nis lotas 36x125, arti vienuoly
no, kaina $5,500; Įmokėti $2,000

J. SINKUS and COMPANY
809 W. 69th Street

EXTRA! ^nepaprastas pigumas 
namų. Ar jus ieškote labai gerai 
pastatytų naujų namų, tuomet pa
žiūrėkite šituos namus 7018 So. 
Campbell Avė. ir 7026 So. Arte
sian Avė. Viskas vėliausios mados 
įtaisyta, 2 aukotų muro namai 6-6 
kambariai ąržuolo ir beržo užbai
gta, karštu vandeniu šildomas, 
pieno konstrukcija, dviejų karų 
garažas. Parsiduoda už labai pri
einama kaina, pirkite nuo 
ninko. John J. Mežlaiškis,

7020 So. Artesian Avė.
Phone Republie 4537

KSIVl-

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui 5 kainbarįy mūrinė bungalovv, 
2 miegami kambariai ir vana ant 
aųgšto kampinis, 5701 So. SawĄer 
Avė., 30 pėdų fotas, 2 metu senu
mo. naujai dekoruotas, furnace 
Šildomas, automatiškas karšto van
dens šildvtuvas, 2 karu garažas, 
kaina $8750, pinigais reikia, $2500

Kreipkitės:
EI)WARD WACH
59 and Kedzie Avė.

PARDAVIMUI modemiškas 
6 kambarių mūrinis namas, 
furnace šildomas, puiki trans- 
portacija, 2 karų garažas, kai
na, $6250, išmokėjimais.

6622 So. Sangamon Str.

MAINYSIU Jotą ant gero au
tomobilio. Kampinis lotas, ge
roj vietoj; pirmam pirma pro
ga. M. Rozenski,

6312 So. Wiestern Avė.

MŪRTfiEClAI-PASKOLŪS
ANTRI MORGIČIAI

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
- SPECIALIS NU 

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių md- 
?hanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
dstemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
įųs išmoksite į kelias savaites, kaip 
Atlikti didelius darbus. Darbas kol 
ųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
lar geresnis. H

Dienomis įr vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

1321

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 Sb. Halstcd St., Chicago, 1)1.


