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ŽADA BŪT TAPYTOJŲ UNIJOS NARYS

Žuvimas Rusę mokslinės Rusija žada duot kitatau
ekspedicijos aviatorię
čiams kalbos laisvę

Per penkerius metus jie valdė
valsčių, plėsdami, kalindami
ir žudydami žmones

ARCHANGELAS, Rusija, r Tautines mažumos turės teisę
27.
čia nemaža susirūpinta
savo administraciją sudaryt
likimu dviejų hidroplanų ir jų
ir sava kalba vesti reikalus
įgulų, narių hidrografinės eks
pedicijos, prof. Matusevičo va MASKVA, rugp. 27. -— Neuž

stengias gelbėti vietų teismo buvo andai pa
smerkti mirties bausmei trys
savo zlotą
Solonovkos valsčiaus, Altajaus
MASKVA, rugp. 27. — So

dovaujamos,

kuri

buvo pasiųs ilgo

ta į Novnja Zemlia ledų kal
nams Karos jurėse tyrinėti.
Abudu hidroplanai, čuchnovskio ir Kalvico pilotuojami,
išskrido iš Archangelo birželio
15 dieną j Kolgujevo salą. Nors
salą jie turėjo pasiekti tą pačią
dieną, tečiaus iki šiol nėra apie
juos žinių.
Manoma, kad jie
dėl tirštos miglos paklydo ir,
veikiausia, žuvo.
Vyriausybė
pasiuntė ekspediciją jų ieškot.

bus

paskelbtas

tautiniu

mažumu teisių įstatymas, ku
riuo duodama kiekvienam sovie
tuos piliečiui teisė vartoti savo
gimtąją kalbą visose valdžios
įstaigose, sovietų posėdžiuos,
konferencijose ir tt.
Kiekviename mieste ir mies
tely/ kur tam tikra tautybė su
daro didžiumą, ta tautybė tu
rės teisės sudaryti, nuosavą ad
ministraciją ir visus reikalus
vesti savo gimtąją kalba.

provincijoj, komunistų viršinin
kai, būtent, vietos kooperatyvo
pirmininkas, valsčiaus sovieto
pirmininkas ir vietos komunu
tų partijos organizacijos sekre
torius.
Jų byloj iškelta aikštėn pasi
baisėtinų dalykų.
Pasak liudi
jimų, kaltinamieji per penke
rius metus viešpatavo valsčiuj
kaipo kruviniausi neapriboti de
Pasmerkti už plėšimą raudo. Manoma, kad Vokiečių, Britų, spotai, žudydami kiekvieną, kas
Didelis gaisras San Andrįso
prieštarauti
jų
darbam.*,
norios armijos sandelių; 22 Francuzų ir Belgų konferen*
tonio; 3 gaisrininkai
Visa
apygarda
buvo
baisiausiai
savaitę
cija
susirinks
kitą
P-lė Ethel VVest — šiur čikagiete, jos adresas 2354 ėast
pasmerkti. kalėjiman •
sužeisti'
terorizuojama, kadangi tų des 7(l-ta gatvė - ėmėsi namų tapytojų profesijos. Čia matote
MASKVA, rugp. 27. — Ką LONDONAS, rugp. 27. — O- potų įsakymu policija daryda ją dirbant, tapant namus. [Pacific and Atlantic Photo].
Didelio lietaus pagimdytas To SAN ANTONIO, CaL, rugp
_ * __ še__ I ficialiuose
______
___
I.ondono rateliuose vo visokiausių piktadarybių.
tik pasibaigė didelė
byla
kioj ir Jokohamoj tvanas 27. — Kilęs praeitą naktį gais
raudonosios
manoma, kad Vokietija priims Kad galėtų savo smurto žygius
šiasderimt šešių
i
ras sunaikino čia Texas Refipradeda
atslūgti
išplėsti,
jie
buvo
pasikvietę
pri

armijos intendantūros
valdivaldi-(Francijos notos dėl saugumo
ning kompanijos įstaigą, pada
ninku, kaltinamų dėl intendan- pakto sąlygas ir greitu laiku sidėti prie jų dar kitų dvieju
TOKIO, Japonija, rugp. 27. - rydamas 350,000 dolerių žalos.
turos sandėlių plėšimo.
| atsiųs savo atstovus Londonan valsčių viršininkus.
Del nepaprastai didelio lietaus Ugnį gesinant trys gaisrinin
l>evyni kaltinamųjų pasmer- tartis su Britų ir Francuzų dip- Mokesnius pasilaikydavo sau
ir perkūniji) audros potvlnys kai buvo skaudžiai sužeisti.
kta sušaudyti,
dvidešimt du lomatais dėl taikos sutarties su
Kaltinamieji ne tik rinko is Centralinis vykdomasis komi Francuzų kariuomenž priversta llž|iej() apie 40.000 namų To- Anglija turi 1,298,000 bedarbių
gavo nuo vienų iki dešimt me- formulavimo,
tetas nori iapsvarstyti atei- pasitraukti su nuostoliais iš kjoj jr daugiiau kaip 1,000
" — na
tų kalėjimo, septyni gavo bar-1 Neoficialiais pranešimais iš žmonių mokesnius, kuriuos jie
ties klausimus..
kelių miestų Sirijoj
mų Jokahamoj.
Vandens už
ti, o trys paleisti bandai. Li- Berlino, Vokietija sutikus su sau pasilaikydavo, bet plėšdavo,
LONDONAS, rugp. 26. —
lieti dideli plotai Saitamos ihreklišieji dvidešimt penki ištei- Francijos notos
pareiškimu, kišdavo į kalėjimą arba tiesiai
Bedarbių skaičius Anglijoj di
MASKVA, rugp. 27.
LONDONAS,
rugj).
27. — -D fekturoj. ..................................
.
sinti. Visų pasmerktųjų turtas kad laikas nuomonių apsikeiti- žudydavo turtingesnius kaimie
savaitę
sų komunistų
------ -r partijos prezi- ’ Jcinzolimi) praneša, kad fran-1
Vandens išplautų gelžke- dėja. Per pastarąja
koiffiskuota.
[mo Iraštu pasibaigęs ir kad čius ir prekiautojus, apie ku --r
prie bedarbių armijos prisidė
I bendra konferencija aplink sta- riuos paskui oficialiai skelbda diumas šaukia specialį ccntrojcuzų kariuomenė buvo priver- jjų vienoj vietoj apvirto elektri- jo dar naujų 29,000, taip kad
vykdomojo komiteto, kuriame sta apleisti keletą mirštu ir atl- uis tramvajus, kitoj vietoj vėl
(lą bus geresnis būdas ginčo vo, kad jie esą nežinia kur pra atstovaujamos visos
Sojuzo traukti savo liriijas prieš puo- ištruko iš bėgių traukinys. Du visa bedarbių armija Anglijoj
puolę.
Vienas tos viršilų treklausimams išlyginti.
ivspublikos, suvažiavimą Maukiančius sukilusius Sirijos dru- asmens buvo užmušti, Dauge- dabar siekia 1,298,000 žmonių.
Labai gali būt, kad konferen jybės narys dagi valsčiaus kny
kvoj spalio ir lapkričio mėne- žus. Prancūzai turėjo su nuocija dėl saugumo sutarties pra gyno triobesį parsikraustė į siuos<‘. Sulig rezoliucija^ ku-Į stoliais pasitraukti iš Kibet-el- ly vietų komunikacija visai nuB U ’ EF1 HLD£,
N i karaguu,
traukta.
Provincijoj daug žasavo ūkį ir pasidarė iš jo tvarsidės ateinantį pirmadienį.
rią vykdomojo komiteto pirmi- Gazli miesto, kurs buvo tuojau Jos padaryta laukams.
Dabar rugp. 28. — Gaisras beveik vi
Emigracijai sulaikyti ims ne- Savo notoj Vokietijai, — nolėčiau Tokioj ir Jokohamoj sai nušlavė miestelį Rama, ties
girdėtą mokesnį už užsienio tos turinis buvo kai kUrlpge, nezertieiius versdavę vogti ninkits Zinovjevas įteikė pre- priešo užimtas.
Escondilo upe. Nuostoliai sie
zidiumui, suvažiavimas turės Francuzų kariuomenės sky- Vanduo pradeda atštlugti.
pasportus — 200 dolerių
Europos sostinėse paskelbtas
kia per 200,000 dolerių.
vakar, — aliantai per Franci-[ Vienas gana drąsus jų pelny- varstyti šiuos vyriausius klau- rius apleido Gottą, dvi mylios
nimus:
nuo Damasko, ir pasitraukė :jį
VIENNA, Austrija, rugp. 27. ją stato tris vyriausias sąlygas, 11108 būdas buvo teikti prie1. Kaip organizuoti bendrą Damaską.
2:1 [išsprogdino submariną, MĄRT1NEZ, Cal., rugp. 26.
— Lenkai daro didžiausių pa butent kad Versalės sutartis glaudą pabėgusiems iš armijos
Kilos Avone Associated Oil
kad kareiviams, o už apsaugą, kad komunistinį darbininkų frontą Mušis įvyko praeitą , rudvtį paskandinusį Lusitaniją
stangi) savo zloto valiutos kriti nebūtų modifikuojama;
kompanijos reti nerijoj gais
mą sulaikyti. [Lenkų zlotas tu Vokietija įstotų į Tautų Sąjun- J V neareštuotų, jie buvo verčia- akivaizdoje dabartinių naujų netoli Ežios, kur frą
politinių išsirutulojimų nuola- taipjau buvo priversti į
KOPENHAGA, Danija, rugp. ras padarė apie 500,000 dolerių
ri vertės 19.3 Amerikos centų]. gą lygiu status su kitais sąjun- ni* vogti arklius ir galvijus,
pasauly tis. Francuzų aviatoriai
.26: — Danų laivyno ekspertai nuostolių.
Sulaikyti emigracijai j kraštus, gos nariais; kad butų padary-1 Viršininkai duodavo jiems ras tos,- besikeičiančiame
vakar išsprogdino Vokiečių suhkur pragyvenimas yra pigesnis ta provizija dėl prįverstino ar- (^U’R» .pasportus, kaipo padoriems >r akivaizdoje karo pavojaus, laidė bombas į kaimus
2. profesinių darbininkų są- apielinkėj.
j pirkiiautojams,
mariną U-20, kurs karo metais
jph
’khautojams, kad
kad tuo
tuo budu
budu
ne kaip Lenkijoj, už užsienio bitražo busimuose ginčuose.
SZABADKA, Vengrija, rugp.
1915, gegužio 7, paskandino
ijife lęhgviau galėtų vogtuosius jungų judėjimas.
pasportą bUs imama 200 dole
3. Prisiruošimas šeštam ko
garlaivį Lusitanią su'apie 1,150 26?— Audrai nuvertus čia ba
'gyvulius parduoti.
rių. kiekvienai kelionei.
munistę ir trečiojo internacio
žmonių.
Nuo 1916 metų tas žnyčios bokštą, trys žmonės
I/enkų vyriausybė sako, kad
Prilipo liepto galą
nalo kongresams 1926 metais. •
submarinas riogsojo vakarinėj buvo užmušti. 500 maudyklos
dirbkit”
kiekvienas užsieniuose išleista;
t nobelių audros nunešta.
L Vykdomojo komiteto pro
JUtlando paktaintėj.
Galų gale betgi jie prilipo
zlotas kenkiąs zloto vertei na
šešiems Japonų
reformininkai
Žymi
1 liepto galą.
žinia apie naują gramas ateinantiems
mie. Lenkų prekybos balansa*
pliuškes” antspaudais
skaudžiai nukentėjo, kai Vokie Danijos laivyno vyriausybė sa- žmogžudybę, kur pc£c'člWi; menesiams.
5. Darbas rytų kraštuose ir
kos turinti apie tai informa- nužudė vieną žymų ūkininką
tija atsisakė imti iš Lenkų kas
1 TOKIO, Japonija, rugp. 27.—
cijų.
.ties jo namų durimis, pasiekė pamoka iš įvykių Kinuose.
mėnuo jx> 500,000 tonų Aukši.
6.
Problemos,
su
kuriomis
Tokios reformininkai purltatud
, provincijos vyriausybę, ir pikSilezijos anglies.
Lenkijos, sugalvojo ypatingą būdą kovoti
KOPENHAGA, Danija, rugp. tadariai buvo areštuoti. Pfa- sutinka Vokietijos,
Italijos ir su japonų motorų tuštybe ir
27. — Danijos laivyno vyriau- dėta byla, kuri ir pasibaigė tuo, Čechoslovakijos,
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
Jie įsitaisė gumi
sybė sakos turinti informacijų, kad minėti trys viršininkai bu- Francijos komunistų interna pliuškybe.
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
nius antspaudus su paradu:
kad Latvijos valdžia padėjusi vo pasmerkti nužudyti, o že cionalo sekcijos.
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
7. Pranešimas apie komunis “Gana pliuškant; dirbk darbą!”
įvairios kariuomenės fakcijo.: Baltijos jūrėse minas Kuršo mesnieji jų sėbrai pasmerkti
tų darbuotę tan) darbininkų ir vaikščiodami didžiųjų san
von doleris, kitas suteiks musų giminėms
atnaujino tarpusavio kovą
pakraščiu
tarp
1Liepojos ir įvairiems terminams kalėti.
I Aukštesnysis teismas nuo- Anglijoj po penktojo komunis krovų miesto distrikte, kur mo
. didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų
HONKONGAS, Kinai, rugp.
—
sprindį patvirtino, pareikšda- tų partijos ir trečiojo interna- terys praleidžia laikų vnikšČiodarbuose.
damos iš vienos sankrovos ki
27. — Gautomis iš ištikimų šal
. .
’fnas, kad tie valdininkai savo ejt.nalo kongresų.
tinių žiniomis Kantone vėl at
ton, mikliai spūst ponioms ir
Devyniolika jlireiviŲ ‘darbais diskreditavę ir sovietų
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet
sinaujino tarpusavio kova tarp
panelėms
antspaudu
į
kaktą,
Ir
valdžią, ir pačią komunistų pardezertavo J. V
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos
Nori panaikint rinkimus Įspaudžia. Keliolika tokių ant
įvairių kariuomenės fakcijų.
tiją.
laivyną
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir
Vakar įvyko aštrių susirėmimų.
spaudais ginkluotų refortninlnLA PAZ, Bolivija, rugį). 26. kų jau areštuota.
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.
Del priežasties kovos ir jos pa
AUCKLAND, Naujoji ZelanKongresan
įnešta
rezoliuci

sėkmių žinių trūksta.
dija, rugp. 26.
Jungtinių PLĖŠIKAI ATĖMĖ Iš BANKI ja panaikinti pastaruosius rin
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
NINKŲ $11,000
Valstijų karo laivynas, po sa
2%% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;
kimus, kuriais
respublikos
vo
vizito
čia
vakar
išplaukęs,
Palaukit,
gausit
receptą
prezidentu buvo išrinktas VilBandys apsieiti be
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
pasigėdo devyniolikto jūreivių. TERRE HAUTE, Ind., rugp. lanueva, ir prezidento parei
gerai
girai
kietųjų anglių
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
St. Bernice American gų ėjimą pavesti
Jie, matyt, dezertavo.
Admi 26.
kongreso
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos
I WASHINGTONAS, rUgp. 26.
BOSTON, Mass., rugp. 26.— rolas Robinsonas bevieliniu te State banko kaperiui O’Brian- pirmininkui.
pasiima ant savęs.
Agrikultūros departamento
Massachusetts
gubernatorių \ legrafu pranešė apie tai vietos tui ir jo padėjėjui Reėdui ga
benant automobiliu iš Clintono
ekspertai, per keletą Šventų
Fuller instruktavo valstijos ad vyresnybei.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
banko
į
savo
banką
11,000
dole

prohibicijos metų eksperimen
ministracijos ir finansų komisi
pinigais, apie keturias my
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
' tuodami, sako, esą dabar iŠiadę
ją nupirkti VVest Virginijoj 10.
III. Darbo Federacija rių
lias nuo Clintono juos apsiautė
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
receptą,' kaip padaryti gerą
000 minkštosiom bedūmės ang
laikys konvenciją
penki plėšikai, atėmė pinigus ir
“saiderą” - vaisių girą. Ta
lies.
Ta anglis bus bandoma
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
pabėgo.
Chicagai ir aplelinkei oficia- gira, suprantamas dalykas, be
vartoti valstijos įstaigoms, ir
CJIAM'PAIGN, I1L rugp. 26.
rUPfKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St
lis oio biuras šiai dienai pra-.“kiko,” bet ji turinti vist)
visę pri
pri-
to bandymo ^rezultatai bus pas — Ateinančio rugsėjo 14 die '
valumų giros su “kiku” — tuBENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St
kelbti visuomenei.
ną čia prasidės keturiasdešimt Schachht atvyksiąs Amerikon našauja:;
Niaukstosi;1 nedidelė, tempe- ri tą patį,F malonų kvapsnį ir
Andais mat, gresiant kieto trečia metinė Illinois Darbo
real clder.”
sios anglies kasyklų streikui. Federacijos konvencija, kurioj
BERLYNAS, rugp. 26. —Vo- raturos atmaina; vidutinis, d i-, skonį, kaip kad
- Toks tik skirtumas, kad gėjrk,
Naujosios Anglijos gubernato vyriausiu kalbėtoju busiąs A- įdėti jos Reichbanko pirminin* džkimoj Žiemos rytų vėjas.
riai laikė konferenciją apsvar merikos Darbo
Federacijos kas Schacht žada padaryti vi Vakar temperatūra vidutjnįš- kie.k nori, nepasiges, bet ui
‘f °bjtąl ’ir sveikatai nepakenksi.
styti, kuo budu pasiliuosuoti prezidentas Wm. Green. Kal zitą Amerikai,' tarįant New kai siekė ^6° F.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
šiandie saulė teka i6fcl0, •lebj f Receptas busiąs neujHįgp vienuo priklausomybės
kietajai bėsiąs taipjau Illinois • guher-; Yorko bankininkui' Benjaminui
fci ta ■ ■ ‘X. t
U.1M'
r!
paskelbtas.
natorius įęn Smail. * < • .
jstronguL
(Uįaai 7132 valandą. i: i: ; f
angliai, kaipo kurui. -*•.

Veikiai prasidėsianti saugumų
pakto konferencija

Devyni sovietą valdininkai ■ Derybos dėl saugumo pak
bus sušaudyti
to veik prasidės

40,000 namu vandens
užlieta Japonijoj

Kompartijos prezidiumas Francuzai traukias prieš
šaukia konferepciję
sukilusius druzus

r

.

Lenkai stengiasi gelbėti
■ savo zloto vertę

•* A

Al

Latvija dedanti jūrėse sa
vo pakraščiais minas

r’

Dabar Laikas

Kiniečiu kova Kantone

NAUJIENOS

M’

.
MM

Penktadienis, Rugp. 27, ’25

NAUJIENOS, Chica,
pilant po trupubent
dvi minuti;
Pavirink
kurį visgi ųcgrAžu, yra vartoti čidjką.
k
idant
ant pa v i r įpilk pi .s.ą,
?’r
71
ų
putų.
Pasidaro
akakad ir prieš nusikaltusį žmogų. šio nepa^M'rt , ,
jei i *.cC<; "adaviiną įdedi pusę
—Naujienų Skaitytojas. nesnis
Šaukštuko vanillon

t«W<> Wvi<H W kumštis, atiniešk vandeniu

KMESPONDENGIJO
f

Atsakymas—

Klausimas
Rūkytojo
paprastų cigaretų

Rūkytojo
Heimar cigaretų

Kokis didžiausias Vienodumas, geni
kvapumas
sekretas didelio po mas,
puliarumas Helma- GRYNO Turkiško
tabako.

Turkiškas tabako.-, yra lengviausias ir geriau
sias tabakas dėl cigurclų. Helmutuose jus gau
nate gerumą. Paprastuose cigaretuose jus gau
nate daugumą.

Čionai, kaip žinoma, yra ga
na skaitlingas būrelis lietuvis
kų mergaičių. Tarpe jų iškilo
nemalonus kivirČiai; dvi panai
tės, 17 ir 18 metų, vieną kitą
patraukė teisman dėl netinka
mų kalbų.
Wcstvilliečiai turi
nėtos mergaitės stojo teisman
jaunų mersu 17 liudininkių
Bet teisėjas nieko ne
gaičių
galėjo išrišti, rado abidvi kai
tinėjo abi užsimokėti
Gėda Jaunom?)
teismo lėšas.
margaitėms taip elgtis ir po
teismus tampitis.

Fordson

Lincoln
THE U NI VE RS AL C AR.

Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue,

Telefonas Lawnda!e 4113-14

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic 8952

3511-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, 1LL.

Vilnius
1323-1923
Istorijos apžvalgą paraše
K. Binkis ir P. Tarutis
liedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
euprantama 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,
hidrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiui ir saldu meduti darė.

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

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

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

Garsinkities

Naujienose

Westvill5š lietusiai taipgi su
judo prieš TJ&tilvos valdžios pa
sielgimą su Seimo nariais, ku
riuos prašalino iš posėdžio. Su
sidėjo dešimt draugijų ir nuta
rė užprotestuoti prieš tai. Pro
testo mitingas įvyks 29 dieną
rugpiučio, Stokio svetainėj, 7-tą
vai. vakare.
—Wstvilietis

Carnegie yra minkštųjų an
kasyklos
apielinkė
I džiumoj priklauso Pittsburgb
Coal Co. Dabartiniu laiku vi
sos kasyklos stovi uždarytos,
nes kompanija stengiasi sulau
žyti angliakasių uniją ir pas
kui, žinoma, priversti anglia
kasius dirbti taip kaip ji nori
ir už tokiEj algą, kokia bus jos
malonė. Bet maineriai yra pa
siryžę neiti dirbti
iki nebus
mokama senoji mokestis, ku
rią gaudavo 1924 ir 1925 me
tais.
Yra čia ir kitokių išdirbys
čių, daugiausia plieno. Dirba
ma nuo 10 iki
12 valandų į
dieną; paprastam darbininkui
moka nuo 45c iki 50c į valan
dą. Darbai
daugiausia prie
kokso. Bosai elgiasi su darbi
ninkais stačiai nežmoniškai,
darbo sąlygos yra nepakenčia
mos. Darbininkai yra neorga
nizuoti, todėl bosai ir jodinė
ja ant darbininkų sprando.
Naujienų 191 num. Kores
pondentas, rašydamas žinutę
iš Carnegie, truputį apsilenkė
su tiesa.
Jo buvo parašyta,
kad J. Gataveckas APLA. 3
kp. susirinkime rugp. 2 d. ta-i
po suspenduotas ant 3 mėn., o
paskui apmuštas. Aš neginu JJ
Gatavecko ir nepritariu jo di
ktatūrai, bet turiu pasakyti,
kad Gataveckas
kolkas nčra
suspenduotas. Taipgi • Kores
pondentas sako, kad ųjekas ne-

Korespondentas ir nerryitč, bet
buvo tokių, kurie matė kasųjį
mušė. Mano nuomone,
kia džiaugtis, kad žmogus :4iko
skaudžiai sumuštas. Juk yra
kitokių būdų kovai su jo dik-

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ '
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Skaitykit šiuos straipsnius kas
vaitę Ir paMidėkit ateičiai.

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose
Abstraktai, morgičial.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAIPAS MUS. TAS JUMS B118
ANT NAUDOS.

S.L.FABIONJS i;ij
809 W. 351h SI., Chicago

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui.
Duokite jam geriausį — Borden’s
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau
gus ir grynas.
Jei pasiusite šį apgarsinimu Į The!
Borden Company, Borden Building, New[
(York, Įjie pasakys jūsų kalboje, kaip}
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu,

STRAIPSNIS 139

Dept. 6

Kūdikio maistą niekados nereikia
parinkti iš vieno ar dviejų tik val
gių. Įvairumas reikalingas idant šu
te kti visą statymo medžiagą. Vie
nodumas irgi išvengiamas. Vaiko mai
stai turi kasdieną turėti bent vieną
iš šių valgių.
Javų ir kitokių grudų; tie, kurie
turi kevalus, kaip sėlinos, čieli kvie*
čiai nepaliruotos ryžės laiko savy vi
taminus ir yra purus, kas neprileid
žia prie užkietėjimo vidurių. Daržo
vės, ypatingai žalios, turtingos gele
že, mineraluose ir vitaminuose — tas
yra ir vaisiuose. Niekados nereikia
duoti saldainių tarpe valgių, bet ga
lima duoti kaipo skanskonj po to,
kai suvalgyti pietus. Cukrų galimu
dėti į koko, pudingus ir vaisius. Pie
no ir kiaušinių riebalai tinka vai
kams, bet jų nėra keptuose valgiuopirm septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas* augančiam kūdikiui. Tai
tobuliausias musų turimas maistas
ir pigiausias. Pienas turi gryno pro
teino, kuris atstato sunaudotą med
žiagą ir-teikia medžiagos augančiam
kūdikiui;. riebalų, kurie teikia kuro
kūno veikimams; karbohydratų cukro pavydale, kuris taipgi yra kuras,
tik greičiau, dega, negu riebalai. Kiek
vienam kūdikiui paprastai reikia dčoti pftintę per dieną. Borden’s Eagle
Brand Pienas, du šaukštai atmiešti
trijų ėvėrcių puoduko vandens, su
teikė daugeliui nedapenėtų mokyklos
vaikų svorio. O nedapenėjimas yra
uostas Iromis.

Įfl,
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LAWYER
Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
.75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi

■ <

2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų
riešutų
Septynios aštuntadalys puodelio
vandens.
Čvertis šaukštelio vanillos.
Sumaišyk Eagle Brand su vande
niu gerąi. įplak kiaušini ir plak ge
rai. Pridek vanillą ir riešutus. Kepk
garu Vidutiniškame karšty. Jei |«I6jus peilio
galūnę į košelės
vidui-j,

ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų

peilis neaplimpa, tai kepti užtenka.

ofise, priduodant fij skelbimą Ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

3 šaukštai koko
8 šaukštai cukraus
Trupučiukas druskos
3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Brand.
Sumaišyk koko, cukrų ir druską:

JOHN KUCHINSKAS

Real Estate

Kiaušinienė (asmeniškas receptas)

Koko

Miesto ofisai r* j
127 N. Dearborn St.,
1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski
te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

Vaikas, dažnai nemyli vieno pieno.
Tad, gailtma’ duoti su koko, kiaušiniene> sąjubose, Smetonoje ir tt. Del
pavyzdžio duodame du receptų:
•

ADVOKATAS

ADVOKATAS
Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
33.35 So. Halsted St.
Vakarais nuo G iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Tol. Boulevard 3450
Tel. Yards 3036—6861

Apdrauda ir
Paskola

Tel. Be levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. JURGELIONIS

•
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Musų miestely yrai kai kada
indomių žinučių, bet mažai kas
praneša į laikraštį.
Plačiaii žinomas biznierius,
užlaikantis saldainių išdirbystę,. Jurgis Miglanas, gražioms
'vasaros dienoms savo motcij iš
leido pasiviešėti į kitą valstiją
Vieną vakarą skubiai parbėgo
namo ir bandė pasigaminti va
karienę. Kadangi užkure kerosino pečių, pamatė, kad mažai
yra kerosino; ant greitųjų pasi
gavęs keną pradėjo pilti, bet
kad besiskubindamas vieton
kerosino pastvėrė gasollną, įvy
ko baisi ekspliozija, kuri užde
gė jį patį ir kartu namą. Jis
pats užsidegę® pabėgo iš stubos, krito ant pievos ir pradė
jo gesinti savo degančius dra
bužius, tas pavyko, bet visgi
gana pavojingai apdegė, kad tu
rėjo gabenti į ligoninę, o na
mas taip susikureno, kad nie
ko neliko išgelbėta.
Jam gi
būnant ligoninėj jis gavo tele
gramą nuo savo moteries, kad
su automobiliu patiko nelaimė
ir ji irgi guli ligoninėj.

^^TkUDIKIu
EROVės skyrius

Cadum Ointment prašalins niežė
jimą jūsų kūdikio tuojau. Jos yra
labai gydančios gyduolės nuo niežėji
mo Ir uždegimo odos. Daug kentė
jimų nuo odos ligų galinva išvengti
vart/.lat tas
puikias gyduoles.
Caduih Ointment yra Francuziškos

gyduolės pagamintos Amerikoje ir
jos nekenkia kad ir švelniausiai ku- i
dikių odai.

Chicago, III

1739 So. Halsted St,

Labai Daug Chicagos
Žmonių Perka Gulbransenus

a

__

KIEKVIENAS GALI IŠSIREIKŠTI Jk z ii j ^SjS|

MUZIKOJ BILE KOKIOS T A U T Y BeS

W
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GULBRANSEN REGISTRUOJANTISF/i’^^
PIANAS ĮGAVO PASITIKeJIMĄ
Gulbransen Registruojantis pianas at- •
.»™—
lieka puikią muziką, nes ant jo kiekvie"7
nas gali groti su asmeniniu dasilytėjimu ir pajautimu. Tame dalyke jis yra
vienatinis.
:
* ■<!
/
Didėjimui prie to jus galite pasirinkti muziką bile kokios tautos ir groti ant
Gulbransen. Ji^/groja nepalyginamai gražiai visokią muziką. Kiekvienas
žmogus turi groti visokią muziką, kad pilnai supratus Gulbransen. Bile ko
kius rolęlius, visokių išdirbysčių, net ir elektrinių pianų rolelius, galima gro
ti ant Gulbransen. Tuo galėjimu jis yra taipgi vienatinis.
Kviečiame jumis į musų krautuvę dėl pilno apžiūrėjimo Gulbransen. Jums už
tai nebus jokios atsakomybės. Bet mes norime, kad jus sužinotumėt apie Gul
bransen — Chicagoj ir visoje šalyje labiausiai populiaris instrumentas.
Kainos kiekvieno instrumento aiškiai pažymėtos ant užpakalio. Jums nerei
kia klausti salesmeno apie kainą. Dirbtuvės kaina aiškiai matyti, kiekvienas
yra lygiai apsaugotas iii gali pasitikėti.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.
Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.
Cor, VVashington & Clark
Namų

Hyde Park 3395

Advokatas
Te). Pullman 6377

Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420
Telefonas Dearborn G09G
SFECIA1 .ISTAS cgzaminavoji
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. WashingtOn St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Rooaevelt 9090
Nainy Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
?9 So. La Šalie St., Kuom 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted {■
Tel. Yards 46

3343 So. Halsted St.

Chicago, III

Penktadienis, Rugp. 27, ’25

NAUJIENOS, ■ Chicago, III.

! Kas yra tas LMSA?

X-KAY VIS DAR TOHU-

Lietuviu Moksleiviu Su fd v ta
ni j imas Amerikoje yra nebejaunutė organizacija. Ji, galima sa
kyti, gyvuoja jau arti desėtko
metų. Prieš porą metų ji vadi
nosi Liet. Pažangiųjų Mokslei
vių Susivienijimas Amerikoje,
žodis “Pažangiųjų” seimo buvo
išmestas lodei, kad labiau su
bendrinus jėgas besimokinan
čios jaunuomenės, kad nežiūrint
jpažvalgų, visi moksleiviai pri
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
klausytų šiai organizacijai. Bet
organizacija savo pamatinių įs
Eina du kartu į mėnesį
tatų nepakeitė, išskyrus keletą
punktų.
LMSA. organizacija
REDAKTORIUS:
F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.
skaitosi nepartine organizacijos
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.1 viduje, bet joje priklauso V1SOCENTRO VALDYBA:
pažvalgų studentai.
B. SIMOKAITIS, Pirm.
Chicag J. LAZDAUSKAS, Iždininką:, 11256 So. Bishop Street.
Į Susidaręs būrelis moksleivių
■ ■1
......... . 11
-■■■ji u.
I.idealistų, kurie savo sunkiu triū
budavojo iš geriausio granito ir bus neprošalį pagvildenti kodėl
akmens. Romėnai taipjau buda jie huną neskaitlingi? Turbut su užsidirba sau duoną ir eina
mokslą. Daugelis jų šiandie yra
vojo ir orchestras, kuriose dai ar tik nebus sekančios pricžas-|.
J jau profesionalai: daktarais,, ad
navo choras ir kur susėsdavo lys: Musų darbo žmonės žiuri '
vokatais, aptiekoriais, meninin
tiktai svarbus valstybės vyrai į moksleivius labai šaltai, ir tik
todėl, kad jie yra moksleiviai. kais, inžinieriais. Mokslą eidami
ir
kunigaikščiai.
Teatro
veika

Gal nebuvo žmonių, kurie taip
mano, kad jie nieko neprašo duonos kąsnio.
lai pas romėnus tuomet buvo Turbut dauguma
Jeigu atsiranda Vienas-kitas ge
skirtųsi kaip graikai nuo romė
taipjau paremti ant graikų ko moksleivis nėra toks pat varg
nų. Graikai buvo visu kuo me medijos ir dažniausia buvo vers dienis kaip ir paprastas darbo ras žmogus, kuris paaukoja pen
nininkai, mylintys dailę ir meną, ta iš graikų literatūros, o ypa žmogus.
Ištikrųjų pasakius, kinę moksleivių organizacijai,
mėgstantys gražumą ir gamtą. tingai Aristopanes.
moksleivio gyvenimas yra kur tai ji sunaudoja tuos pinigui
Jie buvo dideli individualai, su
kas sunkesnis, negu darbinin leidimui savo organo “Mokslei
Pirmas žymus latinų rašyto ko žmogaus. Paprastai moks vių Kelių”. Gal sakysite, gerbia
prantantys gyvenimą ir mokėjo
tobulinti savo idealus. Graikai jas buvo Plautus. Jisai parašė leiviui prisieina mokytis ir sau mieji, iš kur tos išlaidos atsi
šimtą ir trisdešimt teatralių vei pragyvenimą užsidirbti! Todėl randa, kuomet organas eina prie
buvo drąsus ir pilni pasiryžimų
kalų,
didžiumoje
komedijų. jis ir nesiskiria nuo paprasto “Naujienų”? Išlaidos yra štai
savo užmanymus išpildyti. Jie
Plautus gyveno ir rašė pabaigo
atžvilgiu, ir kokios: redaktoriui yra mokabuvo pirmieji mokslo pionieriai: je trečio ir pradžioje antro darbininko tuo
galima sakyti, kad jo sunkės-'m« $r>0 i metus, organo persiunmedicinoje, matematikoje, filo šimtmečio pirm Kristaus. Dvi nis gyvenimas. Todėl aš mama-girnas
timas (stampos). Laikraščiui
sofijoje ir literatūroje. Romėnai dešimt jo veikalų dar ir šiandie
nau, kad paprastiems darbo [reikia apmokėti už laikraščio
buvo praktiški, be vaidentuvės egzistuoja. Komedijos daugiau žmonėms nereiktų šalintis nuo kopijas. Ačiū “Naujienoms“,
žmonės, i Jie turėjo palinkimus sia vaizduoja tėvų paikystę, sū moksleivių! Taigi, gerbiamieji,’knd jos atiduoda kopijas už putiktai kariauti ir jie tuomi pasi nų, kurie eikvoja pinigus ir ve nepamirškite
ateiti pils mus^sę kainos, negu tikroji jų kaina.
žymėjo. Jie buvo gabus politi dusių žmonių pavydą. Daugu šiemet į seimą, nes mes lauksi LMSA. turi čarterį ir laiko
kieriai ir komersantai. Kuomet moj Plautaus veikalai yra sve me svečių! Mes
užtikrinam susirinkimus, paskaitas bei seinenuskriausim mus kaip ir kitos lietuvių orgaromėnų armijos pasklido į už timi mums, kaip ’kad modernoji jus, kad mes
Plautų sekė jusų nė moraliai, nė inateria- nizacijos. Pereitą rudenį kai ku
griebtas tritorijas, tai budavo franeuzų farsa.

Iš kur paeina romėnų
kultūra?

Terence,
kurs gimė Kartege’ėj
kelių, kurie ir šiandie dar tebė ir buvo atvežtas j Komą kaipo

jo tiltus it- praveda daug naujų

ra naudojami.

Romėnai turėjo

liai ir m.r« bunim pilnai paten- rie, didžiumoje čiaaug’iai, mokskinti

jūsų

ntsihlnkymu.

To<lel leivi«i

atsiskyrė

nuo

L.MSSA.

vergas. Veik visi Terences te- nepamirškite musy Seimo.

atraliai veikalai buvo įkvėpti
me. Naujose kolonijose kiekvie graikų kultūros. Terence mirė
nas jaunas pilietis turėjo tar 149 m. pirm Kristaus.
Romėnai niekad negalėjo pa
nauti romėnų kariuomenėje.
rašyti tragedijos veikalų, kurie
Graikų istorija mums yra ži prilygtų Esčiliui, Sopokliui arba
noma nuo tų laikų, kuomet Grai Euripidei. Ennius gyveno kartu
kijos literatūra pradėjo egzis su Terence. Jis buvo skaitomas
tuoti.
Homeras buvo pirmas tėvu romėnų poezijos, gyrėsi,
graikų dvasios milžinas, kuomet jog Homero siete imigravusi per
dar Romoje nebuvo žinoma lite povą į jo sielą. Bet nėra tikro
ratūra. Apie virš porą šimtų prirodymo, kad jo epiškoje po
metų prieš Kristų, kuomet ro ezijoje ir tragedijoje y Va fak
mėnai turėjo progos susipažin tas. Galima sakyti, kad Romos
ti arčiau su graikų kultūra, ta respublikoj pirmam šimtmety
da pas juos atsirado ir literatū literatūra dar nebuvo pasiekusi
ra. Graiki joj literatūra buvo ga visų Romos respublikos užkam
Kaip atėniečių kultūra
na aukštai pakilusi, kuomet ro pių.
penktame šimtmety pirm Kris
mėnai bėgiu šešių šimtų metų,
taus buvo pasiekusi aukščiausio
gyveno be literatūros ir be triumfo, taip pirmame šimtme
mokslo priemonių.
Trečiame ty Romos respublika pergyveno
šimtmety (pirm Kristaus), po auksinius laikus. Tai buvo pa
smarkios kovos su Kartage,
skutinis* šimtmetis respublikos
mčnai užgrobė Sicilijos salą, ku- ir pradžia imperijos. Tai buvo
ri buvo graikų kolonizuota,
Caesario, Cicero, Horace, Virgicilijoj buvo pabudavota daug lio, Lukretijaus ir k. Romos di
garsių dievnamių, tarp kurių ir delių žmonių laikais. Tuomet
šiandie stovi griuvėsiuose Am buvo didžiausias Romos laimėji
fiteatras, kuriame darbavosi mas materialiu žvilgsniu, nes
garsus graikų aktoriai penkta Romos armijos maršavo i vaka
me šimtmety pirm Kristaus. rus, rytus, pietus ir šiaurius.
Taipjau romėnai atsiėmė nuo Pasiekė net Afrikos tyrus, Dagraikų Taorminą ir Syracuse, nubę, Ispaniją ir Angliją. Ro
kur buvo pabudavota geriausi mos imperija tapo pirma pasau
teatrai. Romėnams užkariavus lio imperija, kuri buvo galin
Siciliją, graikų mokslininkai ir giausia ir nieko nesibijojo. Bet
menininkai apsigyveno Romoje. tai neilgai taip buvo. Politinės
B. Simokaitis,
Jie tęsė ir toliau savo darbą. Pa ir religinės reakcijos sukėlė nau
IJV1SA. Centro Pirmininkas
gonys susipažino su mokslu, me jus nepasitenkinimus žmonių
nu, daile ir k. žmonės daugiau tarpe, kuriems turėjo nusileisti
LMSA. IŠVAŽIAVIMAS
nieko nežinojo,
kaip tik ar tai' geruoju, ar prievarta žiau
tai dirbti ir klausyti savo val ri valdonų ranka.
Rugp. 23 d., Jefferson miške
dytojų (patricijų). Laisvės te
įvyko bendras LSS VIII Rajono,
—M. Šileikis.
nai paprastas romėnas neturėjo

Pirmyn Mišraus Choro ir LMSA

daugiau, kiek senovės agyptietis
vergas.
Užtenka prisiminus,
kuomet atsirado pirmieji krikš
čionys Romoje, kokius pagonų
persekiojimus jie turėjo kentėti
ir pusė jų neteko gyvasties.
Latinų literatūra prasidėjo su
vertimu “Odisėjos” trečiame
šimlmety pirm Kristaus. Vė
liau buvo išversta keletas grai
kų vergų tragedijų, kurie tar
navo Romos patricijams. Kiek
vėliau romėnai pradėjo budavoti
teatros sekdami atėniečių ar
chitektūros modelius. Tą darbą
dirbo graikai, kurie pasiliko Ro
moje. Bet trobesiai buvo būdavojami mediniai, kuomet graikai

2 kp. išvažiavimas. Publikos pri
sirinko gana skaitlingas būrys
— apie 500 galvų. Buvo gražus
programėlis: kalbėjo Dr. A.
MontVidas — LSS VIII Rajono
kalbėtojas ir nuo moksleivių —
B. Simokaitis. Abu jie kalbėjo
rimtai ir publika jų klausėsi. B.
Simokaitis kalbėjo apie indust
riją. Jisai yra elektros inžinie
rius ir gerai apsipažinęs indust
riniuose dalykuose. Jisai dirba
prie elektros kompanijų kaipo,
inžinierius.
Diena buvo graži, tai ir žais
ti buvo smagu. Sulaukę vakaro
visi dainuodami traukė namu
linkui. —Reporteris.

Besirengiant prie
LMSA Seimo
Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimas Amerikoje savo seimua
laiko kas metai, šiemet musų
seimas Įvyksta rugpjūčio 29 ir
30 d. Lietuvių Auditorijoje 31
ir Halsted gat. Seimas prasidės
šeštadieny 4 vai. po pietų ir
baigsis sekmadienio vakare.
Paprastai musų seimuose at
silanko svečių, profesionalų ir
taip žmonių. Bet labai apgai
lėtina, kad tie
atsilankymai
esti nelabai skaitlingi. Todėl

|,
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AKUŠERKA

Visiems jau yra žiinoma kan 1 3101 So. Halsted St., kampnM 31 gal.
yra i-Ray spinduliai,i. Tų Spin-jTei, Yards 1119
dūlių pagalba medicina šiandie
nuveikia stebėtinus darbus. Bet ilgai praktika
ne vien medicinoj Jie yra nau vusi Pennsylvanijos
ligon*
dingi; juos galima naudoti ir bučiuose.
Sąži
kitokiems daiktams tyrinėti. ningai patar
visokio
Pav., nesenai Minneapolio Dai nauja,
se ligose prieš
lės Instituto buletinas paskelbė, gimdymą, laikė
gimdymo ir po
jog X-Ray spinduliai yra labai gimdymo.
reikalingi muzėjams. Jisai sako,
Už dyką pa
kad tų spindulių pagalba galima tarimas,
dar Ir
nufotografuoti mumiją, kur pa kitokiuose rei
mote
rodoma kas tos mumijos viduje kaluose
rims ir mergi
yra. Reiškia, nereikia išvynioti noms kreipki
tės, o rasite pamumiją ir ardyti gražius įvynio gelbą.
jimus bei spalvas sugadinti.
Valandos nuo
Buvo daroma bandvmai X- 8 ryto iki 1 po
Ray spinduliais nufotografuoti pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
XXII ir XXV dinastijos egiptie
čių mumijas, kas davė geras
pasekmes. Buletinas sako, jog
X-Ray spinduliai ateity daug
prisidės prie gamtos mokslo ty
rinėjimų.

DR. SERNER, 0. D.

Važiuoji elevetoriu į pietinę
dalį Chicag os, kur pro langus
matyt įvairių laužų: automobi
lių surūdijusių gelžgalių nuo vi
sokių mašinų. Visas tas mišinys
tveria keistą vaizdą. Jaunuolis
skaito laikrašti, jis ieško žinių,
kur įvyko apiplėšimas, žmogžudybė ar kiloki kriminaliai įvy
kiai. Ką jis tame didlapy ran
da? Ar jis randa geresnį chaosą
kaip tie miesto išmatos-laužai ?
ne, jis randa sau pasitenkinimo
kriminaliuose dalykuose skaity
damas laikraštį. Jisai nemato,
kad tas laužų vaizdas tveria es
tetinį vaizdą. Lygiai jisai nesupfanta gamtos gražumo išvažialivu k

Laukuose

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

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 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880
Specialistai
užsisenėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir
vaikų. Daktarų Me
dikais
...kalė Laboratorija.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island

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

4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iU 3 po pietų, 7 iki 9
vakare.
Nedėliomis nuo 19
iki 12 dieną.

Phonc Canal 1713-0241
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, M. D.

L

Gydytojas ir Chirurgas

jisai

Kampan

Ofiso

vai.

Oakley

nuo

ir

iki

2

24

4

Panedčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

ypa

DR. M. J. SHERMAN

kasdien.

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858

4

tingai pastaruoju laiku išsiplati

no biauri literatūra.
Nebūtų stebėtina, jeigu pa
našią literatūrą skaitytų be
mokslės mergaitės, bet skaito
ją ir universitetų
studentai.
Yra išleidžiama net taip vadina
mi “College Stories”, “College
Humor”, “Hot Dog”, “Red Pepper” ir k. žurnalai, gražiai ilius
truoti pusnuogėmis figūromis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Telefonus Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,

Dr. (dentistas) C. K. Cher
ry, kuris dar nesenai pats* bu-Į
vo moksleiviu ir priklausė šiai
moksleivių organizacijai, rugp.
2(> d., nuskendo iMichigano eže-’
re besimaudydamas. Jis buvo
gabus žmogus
ir neatsisakė
nuo viešo
lietuvių veikimo.
Jis buvo pasižadėjęs LMSĄ.
seime, dalyvauti
ir pasakyti
prakalbėlę. Jis visuomet rėmė
moksleivius kaip moraliai taip
ir materialiai.
Dr. Cherry praktikavo dentisterijoj ir * kartu
mokinosi
medicinos.

Netoli 40th St.

'

Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.,
Tel. Kenwood 5107
ValartdOs: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuę 5:30 iki 7:80 vakare.

DENTISTAS

4442 So. VVestern Avė.,
Tel. La f ay et te 4146

Clark

Streets,

Rusas Gydytojus ir Chirurgas
Specialistus Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Ctatcafo
arti Slst Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. N&*
dėliomis ir šventadieniais 10—12 (iien.
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1579 ĄIilwaukee Avė., Room 209
Kampas florth Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8. vakare.
Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633

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

ir

Dr. A A. Roth

DR. A. MONTVID

DR. P. PETRAITIS,

Dearborn, Monroe

1707 W. 47th
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.
>1
. ■ ■ !■■■.! I I
Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drtxel 9191

Dr.AJR. BLUMENTHAL

Tel. Pulhnan 0982
Res. Pullman 8462

Melrin A. Trajlor, Prezidentas.

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

3464 So. Halsted S’t.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

A. A. Dr. C. K. Cherry

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

Tel. Boulevard 0587

DR. A. J. BERTASH

—Studentė.

yra užtikrintas per First Trust and
Savings Bank, šis bankas yra valdomas
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

RUSIJOS-

Gcrai 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 kitokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 19—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais:
Drexel 0950
Boulevard 4186

3333 So. Halsted St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

f1oro

—IŠ

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1. •

Dr. A. K. Rutkauskas

žemutinio

«-DR. HERZMAN-®

Akiniai $5 ir augščiau

skaito vulgariškas apysakas, ku

rių Amerikoje netrūksta,

3113 South
Halsted St.

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

ŽMONĖS, KURIEMS VĖJAS
PO KELINES LAKSTO

i

'i ei. Iiivd.
M. W«iUdewlczBANIS
AKUSERKA
Pasekmingai P*.arnauja
mote
rims prie gimdy■n o , patarimai
cai moterims
merginoms.

| Mrs MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
|

ir

|sutverė savo kokį ten kliubą,
Dabar bus neprošalį primin- kurio veikimo negirdėt. Tokis jų
Ii ir musų profesionalams. Aš atsimetimas padarė nesmagumo
I u riti už garbę pasakyti, kad organizacijai, bet ji nė kiek nuo
nemažas skaičius musų pro fe- to nenukentėjo. Chicagos 2-ji
sionalų yra musų rėmėjai mo- kuopa labai gerai laikosi. Ji suraliai ir materialiai. Bet ran-'sideda iš veikliausių narių-studasi ir tokių, kurie nenori ne sentų. Savo susirinkimuose laisusitikti moksleivių. Priešas- |<0 paskaitas. Žiemos sezone žačių tam gal yra
visokių, bet ^a duoti visą eilę viešų paskaididžiausi turbūt priežastis ta-.^tl salėje.
me, kad moksleiviai yra biedJONAS TYNDALL
ni ir neturi galimybės susipa
žinti su musų profesionalais.
Jonas Tyndall, fizikas, gimė
Man rodos, kad profesionalams 1820 m. mieste Leighlin Bridge,
nėra reikalo aiškinti mokslei-J Carlovv, Irlandijoj. 1853 m. ap
vio gyvenimą. Didžiuma musųl teikė natųralės filosofijos laips
profesionalų buvo tokioje pat-np
Kariu su Huxley
nuxivy apnį. iodu
1856 m. kartu
padėtyje, kuomet jie ėjo moks-j lankė Šveicariją ir darė daug
lūs. Taipgi man rodos, kad jus/’bandymų;
*
1872 m. išvažinėjo su
gerai atsimenat, kad jus turė- preiekcijomis Jungtines Valstijote pageidavimą
susipažinti jas. Jisai mirė
‘ J ‘ 1893 m.
su profesionalais moksleiviais
Tyndall paliko gerų veikalų
būdami. Tai kodėl jums pavy fizikos ir biologijos moksle.
dėti to paties
mums
kas Svarbiausi jo veikalai yra šie:
jums buvo žingeidu? Ypatin- “The Glaciers of the Alp&”,
gai, kad jums tie dalykai gana “Mountaineering in 1861”, “Heat
aiškiai yra žinomi! Todėl gtfr- Considered as a Mode of Mobiami profesionalai nepamirš..On Radįation", “Light”,
kitę, kad moksleivių
SX!’mas."The forms of Water in Clouds”,
įvyksta ateinantį šeštadienį ir “Rivers”, “Fragments of Sci
sekmadienį.
ence”, “Floating Matter in the
Tarpe sesijų jus išsireikšite Air in Relation to Putrefaction
savo nuomones ir duosite mums and Infection”, etc.
patarimų, ką mes atydžiai iš
klausysime ir tinkamai įvertin
sime.
Mes lauksime jūsų visų at
silankant į musų seimą!

didelius gabumus šalies tvarky

, i,,,,,,,....
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Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.
Kampas 47-tos
ant 2 lubų

DR. RENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 8150 W. 68 St. Plienu
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:30 valandai vakare.

Francuziškas ūakiaras
Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

DR. M. T. STRIKOL

1800 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland Tel. Boulevard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.

ant viršaus Ashland State Banko

Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:38 po piet.

Office Boulevard 7042

Telefonas Canal 0444

Dr. J. W. Beaudette

Dr. C. Z. Vezelis
LIETU VYS DENTISTAS
4712 S’o. Ashland Avė.,
near 47th Street
CHICAGO

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,
lįad pačios Naujienoa
yra aaudingOB,

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th StrM Chicago, UI.
Viskas—kas reikalinga prie 1*1grabų. Teisingos kainos. Gorinu
sias patarnavimas. Leiskite mums
pagelbėti jums nuliųdiino valaudoje.
Tel. Canal

II NAUJIENOS, Chicago, III.
ližsi mokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:
Metams .................................... $8.00
The Lithuanian Daily New»
Pusei motų .............................. „ 4.00
l'ublished
Daily Except Sunday
Trims mčnesiams .......
by the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.
Dviem mėnesiams .....
Vienam mėnesiui
.75

didų, bet taip malonių, kaip ir
pats pavasaris. Naktis ir visa
gamta susiliejo su ta giesme, ir
ta stebuklinga giesmė pirmais
savo garsais pripildė
mano
Editor P. GRIGAITIS
DIDYBES MANIJA
širdį
nepaprastų jausmų, ir
Chicagojo per nešiotojus
,
1789 South Halaled Street
Viena kopija............
giesmė
vis
galingiau
skembejo
Chicago, III.
18c
Savaitei .......................
aidus,
Telephone Roosevclt 8500
75c ' “Vienybė” rašo, kad iš soci ir augdama į galingus
Mėnesiui ...... „............ ...
bendro tarytum žibėjo suakmenėjusių
Subscription Rates:
Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, alistų ir sandariečių
$8.00 por year in Canada.
x
paštu:
fronto “nieko gero
nedšeis”, žvaigždžių spinduliais. Tverda
$7.00 per year outsidė of Chicago.
.
17.00
Metams ................
ma visa, kas yra
pasaulyje,
kadangi
socialistai
labai
blogi,
$8.00 per year in Chicago.
Pusei matų .,......
... 3.50
alsuodama
3c. per copy.
Trims mėnesiams
... 1.75 o sandariečiai labai geri. Tatai brangaus ir doro,
Dviem mėnesiam
... 125 anot jos, paaiškėję diskusijose, nemirštančiu kentėjimu ji lėkė
Entered as Second Class Matter
........75
Vienam mėnesiui
Mareli |7th, 1914, at the Post Office
kurios ėjo spaudoje šituo klau į padanges numirti.
of Chicago, III., under the act of
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
simu. Paaiškėję, viena, kad so Pavasario nakties burtai už
March 2nd 1879.
(Atpiginta.)
Marsalietę;*’ būrė mane ir pradėjo valdyti
Metams .................................... $8.00 cialistai “gieda
Pusei metų ................................... 4.00 antra, kad socialistai
Naujienos eina kasdien, išskiriant
‘'nepri mano jausmais. Ir prieš save
Trims mėnesiams .........
2.00
<ekniadienius. Leidžia Naujienų Ben
silaikė džentelmeniškumo”; ir rpmnčiau mergaitės sltebukPinigus reikiasiųsti pašto Moncy
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas: Roosevclt 8500.
orderiu kartu su užsakymu.
trečia, kad socialistai perdaug lingą paveikslą, kuris buvo su
....
1
‘ ■ ■'
——
spindulių;
didžiuojasi, drjsdami net kal austas iš mėnulio
bėti su sandariečiais, kaip “ly jos veidas iš rytinių aušrų bu
ANGLIJA SIŪLO DOVANOT SKOLĄ FRANCIJAI
vo taip dailus ir nekaltas, kaip
gus su lygiu”.
pavasario kvapas. Tas malonus
šituos kūdikiškus Brooklyno paveikslas mane vyliojo į už
SUTARTIS PRIEŠ AMERIKOS VALDŽIĄ
tautininkų organo išvadžioji
burtą šalį; kur nėra ponų nei
mus kritikuoti, žinoma, neaptarnų, kur pasaulis
amžinos
CENTAS SU PROCENTAIS UŽ DOLERĮ
I simoka. Reikia pastebėti tik jaunystes ir grožio; kur gyvos

NAUJIENOS

ĮApžvalgaj

J. Atsiskyrėlis

G yvenimą Pradedant

nigėlius į apysenį rūbinį mai
šiuką, glostydavo ir šukuoda
vo mano galvą.
Kur gi dingo dabar tas vis
kas? Ar ne sapnas tai buvo?...

Jau koks pusvalandis, kaip vau atsakymą, kad ir jiems pa
Ar jus žinote, kad
užėjęs
didelis debesys lyja tiems neužteksią...
»
•
“kaip iš viedro”, lyg norėda
buvo
—Jiems neužteksią — šiur Gegužės 18, 1925, Lietuvojeparoda
surengta
rankų
darbo
mas pražudyti pasaulį už jo
pulingai perėjo mintis. Ir nie Kauno miesto viešųjų
mokyklų
didęles nuodėmes...
10
dienų,
/aikų.
Ta
paroda
tęsėsi
ko nebesakęs išbėgau savo
mokyklų
Parodoje dalyvavo
25
Lietus lyja. Aš kiutau prie “guolin”. Vėl graudžios ata vaikai. Ar jus Žinote, kad pasimenėj lovoj įsi vyniojęs j Skur ros pasipylė. Juk tikrai žinau, dauginęs išpardavimas Ilelmar cigaretų pasidarė todėl, kad
tie
lių ir šiaudų krūvą. Per sieną kad visai nesenai Jonas Gau •igaretai įgavo pasitikėjimą. Rūky
girdisi, kad keliu bėga didžiu ris pardavė spekuliantams net tojai mėgsta 100 nuoš. gryną Tur
lis upelis, risdamas akmenis ir keletą purų rugių ir kviečių. kišką Tabaką Kalmaruose,
piktai šniokšdamas. Bet nerei Mat, šiuo vokiečių okupacijos
kia ir kelio, štai per tą pačią laiku javų kainos labai dide
priemenę, kurioj aš kiuksau, les. Didelės... didesnės už ar
MHS. A. ZIMMERMAN,
palove čiurlena nedidutis upe timo meilę... už žmoniškumą...
Savininkė
Mirusioji seselė tarnavo pas Visoki vaistai
lis. Mat senelė grįčiutė neturi
ir patarimai kaip
pamato, stogas irgi rieužlaiko jį kaipo tarnaitė, ir kai viena juos vartoti. Receptai llpildomi su
Visoki toilet setai ir ki
lietaus lašų ir jiems laisvai atidirbdavo už tarnaitę ir pus atsargumu.
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
leidžia tekėti per sienas ir pų- bernį, tai gerai buvo... Kai terų ir merginų. Visada kreipkitės:
dyti jas. Visoj priemenėj tik visoj apylinkėj, siaučiant šilti
viena sausa vieta likusi, ku- nei ir susirgus Gaurio žmonai,
rioj aš ir pasistačiau lovą.
ji neapleido ūkininko, o pasili
tai tiek, kad tas laikraštis pil
4254 Archer Avė.,
gilelės amžinai
žydi dr žmo
ko
sergančią šiltine jo žmoną
Phone Lafayette 6149
KAS MOKĖS KARO IŠLAIDAS?
nai patvirtina tą, ką “Naujie
—Juzuk, Juz.uk — išgirdau
nės -- plaštakes jas bučiuoja,
nos” yra senai
pasakiusios kur visokių varsų saules švie silpną sesutės balsą — cik čia. prižiūrėti, tai gerai buvo... Gi
jo žtfionai išgijus ir susirgus
Aš greitai pašokau ir pravė seselei-prižiūrėtojai, jis ją iš
Francija gavo riebią dovaną iš Anglijos. Pastaroji | apie snndarečius: būtent, kad čia dieną ir naktį.
I jie patys nežino, ko jie
nori,
sutiko reikalauti iš Francijos tiktai du nuošimčiu už ka į Visai nesenai pati “Vienybė” Mano vargšė siela, vargais su ręs gryčiutės duris įėjau vidun. varė vokiečių ligoninėn ir ap
Smarkus puvėsių, pelėsių ir
ro skolas, o pačių skolų visai nereikalauti.
kelis kartus rašė, kad bendras spausta norėjo paskui ją sekti, suodžių kvapas stūmė atgal ir, leido.. . Mums visiems skau
bet gailėjo apleisti vargų suvar rodės, sveikam žmogui negali du pasidarė... Juk jos sveti
Francija skolinga Anglijai $3,021,550,000 (daugiaus frontas butų pageidaujamas, žytą
mi neprižiūrės taip, kaip pri-į
kūną.
ir ji net kritikavo kitus savo
ma
nū
valandėlės
čia
pasilikti.
kaip tris bilionus dolerių). Už šitą skolą Francija turės partijos žmones, kurie nesuti
žiūrės tikrai ją mylinti sesu
Tada stebuklingas paveikslas Per visas sienas plaukia van tės širdis... Ir štai antroji se
mokėti du nuošimčiu per 62 metu, pradedant 1930 metais. ko su jos nuomone.
duo.... Asloj purvas...
gioj
liūdnai tarė:
O kai tas laikas praeis, tai skola bus visai panaikinta.
Visose šitose* diskusijose apie —Nelaiminga žemės auka! grįčiutūj tebuvo vos dvi sau- selė, pametusi kitą ūkininką,
pristojo prižiūrėt. Tik visgi li
Tokį pasiūlymą davė Francijos finansų ministeriui “bendrą frontą“ sandariečių Niidžiusi kaip lauko bevardė gė sesnes vietos; vienoj iš jų prie gonio
DABAR
neišgydė... Palaidojom...
spauda
nesugebėjo
pasakyti
lelė, kad tu neturi drąsos aukš pat išdaužytais stiklais ir už gi vieton mirusios seselės at
Anglijos finansų ministeris.
BANDYKIT
rimto žodžio. Del to, kad klau čiau tos žemės pakilti.
kišto pakulomis lango, kur sigulė antroji, tik ne ligoninėj,
simą pakėlė socialistai, tai sam Ir dingo svajonių sukurtas nuolat putė skersvėjis, ant šuo*
Bohemian
Tas pasiūlymas yra ne tiktai didelė dovana Franci- da riečiai įsivaizdavo, jogei so paveikslas. Bet tas stebuklingas lo gulėjo šiltine serganti se o musų susmirdusioj grįčioj.
Ir
štai
aš
ją
ir
motiną
prižiū

Hop-Flavored
jai, bet ir gudrus sąmokslas prieš Amerikos Jungtines cialistai “peršasi“ jiems tal- balsas lig šiol tebeskamba ausy suo, o kairėj grįčiutės pusėj,
riu..
.
Gi
Gauris
už
seselės
mir

Valstijas. Anglijos finansų ministeris sutiko dovanoti sko kon, ir pradėjo “svarstyt”, ar se.
palei siena — motina.
tį, už kitos seselės ligą, mums
verta
juos
“
priimti
“
talkon,
ar
lą Francijai tąja sąlyga, kad tokią pat dovaną duotų par
Pradėjo aušra tekėti, kuri ma
—Juzuk, gal turi kokį indą badaujant
užsimokėjo: “ir
ne. Tas gi jų
“svarstymas” ne prikėlė iš tų stebuklingų sva
padėti gale kojų, kad vanduo mums neužteks”...
starajai ir Amerika.
'
• * j suaidėjo iš pasakojimo
apie jonių ir priminė, kad netrukus
ant manęs nelašėtų, — tarė se
pirmą sykį savo gyveni
Dabar Franci jos delegacija atvyks į Washingtoną socialistų “silpnumą“, “nusigy- reikės eiti visą dieną saulės kai suo. — Taip pat užkišk langą, meIr pajutau
begalinį skaujrtią.l
ir t. t.
derėtis dėl skolos, ir Amerikos valdžiai bus labai nema venimą“, ^išnykimą“
nes
per
jį
vanduo
tykšta
tiesiai
Pirmą sykį begalo pagailo pra
Na, ir galų-gale jie padarė “iš tinančiuose spinduliuose tąsyti
lonu reikalaut iš franeuzų daugiaus, negu reikalauja An vadą“, kad tokiai galingai par arklas, ir sugrįžau į dvokiančią man ant veido. Kaip ji persi eities. Ar ne sapnas tai buvo?
glija. Amerika juk yra turtingiausias pasaulyje kraštas. tijai, kaip Sandara, tartis su pirkią. Atsigulęs ant suolo, po mainius! Vos trys dienos kaip Tamsiais žiemos vakarais, toj
Teikia geras.
susirgo,
o
veide
pažint
negapačioj grįčiutėj, sėdėdavo šei
Visas svietas žiūrėtų į ją, kaipo į “lupiką”, jeigu ji labiaus silpnais socialistais butų per kuriuo višta su viščiukais ką tai
pasekmes
Įima.
šnekučiavosi,
jausdami,
kad
ne

myna
iš
šešių
žmonių:
trys
se

spaustų savo skolininkus, negu anglai, kurie ir patys yra prasta. Sandara vena sugebė toli rytas, as verkiau širdies —(ral nori vandens? — paParinktas materiolas
sutės, broliukas, motina... Iš
sianti
aprūpinti
vadovais
pažan

įsiskolinę, ir dėl karo daug nukentėjo, ir duoda pašalpas
klausiau ją, nežinodamas kaip sesučių lupų verždavosi malo aPrašykit groseminkų
giąją AmerikcM Jietuvių. visuo krauju, kaip kad verkia mažas
daugiaus kaip milionui savo bedarbių.
spūdį < nuvaryti, Jį pa- nios dainos balsas... skambios,
paukštelis, nuklydęs į juros be- sunkų
f
menę.
galinę platybę ir negalėdamas krutinus liežuvį nieko neišta linksmos, pilnos džiaugsmo dai-*
Jeigu gi Amerika parodys tokį pat dosnumą Franci Turime pasakyt, kad iš san
rė, tik nurodė j stovinčią stik nos balsas, kurio klausydavos
nieko1 *'asti ke,io atfial'
jai, kaip Anglija, tai tuomet ir Anglija ir Belgija parei dariečių laikraščių mes
linę. Padaviau keletą lašų, su ir praeiviai. Netoliese, kalvėj,
geresnio ir nesitikėjome išgir- Vienų vienas, sekiodamas pa
kalaus, kad joms butų duotas ne blogesnės sąlygos, kaip c t i, nes žinome, kas juos re- skui arklą, šaukiau tą stebuk šukavau išdrikusius plaukus skambėdavo, kalant tėveliui,
ir jau rengiausi į savo “guolį”, mušamo priekalo balsas.... Po
franeuzams.
daguoja.
Bet mes manėme, lingą paveikslą, norėdamas dar
kaip išgirdau balsą:
nekurio laiko tas balsas nutil
kad tarpe sandariečių pareikš sykį išgirsti jos balsą, bet ma
čia,
—
įSUneli,
Juzukai,
eik
davo ir netrukus sugirgždėjus
ir protaujančioji no balsą vėjas pagavęs nunešė į
Su Anglija Jungtinės Valstijos jau yra senai suside savo balsą
beribę erdvę. Skurdas spaudė eik greitai. Atsigrįžau. Gi mo- durims įeidavo didele, juoda
tos
srovės
dalis,
kuri
moka
į
rėjusios dėl karo skolų. Anglai apsiėmė užmokėt Ameri
hite vieną ranką ištiesus šau- barzda apžėlęs tėvelis. Jis iš
visuomenės reikalus žiūrėti ne mano sielą, ir skausmai draskė
kai visą skolą su nuošimčiais per 62 metu. Per pirmus 10 vien per apdumtus partinio jos galingus sparnus. Aš alpau kia mane. Prisiartinau. O
imdavo iš tabakinės keletą bal
ką ji panaši! Rankos, veidas, tų pinigėlių, išberdavo juos
metų jie sutiko mokėt po tris nuošimčius, o paskui po pus egoizmp akinius.
Patyrimas nuo skausmo, kad aš prastas
ketvirto nuošimčio, iki bus išmokėta visa skola. Tokio parode, kad ta sandariečių da juodas darbininkas, kad man kaklas lyg nuo “patapo” metų ant stalo ir sušukdavo:
mokslas septyniais užraktais už nepraustos — vos truputį bal —Moč, surink. — Pinigėlių
mis pat sąlygomis šį mėnesį susiderėjo dėl savo skohj at- lis yra visai pasyviška.
rakintas, kad mano jaunos, karš tesni negu “pečiaus kakta”, per rinkti tuoj pribūdavau ir aš.
Nieko
tuomet
nepadarysi.
mokėjimo ir Belgijos atstovai, atvykę Amerikon.
kurią kelios dešimtys metų ru Tada motina, ta pati močiutė,
Socialistai darbuosis taip, kaip tos svajonės mane viliojo prie
Dabar franeuzų ir anglų sutartis privers Amerikos jie darbavosi iki šiol, o sanda šviesos, bet kelias buvo ne su ko dūmai... Bet kasgi ją nu kuri dabar bejausmė-beprote
praus, iš kur ji bus baltesnė, guli lovoj, paimdavo mane ant
valdžią tas sąlygas anglams ir belgams pakeisti. Paskui riečiai galės gėrėtis savo “ga lig mano jėgomis.
kai pati neįstengia, o aš irgi kelių ir sudėjusi baltuosius piateis ir italai, kurie taipgi reikalaus, kad su jais nebūtų lybe”, kurios visuomenė dar Tačiau tas balsas nedavė man negaliu?..O kaimynų irgi neramybės: dieną ir naktį mane
elgiamasi blogiaus, kaip su franeuzais. Ir tuo budu' iš tų iki šiol nėra pastebėjusi ir tur žadino ir šaukė, rodydamas ar pasikviesi — niekas neis užsi
būt nepastebės, jedgui koks ste
milžiniškų sumų, kurias Amerika yra paskolinusi did- bukladaris neišmokins ją žiūrė ti ne vien mano šeimininko dir krėsti šiltine. ♦. Močiutė iš vi
žiomsioms Europos valstybėms per karą ir po karo, pasi ti per padidinantį stiklą.
vą, bet arti ir tėvynės dirvonus, sų jėgų pasikėlė, atsisėdo ir
abiem rankom mane apkabin
liks tiktai šešėlis.
* '
varpių ir usnimis apaugusius.
Ignas Lapienis. Nors tai buvo labai sunku, iš dama palengva tarė: — Sūne
li, cik čia, arčiau, lipk pas ma
kinkęs
arklį
iš
arklo,
saldaus
po

Mokėjimas dviejų nuošimčių palukio per 62 metu, vi
ne lovon” — ir silpnom ran
Musų geriausias skelbimas dar nėra
ilsio vietoje, turėjau raidėmis
parašytas
ir gal būt nebus.
kom glausdama prie savęs tę
sai negrąžinant paskolintosios sumos, reiškia beveik tą
galvą sukti, ne kartą atsisakiau
sia :
pat, ką atmokėjimas vieno cento nuo kiekvieno dolerio.
Pasitikėjimas į stiprumų ir saugumų
ponuo
šventadienio
malonaus
Žemę, pridengė naktis savo
šios įstaigos atgabena naujų biznį
—Juzukai, sūneli, gal turi
šiam bankui ir užlaiko jį čionai.
Už kiekvieną paskolintą dolerį Amerika gaus atgal juodu apsiaustui,
Mėlyname ilsio ir nuo jaunimo linksmų va- duonos, sviesto?..
žvaigždelės. karuškų.
Mes teisingai patarnausime dėl jūsų
— Ne, motinėlė, juk tamsta
vieną centą su procentais, jeigu praeis tas “skymas”, ku danguje sužibo
ko

bankiniame
biznyje ir bus malonu
£jo
sunkus
darbas,
baisi
rį sugalvojo Londone Anglijos ir Francijos finansų mi- Nutupė ant žiedų sparnelius va: .dirvose eilės darbininkų žinai, kad mes jau kelis mėne
mums ir jumis priskaityti j musų di
suglaudę drugeliai.
Vargo
delę šeimynų daugelio tūkstančių už
sius sviesto nematėm ir jau
nisteriai. Gal būt tiktai mažiukės valstybės (kaip, pav. žmones
ganėdintų kostumerių.
tvirtėjo,
karžygiai
skaitė
kovo

dienos darbais nuvar
trejetas savaičių kaip neturim
Lietuva), kurios jau pradėjo mokėti savo skolas Ameri ginti ilsėjosi, tik pavasasio vė- tojus savo eilėse ir žadino juos duonos — ištariau pro ašaras.
Misa Jonikis, musų lietuvaitė pa;
tarnauja
prie langelio No. 12, visuo
j
kovą,
ir
aš
rengdamasis
į
ko

kai ir nedrįs reikalauti, kad sąlygos joms butų palengvin jalis, kuris į visas šalis nešiojo
Bet ji nieko nesakydama, lyg
met maloniai pasakys jums apie pavą vėl išgirdau to stebuklingo nieko nesuprasdama vėl grau
Y tarnavimą kokį mes suteiksime jums
žiedų kvapą, poilsio nežinojė.
tos, atiduos jai dolerį už dolerį.
jūsų bankiniuose reikaluose.
Bet toje šventoje ramybėje paveikslo nežemišką balsą:
džiai kartojo:
Kas tuomet atmokės Amerikos valdžios, skolas, ku nerado pailsio mano iškentėjusi —Aš esu tavo svajonė, tavo —Gal turi sviesto, duonos,
rios buvo užtrauktos įvairiais bonais? Patys Amerikos kratinė, nes ją spaudė kasdie idealas. Mano vardas —- poezija. sūrio?..
žmonės. Jie kariavo, kad išgelbėjus pasaulio “demokra niniai rūpesčiai ir vargai. Nors Kas mane sykj pamato, tas am Ašaros pabiro man iš akių.
ji buvo sunkiais darbais nu žinai nustoja ramybės. Aš savo Juk negaliu patenkinti moti
tiją”, ir jie užsimokės karo išlaidas — savo ir svetimas!
varginta, bet vargšė širdis: ji išrinktuosius vedu į vargų ir nos prašymo. Jokio aiškinimo
troško tolimos nežinomos lai ašarų šalį, į kurią ne visi gali ji nesupranta, nes ji netekusi
mės ir ji veržėsi į nežinomą įeiti, nes ten takai akmenuoti ir supratimo... Vargše tu, mano
Šalį! kur viešpatauja dorovė ir dygliuoti, ten ir juokiantis aša motinėlė!... Ankstyva tėvelio
— NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.«.
ros byra.
mirtis, nesenai mirusi sesutė..
grožis.
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji «u narkotlikala nuodais,
4150 South Halsted St
kad “apnialiintt” Jo skausmu paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Kankinamas
bemiegos ke Ir vėl prieš mane tas stebuk visoki nepritekliai sumaišė tau
Dar geriau—duokite Jam truputį
liuosi iš kieto patalo ir išeinu lingas paveikslas atsistojo ir protą; nepernešei tu vargo
naštos ir dabar bejausmiai
į sodą, kur taip saldžiai kvėpė- linksmai nusišypsojęs tarė:
tyriausio, aaldaus skouio, tikro vidurių paliuoouotojo. Jame u4ra avaigalų.
jo žydinčios alyvos ir vyšnios, —Dabar tu mane neužmirši kartoji: “Gal turi sviesto, duo
Nėra narkotMkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
nos“. Ir aš atsitraukęs nuo jos
ryta ii daržovių iiaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uikietojlino, vidurių
kurios aistringai ką tai šnab- niekados!
dieglio, mMlungio. Kūdikiui inSgota Ji. Jia net prato daugiaus.
priėjau prie sesutės. “Gal man
ždėjo.
Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. ui bonką,
užgiedojo Praėjo jaunybės skaisčiausios eiti pas Gaurį ir prašyti jo
arba pasiųskite tiesiai j laboratoriją.
štai iškilmingai
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves.
Cash arba ant išmokėjimų.
dienos.
Dąug.
svajonių
dingo,
bent puspūrio rugių“, vos iš
lakštingala, bet, kaip ir pabuF. AD. RICHTER A CO.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
104-114 So. 4th Street
Brodtlyn. N. Y.
gus savo balso, vėl nutilo, 'ra bet tas stebuklingas balsas, kaip tariau. “Pasakysiu, kad pini
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
trūkstančios
stygos
aidas
tebe

gus
tu
atiduosi
išgijusi.
”
čiau
ji
vėl
užgiedojo
dar
gar

A. BARTKUS, Pres.
/
—Ne, Juzuk, aš jau laido
siau, ir jos balsai pasipylė tuk- skamba mano širdyje.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
dama seselę jo prašiau, bet ga
stančių liūdnų ir verksmingų] Pasvalys.
MII

LIETUVIŠKA APTIEKI

Brighton Park Aptieka

PURilAN
Malt

Musų Geriausias Skelbimas

Vargo poezija.
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Du jaunuoliai, George Jenj-I

Velionio kūnas vakar tapo at- Įvty kalbos.

Nors pati 4irbda-

DR. VAITUSH, O. D.

[drusiač, 19 metų ir Joseph Bus-* vežtas į Chicago pas graborių n** ilgas valandas ligoninėj, ji
jer, 21 metų, liko nuteisti kiek- J. F. Eudeikį. Velionio žmona, *P«r daugelį metų pati viena ne

LIETUVIS

vienas 25 metams kalėjiman už žinoma dainininke Salomija’Šė ant savo pečių sunkų vaikų
URfiUtft MOCKIENft
tai, kad jie apiplėšimo tikslais Staniuliutė-Čeriene, iš sielvarto [mokyklos išlaikymo ir Jos VeMusų mylima giminė persi
Tik visiškai'
įsilaužė į namą prie 2012 W. sunkiai susirgo ir, jai prašant, [dimo darbą.
3,0 ‘ 1 pa
skyrė su šiuo pasauliu sulau
vargusi nuo to sunkaus darbo
kusi 57 metų« amžiaus, rugpiu
;18 St. ir radę ten Mrs. Anna tapo patalpinta ligoninėn.
čio
27 dieną, 192fi, 5:10 valan
ji apleido draugijėlę, bet tuoj
Istanczyak, motiną 7 vaikų, iš
dą
ryte. Paėjo iš Kauno rėd.,
gėdino prie jos vyro akių. Vy- Dr. C. K. Cherry-Černauskus stojo mokyklon ir ją, lankė iki
Raseinių apskr., Žvingių para
pijos. Amerikoje išgyveno 10
Šito jos svarbaus vi
rui betgi pasisekė ištrukti ir ^UV() vienas iš jauniausiųjų mu- dabar.
metų.
pašaukti policiją, kuri jaunus sų profesionalų, baigęs dentiš- suomeninio darbo — vaikučių
Paliko dideliame nubudime
piktadarius suėmė.
|terijds mokslą tik keletą metų lavinimo — chicagiečiai “niekad
Kostanto Burbos šeimyną. Kū
nas pašarvotas randasi 4618 S.
atgal.
Paprastas darbininkas, negalės užmišti.
Ji buvo
Paulina St.
bet mylėdamas mokslą, be to pionierė to darbo ir visos dalaidotuvės įvyks Subatoj,
Sekmadieny, rugp. 30 d., RiM
rs.
Ruth
Carroll
nušovė
sabūdamas
labai
gibus
ir
darbi
rugpiučio
29, 8 valandą ryto Iš
vaikų
draugijėlės
yra
bortinės
vcrview Parke įvyks socialistų
namų
j
šv.
Kryžiaus bažnyčią,
vo
vyrą
Joseph
L*.
Carroll,
25
tus,
pasiryžo
paniekti
aukštes

jos
pradėtojo
darbo.
sekimas
o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
presos piknikas. Piknikas bus
nių,
giminaitį
valstijos
senan
į
o
’
mokslo
ir
tai
pasiekė,
ners
zimiero kapines.
Velionio
Dr.
C.
K.
Cherry
ypač tuo svarbus, kad jame kai
Visus gimines, draugus ir pa
u-vuv Ik'bs,
izvu.-i socialistų
.>wi mn u vevu ^or*aus Padriek J. Carroll. Jis turėjo nemažai vargo pakęsti, laidotuves bus šeštadieny, iš
l>ės Eugene
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
kure”jau '^nktos de’i^ dien,)mis ^r,M»s
.Besimokindamas, nore ir dideli namų 4454 S. VVestern Avė. į
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę ir pilni gilios sielšimtys metų dalyvauja darbi-!. tarybai, o naktimis vogdavęs, 'vargą kęsdamas, jis veikliai Tautiškas Kapines.
vaitos liekame,
Ji jį subardavusi už tai ir jis'dalyvavo darbininkų judėjime,
—
V
—
kis.
Burbos šeimyna.
ninku judėjime.
,
ljR nuolatos mui««
kovodamas
už
jų
gerovę
soclaLietuviai neprivalo praleisti
Laidotuvėse patarnauja gra
listų
eilėse
ir,
kiek
laikas
Ir
pa
belius
Eudeikis, Tel. Yarcls 1741
(Tąsa
ant
6-to
pusi.)
progos išgirsti tą visų darbo
jėgos
leido,
šviesdamais
darbižmonių mylimą senelį, kuris vi
i įlinkus — prakalbomis, paskaU
są savo gyvenimą kovoja prieš
j tomis ir tt. Pastaruoju laiku
skriaudas ir laisvės varžymą.
'jis buvo pasitraukęs nuo socia
listų, bet švietimo darbo neap
leido: rašinėdamas populiarius
straipsnius laikraščiuose, ruoš
Vakar jau buvo rašyta, kad davo paskaita/?, ir vieną kartą
Užvakar penki chicagiečiai-tčs užvakar žuvo jaunas lietuvių leido ir redagavo (kartu su Dr.
žuvo bes i maudydami.
VVauke- profesionalas Dr. Charles K. S. Biežiu) “Gydytoją.”
Atsi
gane žuvo dvi chicagictės suo Cherry, dentistas.
Savo gy-‘ davęs savo profesijai ir mylė
Mirė netikėta mirčia,
mės (finės).
Būrelis suomių vastį jis prarado didžiojo Mi-1 damas
_
mokslą, o ir turėdamas
seredoj, rugpiučio 26 d.,
surengė pikniką Waukegane. chigano ežero vandenyse, beisienergijos, jis pasiryžo dar
Papietavus trys mergaitės nuė maudydamas ties Gary, Ind., daugiau tobulintis ir kadangi jo
1ft25. Laidotuvės atsibus
jo maudytis.
Viena jų grei naujuose I>ake Front Beach. pr(>f(»sija yra labai ankštai susubatoj, rugpiučio 29 d.
tai sugryžo, pamačiusi, kad vali Jis buvo atsargus plaukikas, rį^a su visa medicina, tad vėl
duo yra neramus ir kad yra di bet kažkokiu busiu jis išplaukė įstojo į mokyklą, šj sykį istudidelis povandininės šriovės trau už maudyklos virvių, kur jį pa-, jVioti mediciną, savo profesijai:
kimas.
Bet Irja Karjala, 18 gavo stipri povandeninė sriovė1 pašvęsdamas tik nuoliekamą,
metų ir Mamię Klewola, 18 m„ •_ “undertow” ir pradėjo j;t i nuo mokyklos laiką.
Tečiaus
IK’siliko maudytis.
Urnai
traukti
_ .. Ir)VI<IUIXVI
t į dugną, Jis pradėjo r‘ medicinos mokslo jam nebepa
ja pradėjo skęsti. IMamie ban- šauktis pagelbos ir tuoj pribu- sisekė pabaigti: mirtis pavadi
•
•
••
__ ______ I
dė ją gelbėti, bet begeibedama (V0 vienas narių gelbėjimo sar- no jį pas save neužbaigus pra
KOPERACIJOS BANKO
tick pavargo, kad mirė nuo šir- gybos.
Bet kaij> visuomet bu dėtojo darbo.
dies ligos.
jos lavoną neužik na
skęstančiais, jis pastvTNaujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
go ištraukta iš vandens, bet
Jo žmona, kurią jis vedė ke
gelbėtoją pirmiau, negu gelIrja lavono dar nesurasta. Joflįbėtojas galėjo pastverti skęs- letą metų atgal, jau baigęs mo šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu*
bus palaidotos kartu, jei taikstantį ir abu nuėjo į dugną. kyklą, taipjau nemažinu žino stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti
bus surastas Irja
'
1lavonas.> Ii% Gelbėtojas šiaip taip įstengė iŠ- ma chicagiečiams savo visuo sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ja motina užgirdusi ape žuvi siliuosuoti i,š “mirties glėbio,” meniniu veikimu.
Gimusi ėmėjo parašais. Čia {eina telegrafines perlai
mą savo dukters, nubėgo prie iškilo virš vandens ir tapo kitų Anglijoj, bet dar jaunute at
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo
ežero ir irgi bando pasiskan dviejų gelbėtojų ištrauktas į vykusi su tėvais Chicagon, ji
dinti, bet kiti spėjo ją sulaiky- krantą, bet Dr. Cherry daugiau visą laiką Chicagoj gyveno ir kvito ir gavėjo vardą.

Neužmirškite socialistų
pikniko .

Lietuvių Rateliuose

Penki žmonės prigėrė

Dr. Charles K. Cherry

Dr. 0. K. Cherry

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

nebe^škik) ir tik po ilgo ir stip darbavosi.

Ties Gary, Ind., Lak? Front
Beach maudyklose prigėrė jau
nas lietuvis dentistas Dr. Cher
ry.
. Ludington, Mich., prigėrė chlcagietis Ralph G. Burdick, 7
metų, kuris nupuolė į vandenį
žuvaujant prieplaukoje.
Blue lAike, ties Grand Ra
pid, Mich., prigėrė chicagietė
Margaret Butcher, 14 metų.

raus jieškojimo jo lavoną rasta
vandeny taip dviejų smilčių vo
lų. Nors tuojaus suteikta medikalinę pagelbą ii dėta visas
pastangas ji atgaivinti, bet visos tos pastangos nuėjo niekais
ir atgaivinti jo nebepavyko.
Dr. Cherry buvo išvykęs ato
stogoms, važinėjosi po visą Michigano valstiją ir aplankė dau
gelį miestų ir dabar, prieš gryšant namo, į Chcago, buvo
sustojęs Gary, kad paskutines
pora dienų praleisti gražiuose
Indianos smiltynuose.
Čia tai
suva- ir patiko savo mirtį.
Drabužių perkupčių
žiavimas paskelbė, kad neužil
go vyrų drabužiai biskį nupigšią.

Smulkios Žinios

Kg reiškia tavo vakaryk
štiš sapnas?

nusiminimo dėl savo pačios m ilties, Herman Wedosžmonės sapnavo ir sapnuos,
willer, 50 m 5451 So. Union
pasakojo savo sapnus kits ki
Avė. nusitroškino gasu.
tam ir pasakos ir; pagalios, ar
Teisėjas linmenhausen pa- mes tiktame į sapnus ar netisiuntė 30 dienų kalėjimai! pro- kiame, bet mums visiems yra
fesionalinį bondsmeną, Joseph malonu, kada sapnuojasi geri
esą die h n k. dirbęs mokyklų sapnai ir, kad jie reiškia mums
Belpassi, kuris bandė prigauti gerą. Mes visi vengiame nepri
teismą, pristatydamas, teisman sisapnuoti kunigo, o jei prisi
tūlą negrą, vieton tikrojo žmo sapnuojame, jaučiamės blogai;
gaus, kuris pabėgo ir už kurį bet mums miela sapnuoti apie
Belpassi buvo užstatęs kauciją. gražią merginą, ar moteriai
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
Policijos viršininkas Collins nuojame, mes jaučiamės gerai.
paskelbė, kad vieni policijos ka Mokinkimės gyventi tokiu gy
pitonai atsakys už tvarką savo venimu, kuriame sapnuotuose
distriktuose, todėl jie patys tu tiktai geri sapnai; o išaiškini
ri žiūrėti savo žinioje esančių mui kas nakt sapnuojamu sap
policistų ir daboti visą tvarką. nų įsigykite naują, didelį, gra
Jei kuris kapitonų neįstengs su žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
mažinti piktadarybių savo dis- dasi išguldymai keliolikos tūk
trikte, tokis bus nuolatos kilno stančių sapnų ir pagražintu dau
jamas, o gal ir iš vietos šali gybe paveikslų. Kaina su prinamas.
siuntimu 75 centai.

Nauja Naujienų Stotis

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

North Sides Naujieniečiai lie
tuviai reikalavo, kad Naujienos
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar
Naujienos jų reikalavimų išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu
čio 29-tos visi geri Naujieniečiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo
North Avė. ir Kedzie Avė.
Naujieną Spaustuvė
— Naujienų Administracija

yra Unijinė Spaustuvė.

Josios

Pinig-us g-avo:

tSvai buvo

žymus visuomenės veikėjai, tad
dideliu darbštumu pasižymėjo 4497—Zofijai Antanavičienei
ir jų dukrelė.
Ji gera daini 4525—Jonui Juodaičiui
ninkė ir visoms draugijoms ma 4529—Zuzei Šitavičienei
loniai patarnaudavo.
Bet gal 11567—Marijonai Uočienei
dar didesnis josi nuopelnas yra 4552—Barborai Garionienei
jį 22225—Marei j onai Šleinienei
— tai lavinimas vaikučių.
suorganizavo pirmą vaikų drau-, 22235—Petrui Jurgio Gelažiui
gijelę Jaunąją Birutę ir nie- 55220—Elžbietai Samulionienei
kieno nepadedama, pati viena, 20844—Marijonai Petrulevičiemokino vaikučius ir mergaites1
nei
lietuvių dainų, žaismių ir lietu-1 4586—Mikalinai Mekaitei
4581—Gasparui Nevuliui

11554—Pranciškai Nakrušienei
4542—Marceliui šilkaičiui
4572—Petrui Širmai
24173—Stasiui Karčauskui
22293—Karolinai Balakauskie
nei
22241—Mateušui Slavinskui
22244—Onai Sakalauskienei
Pinigai išmokėti per
kitus bankus

EDVIN STEPANAUSKAS
Musų mylimas sūnūs persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs
16 metų amžiaus, Rugpiučio
mon., 26 dieną, 3 P. M. valan
dą. Gimė Chicagoje. Lankė Oak
Park High Schoolą. Tapo sun
kiai sužeistas automobiliu gat
vėje. Mirė už valandos.
Paliko dideliame nuliudyme
tėvus Adomą ir Agotą Stepa
nauskus, seserį Emiliją ir švogerį Siemund. Kūnas pašarvo
tas randasi 1514 N. Austin
B1vd., Oak Park, IH.
Laidotuvės įvyks šeštadieny,
rugpiučio 29 d., 8 valandą iš
ryto į šv. Mykolo Bažnyčią, o
po pamaldų iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Švogeris.

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo
galvos skaudėjimo, širdičs, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar
kitokių kokių chroniškų ligų, labai
tankiai tos ligos apsireiškia nuo
uždegime kraujo.
Kraujo išban
dymas, šlapumo
išbandymas XRay. ir labora
torijos egzami
navimas, pagel
bės sura
sti tikrą
priežastį
jūsų ligos.
Ateikite pas
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga
Chicagoje. Jis
pasakys jums
ką daryti kad
pasveikus.
Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo
padalė tūkstančius, žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauju užnuodjjiiną,
Pūslės Uždegimą, Šlapumo ligas,
“Sočiai”, arba Privatiškns ligas,
arba kitas kokias ligas, gali pilnai
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo,
Dr. Rohh ir jo paprelbininkai, pa
tyrę gydytojai, j<ali suteikti ge

$12.50 iki $5.00

35 So. Dearbom St.,
25 metai tame name

rudi, tamsiai rudi, juodi, naujausių stylių, visi skuriniai, garantuoti, verti $6,

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryo ‘iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais,
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 —
I Moterų priėmimo kambarys, 508
— Kalbama visokiomis kalbomis.

specialiai po ........................

$3.35

Vaikų rudi ir juodi čeverykai ir oxfordai, visi sku-/
riniai ir garantuoti, vėliausių stylių?
Specialiai už ..........................................

$2.65

Moterų augščiausios rųšies pumps, su gražiais šil
kiniais raiščiais, rankomis pasiūti, franeuziškomįs
ir Yni litinėmis kulnimis, verti $9,
CaA Ql>
specialiai už ........... .............................

$4.95

Moterų patentuotos tkuroS, šutiniai arba velvet
pumps arba sftrap šliperiai, su gražiais buckles,
augštonvis, militarėmis ir žemomis
Cąll
kulnimis, verti $6, specialiai po........ ...

Mes turime šimtus kitų bargenų, bet mažai vietos viską paminšti. Ateikite ir pažiūrėkite j musų langus,
jq« persitikrinsite, kad galite daug sutaupyti šioje krautuvėje.
Mes turime pilną pasirinkimą moterų gražių šliperių. Del stotų moterų, satininius, patentuotos skuros, ru
dus, juodus, kid, visokių stylių ir paternų, visokių mievu, net iki 12EEŪ, su palaikymu čiurnių. Jei jus tulite trubelio su kojų čiurniais, įmes galime jums pagelbėti.
The Warsawsky Bros Ix?w ir Milton, abudu yra baigę mokslą kaipo kojų specialistai ir suteiks jums dykaj jūsų kojų paveikslą j kelias minutes be nusimovimo pančiakos. šis patarnavimas visai dykai ir jums
už tai nėra jokios atsakomybės.
Del ankstyvo rudeninio išpardavimo čeverykų, mes duosime vyrams ir moterims dykai šilkines pančiakas už
pirkinius nemažiau kaip $3.85 ar daugiau.
Mes turime didelį pasirinkimą vaikų ir mergaičių čeverykų dėl mokyklų, labai nužemintomis kainomis.
Duosime dykai paišiukų bakselius prie kiekvieno vaikų čeverykų pirkinio.

Ankstybos
Naujienos
Marauette Parko arba
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo
ryto anksti, reguliariai.
Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tet Roosevelt 8500

PanČiakos visokių spalvų labai pigiomis kainomis. Nepamirškite šio vardo.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
NEPAMIRŠKITE ADRESO
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St
BIZNYJE NUO 1881 METŲ

t

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

1545 West 47th Street
Užmokėsit po išgydymo
I^bai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu teikia, delei tos
priežksties, kad pametė įsitikėjimą j
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.
Mes todėl pasiryžome gydyti visai
tykai kiekvienų 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 galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O
nusų prirengimas dėl išrrieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.
Egzaminacija kraujo ir Slapumo atsihuna jums dar ten būnant.

Kiekvienus žmogus su chroniška,
kraujo arba užkrečiama liga, gali
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausia Leuscide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

Kampas Monroe S t., Chicago
Btas augštas —• Crilly Building

Vyrų rankomis siūti Čeverykai, oxfordni ir šviesiai

Phone Boulevard 7589

Už pusę paprastos
kainos

DR. B. M. ROSS

ŠTAI KELETAS MUSŲ RUDENINIŲ SPECIALU

1515 West 47th Street

rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Mes maloniai kviečiame musų kestumerius ir publiką atsilankyti į musų krautuvę šiame išpardavime. Mes
esame pasiryžę užganėdinti visas šeimynas ir sutaupyti jums pinigą.

Warsawskio Atidarymas Ankstyvo
Rudeninio Čeverykų Išpardavimas

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

Patarimas ir Egzaminavimas

Musų pilnai pasirinkimas čeverykų ir šliperių jau atėjo, jie yra padaryti labai gražią stylių. Jie yra pa
rodyti musų langosc, kainos yra aiškiai pažyinčtps ir garantuojnme, kad jus sutaupysite ’/i-

S. Burba

SPECIALISTAS

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd.
5203.

VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo.
Tos gyduoles veikia ant gilią, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiškų gydymo kambarių yra vartoja
ma dcl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite
su atsakančiu, pasekmingu ir' se
niausiu specialistu.
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AKIŲ

LIETUVON —
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas labiausia
mėgsta.

X-Ray — -.ajninacija ir kitos yra
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.
“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kęaują, prašalina ligą laba!
greitai. Visas tas gyduoles serume
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jaa
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
40 N. Well8 SU
kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketvenre, seredij ir .ubatoj nuo 9 ryto iki 8 vakar*.
Nedėlioj ir
tvantadieniaia nuo |0 iki 1 po pietrt. Panedėly. ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki
t vai- vakar*.

The Peoples Health
Institute
DR. GILL, Specialistas
eiti į darbą arba į- biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nekentėkite ilgiau.
Gydome labai pasekmingai ir visas utsfc
.enėjuslas ir komplikuotas ligas, nes musų
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais
ir Amerikoniukais įtaisymais ir gyduolėmis.
Ligas kraujo,
reumatizmu nervingumą,
utkietėjlrną vidurių, krutinės ir Nonų skau*
dėjimą, galvosūkio, nuMtrinr* kraujo
pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos* yra musų apsčia*
Iurnas per 28 metus.
Vyrai u- moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiilnos apie nau
jausi gydymo būdą toninių,
kurie greitai
atima spėką ir energiją. Pageltėjom tuketuniiama kenčiančių atgauti savo sveikatą
ir' laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. N»atidėliokite. M idėllojlmtu. vr* nelaimingas.

Atydai
^Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekviei am skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreip.' itės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
Tel. Roosevelt 8500

Penktadienis, Rugp. 27, '25

NAUJIENOS, Chieago, T11.
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Lieluvių Rateliuose Pranešimai
TAUPYK IR TURRK

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kaa aąvaltę, kaa dvi
ar kas mėnuo, atskirk dalelę
iš savo pėdės ir pasidėk j
Naujienų Spulką. čia jūsų
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami
nuo 4 iki 10 nuošimčių,
čia jums pilniausias saugumas
garantija, nes
šiandie
8:80 v./vak.
Mildos dir«rvisiška
,, .
nesame girdėję, kad spulkoj
svet. įvyks Vilniaus Vadavimo butų žuvę žmonių pinigai.
Komiteto. visuotinas
susirinki-.}
4/1*,
paslin?li ,b.ile
.
, ,
I kada ir bile kokiam reikalui,
mas, gal vienas svarbiausių va? kaip ir iš savo ______
kišenės.
Naujienų
Spulka
yra po valdžios
sarus laikotarpy.
J*
kontrole; o jos viršininkais
atsakomingi Ir sąžiningi
šalę keleto kitų klausimų, yra
Jžnionės:
nemažai laiko bus pašvęsta,1 Prezidentu: J. ŠMOTELIS

Vilniaus Vadavimo K-to
Posėdis šiandie

Kaip rraet, orgamzavimui ma-; “X “‘f
sinių mitingų Spalių 9 d. Chica- Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas,
goj ir lutuose miestuose. Kaip ^X"nV!kweili",r',“editM
žinoma, ta diena penki metai užveizda.
atgal Želigovskis pagjroliė Vii-1
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
nių.
Nedėldieniafa nuo 10 ryto iki

PRANEŠIMAI

RAKANDAI

ĮVAIRĮĮS SKEtBIMAI

DIDELIS PIKNIKAS,
RENGlAl
ŠIA. 329 kuopa,
Lą Porte. Ind,,
nenėlio.j, 30 rugpiučio, D. .hiozdno formoj, Springficld,
Rpad.
prasidės 10 valandą ryto, malonė
kite atsilankyti ant šio puikaus
pikniko, nes yra pirmas piknikas
naujos kuopos; grieš puiki muzi
ka, galėsite pasišokti
lietuviškai
ir amerikoniškai; bus minkštų gė
rimų ir užkandžių.
Kviečia Komitetas.

< ’

PARDAVIMUI

• PARDAVIMUI
grosemė ir AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITA
kif smulkiu dniktii snnkrnvn '
k11^ smu,K1U naikių Minia Ova.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakaudai ir du pečiu, visus sykiu arba dalimis. Parsiduoda už prieinamą kaiiią. Taipgi ir flatas pasirenduvoja.
Matyti galima kasdieną iš ryto Iki
v a%46 W. 32nd Street,
3 lubos iš fronto

Parduosiu visai pigia*. Rauda-.
gj 4 mimai gyvenimui, renda
pigi.
658 E. 95 Str.
Aukščiau pažymėtos raidės,
.
_____________
- kuomet .gerai sudėtos, sudaro
vardą žymaus miesto Lietuvo
PARSIDUODA minkštų gė
rimų įstaiga. Sena gera vieta, je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą,
geras biznis.
mieros 25x125 pėdų dykai ii
Atsišaukite:
GRAŽUS GROJIKLIS PIANAS I
išvalytas nuo visokių krūmų,
549 W. 18 Str.
Vertės $700. su benčiumi, kabi
vasarinėj resortų sekcijoj Wisnot ir rolėmis už $115. Išmokėji
mais dėl gęrų žmonių.
consin valstijoj.
PARSIDUODA
bučernė ir
2332 W. Madison Str.
Standard Land Association
g
reserne
vi(ia
arba
puse.
Jei
PARDAVIMUI bučernė ir.
105 W. Monroe St. Sui’le 1305
nemoki išmokinsiu darbo.
groserne, gerai apsimokantis
Chicago, Illinois,.,
Atsišaukite:
kąmpas, • Jefferson Parke, iš
10236 So. Michigan Avė.
priežasties kito biznio, turiu par
duoti arba mainyti į gerus lotus PARSIDUODA kriaučių šapu su PARS1DUODA' arba mailiau savo
augštų medinį namą. Cementuotas
arba į gerą karą ir biskį pini visais įtaisymais. -Kas dėl siuvimo 2heizmentas,
8 ruimai viršui, apačioj
reikalinga
galima
daryti
nuo
5
5 ruimai, groserne ir bučenfė. Ftn*
gų. 5857 Lawrence Avenue,
iki 25 siutų į dieną.

PARDAVIMUI

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė
jų Sąjungos visuotinas narių susi- PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
IR SUTAUPYK JT 35%
rinkimas jvyks pirmadieny, August-Rugpiučio 31 d.
m., »:15
Mes panluodame visiems olselio
,
kainomis
{\nl. vak p. J, Vaičkaus bute, 3358
Levinthal Plumbing Supply Co.,
I So. Halsted Str.
Visi nariai-ės malonėkite buti1637 Weat Diviaion St.,
| na i atsilankyti, nes yra daug svar
netoli Marshfield
bių reikalų aptarimui ir sutvarky
mui.
—J. J. Aury!.. I žr. RttMJ KRAlmJvl^ {RENGIMAI

Del grosernių, bučernlų, deiikatesen, restnunn'ijir, saldainių krautu
vių, keptuvių. ‘ Specialia prirengimos Sostheim’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
?
1812 80. STATE STREET
2 po piety. Naujienų raštinėje.
Town of I>ake GDLK Vytauto aLHAMRRA STOftfc FIXTURE CO.
______________
i
susirinkimas bus 30 d. šio mėnesio,
, Antras
irgi gana svarbus
svetainėj 2 vai. po piet
Mausimas, tai musų ryšiai su ARTINASI didelės socialistų paprastoje
Bus daug dalykų svarstoma, tad Krautuvių Rengimai Nauji Ir Seni
vietine Amerikos lietuvių tr a-į
|j>KILMgs
visi malonėkite skaitlingai atsilan Del visokių biznių visuomet stake.
kyti
ir atsivesti naujų narių, nes Musų kainas ir patarnavimą nega
ĮJOS pusės vandenyno Vi suome- Chicago* socialistų srities konven
dabar
bus priimami
be įstojimo lima sukonkuiuoti. Ateikite ir
kurioje galės dalyvauti kiekvie
ne.
Komiteto nariams ir val cija,
mokesčio
iki
paujų
metų.
Valdyba. persitikrinkite.- Specialiai įrengi
nas partijos narys, jvyks rugpiučio
mai daromi ant orderio, Išmokėdybai bus progos pareikšti savo 29 <1., Douglas Park Auditorijoje.
jimais
arba cash.
Tos
pačios
dienos
vakare
bus
bannuomonę, kaip butų galima ge kietas <hg. E. V. Dėbso pagerbimui.
JULIUS BENDER, Ine.
riau sustiprinti Vilniaus vada Dalyvaujantiems bankiete kainuos
901-915 W. Madison St., Chicago
neniui; užsisakyt vietą reirei- A'.
vimo darbą ir kaip pritraukti $1.50 asmeniui;
■ kia iš anksto,
kreipiantis šiuo
PAJIEsKAU Mateušo jr Knzimieksto, kreipiantis
šiuo aclreadre- į
prie to darbo daugiau pajėgų. 'su: Local Cook County, 803 W. Ma<1-|ro Povilaičių. Vienus gyvena ant farison Street, Room 315, Chicago, III. Įmos. p į’tas Ch^caRoje. Turiu svar• Šitie du klausimai yra reikš Ant rytojaus po konvencijos ir |bų reikalą, todėl malonėkite atsimingi ir todėl kiekvienas Vil bankieto,’ nedėlioj, rugpiučio 31) die-paukti aiba žinantis juos meldžiam
bus milžiniškas piknikas River- [pranešti kur jie gyvena. Už tai buMOTERŲ
niaus Vadavimo Komiteto na ną.
view Parke, kur vyriausias kalbėto- h'u dėkingas. JOHN SHIMBEL, 841
rys turėtų pagalvoti sudaryti jas bus Eugene V. Debs. įžanga j [W. 33rd St, Chicago, Jll. Telefonas
REIKIA moterų ir merginų
Boulevard 5018.
savo nuomonę ir pareikšti ją pikniką 35c.
Liet. Keistučio Pašelp. Kl. išva
žiavimas bus rugpiučio 39, buvu
siam Chernausko Darže. Nariai ir
pritarianti kliubui, prašomi atsi
lankyti.
— Valdyba.

PARDAVIMUI arba
ne svaiginamų gėrimų
nysiu ant Joto ar ant
Kreipkitės:
3352 So. Morgan

nare apšildomas, elektra ir maudy
Priežastis pardavimo savininkas nė. Viskas gerame stovyje. $4,Q0Q.eina į kitą biznį.
Atsišaukite 00 įmokėti, likusius ant išmokėji
4837 AV. 14 St. Choro, III. mo.
mainymui
2 lubos
Atsišaukite:
biznis. Maibile ko,
5306 South Union Avė.
Telefonas Yards 1321
Str.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI grosernė ir dellSHEEHAN WITOUS & CO.
kate.ssen; geras biznis, renda pigi,
gori kambariai dėl gyvenimo, Pardavimo priežastis — mirtis, turi buPasiūlo greitam pardavimui sekati greitai parduotas.
mus labai gerus bargenus.
Atsišaukite greitai.
1 U 3 E. 58th St.
2 flatų, mūrinis namas, 6-6 kamTelefonas Faiifax 2619
barių, netoli Ogden Park, presinių
plytų frontas ir porčius, aržuolo. trijningai
furnas ir pečiumi šil
PARSIDUODA
restaurantas ir domas, 2visur,
karų
garažas, cementinė
furnishcd roomz, tarpe didelių dirb elė, kaina tiktai $11,000,
cash $3,500.
tuvių, nupirksit už pusę verčios; pu
sę biznio arba visą; partnerių nesu5-6 kambarių flatai, furnas ir pe
virš 16 metų amžiaus dėl len RitikimaH.
čiumi
šildomas, 2 karų garažas, kai
Atsišaukite:
na
tiktai
$10,500, cash $1,500.
gvo dirbtuvės darbo. Greitop
2227 Calumet Avė.
2 lubos
’arbininkės gali uždirbti gerą
Geriausioje vietoje West Engle\voode, gražus, 2 flatų, ant plataus
Aš Petronėlė Želvaitė paieškai! algą.
A. L. Randall Co.
savo dėdės Adomo Kneito; gyveno
PARSIDUODA pianas: ge loto. 5-6 kambarių, cementinė ėlė,
525 W. 76 Str.
per daugelį metų Racine, Wis. Mel
ram stovyje. Priežastis — va kaina $13,200, cash $3,000.
džiu atsišaukti arba kas Žino apie
jį meldžiu pranešti už ką busiu
Mansfield Avė., 2 flatų, 5-6 kam
REIKIA merginų darbui Įri Žiuojam i kitą miestą. Parduo- jbarių,
dėkinga.
P. želvaitė,
karštu vandeniu ir pečiumi Šil
sviesto išdirbystę. Turi mokė- siu tik už $85-00»aliina domas, cementinė ėlė, kaina $18,200,
15147 Center Avė., Harvey, III.
ti anglų kalbą.
Atsišaukite, pisodo* 1358 W. 18th St. Tel. cash $3,000.

ASMENŲ JIESKOJIMAt

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinė rezidenci ja, 2 lotai, kampi
nis namas, geroje ; vietoje, yra
elektra, nebrangiai.
2455 W. Pershing Road
(39th St.)

REIKIA DARBININKU

Rus lietuvių skyrius su puikiu pro

šios dienos susirinkime.

gramų. Dalyvauki! visi!

•Narys.
BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti.
Už “Naujienas” galima mokėti sykį
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neapTeatrui, šiam žiemos sezonui rupinami ankstyvomis “Naujienomis"
praneškite šiuo adresu: Aušros
atidarymas kurio Įvyks nigs, tuoj
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
mėn. 18 d. ir bus kiekvieną ne- Boulevard 9663).

Vaičkaus Dramos
Teatras

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

ISRENOAVOJIMUI

PASIRENDAVOJA fialas, 6 kam
barių, 4409 So. Artcsian
Avė.,
Brighton
Parke,
naujas
namas
ir
Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo viskas naujos mados
ištaisytas.
tinas susirinkimus įvyks penktadie- Norint matyti namą galinu v<n ;>
nv. rugpiučio 28 d., 8:30 vai. vak., re nuo 6 valandų.
Mildos svetainėje.
Visi komiteto nariai ir organizaci
jų atstovai labai prašomi dalyvauti,
4 RUIMŲ Fialas
rendai.
nes teks svarstyti gana svarbiu klau
simų.
— Valdyba.
Elektra ir gasas. Renda tiktai

deldienf iki geg. mėn. 1 d. 1926
nį., reikalingas nuolatinis suf
leris už gerą atlyginimą. Kas
norėtų užimti tą vietą, tegul
atvyksta pa« teatro direktorių
J. Vaičkų, 8358 So. Halsted St.,
tel. Y&rįs 5173, nuo 6 8 vai.
Hekviena diena, išskyrus sek-1
i gv. Kazimiero Kapinių Komisijos
madienius.
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiu
Be to reikalingas šveicorius čio 28 d., 8 vai. vakare, Mark White
1 Park, 30th ir So. Halsted St.
ir bileterė (prie kontroliavimo StĮuatt
Buk pasitarimas komisijos kas link
tikietų).
Šveicorius pageidan- $v. Ka’.imiero Kapinių direkcijos.
Malonėkit visi komisijos nariai susiiarnas aukšto ūgio, mokantis tinkti.
— KomisijMi;
gerai lietuviškai ir angliškai.
Bilerierių vieta gali užimti mer- . j , p, p, p. ]19 kp. susirinklgMs
.akare. Naujienų M$gims, mokančios gerai lietuviš- įvyks šiandie ya,
ti
dalyvauti^
kai kalbėti, rašyti ir skaityti. ,me* Vir nar • prašomi
-u.' SekrHoritfa;
—Teatro Direkcija. f
.
u —4*—■—• v v.
»
į j-Į, į,
Į-T-' Antrai, Spaudos Bendrbtž* UitiitTXXXXXXXXXIIZXmiXXXXXXir

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems lietuviams,
kad atidariau lietuvišką oaroernę. Kviečiu visus lietuvius atsilankyti. — Lietuviai prie lietu
vio.
2580 W. 47th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

laikys savo

susirinki-j

7:36 vai vakaro, (’hieagos Liet J
Auditorilol, 31311-35 Sa. Halsted j
St. Nariai kiekvienas
privaJoteį
pribūti, nes yra rengiamas balius
27 rugpsėjo, 1925
ir daug Kitų
dalyku dėl aptarimo. —Valdyba.

|J<I | f I

vurįfas

M -»

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

■ iiei-ikojc

lll.n I llllkUIIM.l

X<».

turi

t.

surengusi

Besket
piknikų
uist I5ewrlv
flIllK,
tave spaudžia — padainuok dai Augusto
30 d., 1025 m. Važiuokite

nelę ir užmirši, dvasios nupuo

karais Ashland Avė. iki H7

stiprčsi, žodžiu, dainoje rasi tik-1 Prašau visus draugus atvažiuoti j
pakvėpi___
ir geriausią savo draugę. Ši, Srnž*U!* miškus
miškus pakvėpuoti.
—

Komitetas.

puošalas namams. Kaina su pri | Viekšniečių kliubo susirinkimas
įvyks Nedėlioja, Rugpiučio 30 d., 2
siuntimu 81.50.
*
* vai. po pietų. Davia Sifuare svetai
1719 So. Hateted Si

490 !Milw*uke«> A.v. Hay markei t O t H
401 N. Halsted St. Haymarket 4231

gatvei

ir eiikite
..................
"
* į vakarus, o
du bloku
limą jauti — padainuok ir su- mašinom
Inoms važiuokite Western Avė.

knygelė, taipgi yra didelis pa

.

■■■Į-"!!

REIKIA DARBININKU

f ♦*

JQJ9 „
Karlnw ' Avp
4942 bo. Karlow Avė.

Draugystės Lietuvių
Tvirtybė, MOVING, EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING EXPERTS
paprastas susirinkimas atsibus seLong distance handling.
Surinktos L. Eremino
I kmadienį, 30 <1. 1 vai. po pietų W>
Turime
daug metų patyrimą.
j Lukitos svetainėj, 15 ir 49 Avė.
3406
So. Halsted St.
Guli ploti ligi 40
metų už $100.
Phones:
Yda
8408
— Blvd. 1969 res.
ir
šios dainos tinka chorams
pasinaudokite
Sveiki vyrai tad
kvartetams, o taipjau kiekvie proga. Ateikite visi laiku.
Sekretorius K. P. D.
Tel. Y&rds 7282
nam dainų mylėtojui. Susideda
BR i DGEPORT PAINT1NG
U dviejų dalių: mišriems cho Broliai Vaidilos ir jų draugai,
& HDW. CO.
Malevoiam
ir popieruojam. Už
poros dienų
rams ir vyrų chorams. Joje tel kurie važiuoja ant
bukom
malevą, popierą,
Crystal Lake,
rugsėjo 5 d.
pa 67 dainos su įvairiomis gai- I prie
stiklus
ir t. t.
turi susirinkti Northvvestern sto
3149
So.
Halsted
St.
čių kombinacijomis. Tvirtais au- tyje, Madįson^ ir Ganai Sis., nevė
neve
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
liau
5:30
P.
M.
Chicaąos
laiku.
Au

dimo apdarais.
tomobiliais prie
Milwaukee ir
North Avė. nevėliau 4 P. M.
....................... . ...... “ 1
...............
įsigyk Sau vieną šių (lamų į Deliui informacijų telefonuokite Mes parduodame, olselio kainomis
-visiem^ Dasižlnokite pas mus
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai ( Brunswick 4983
apie jūsų plumbingą ir namų ap
—Drąsusis Krivib.
yra musų sielos suramintoja ir
šildymo reikmesis.
PEOPLE8 PLUMBING &
paguoda: liūdna — padainuok Dtaugystės Lietuvos Vėliava AHEATING SUPPLY CO.
palinksmėsi,

I

nėj. 45th ir Paulina. Gerb. viekšniečiai malonėkite visi pribūti, nes yra
labai svarbus laiškas iš Viekšnių
Knygyno.
— Jos. Mosgers

Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties —

— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius J|r
pianus. Patyrimas tame darbe 12
metų. Aprūpinanti anglimis ir mal
komis. Pristatome malkus dėl bekarnių. Darbą .atliekam sauąiki,
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:
ROKAS STEPONAI
3210 So. Emerald Avenue

ryto iki 10 vai. ir nedėlloj visą
3 lubos iš fronto.
duon« dieną.
946 W. 32-nd Str.

REIKIA pirmurankio
ir baltos
kėpio prie juodos
duonos ir keiksų; užmokestis PARSIDUODA
balti 2 kėdžių
barberiški
rakandai
arba Barber
Atsišaukite
pagal darbą. <
Shnp. Turiu parduoti
tuojaus,
10754 Perry Avė.
leisiu pigiai; ne praleiskite pro
gos^
■
■
Kreipkitės:
• REIKIA shearmenų j geležies Naujienos 3210 So. Ilalsted St.
atkarpų jardą. Nuolat darbas
Box 249

visą >metą.
South Sidė Paper Stock Co.
5833-35 So. Throop St.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA GROSERNR
ir
bučernė ant kampo didelės biznio
Biznis labai ^eras,
linijos.
geras, viso*
visokių tautu apgyvento! vietoj. Renda
pigi: 6 kambariai gyvenimui
ir
garažas. Taipgi yra Ford trokas
prie biznio. Nepraleiskite progos.
Parduosiu pigiai dėl svarbios prie
žasties, kurią patirsite ant vietos.
Šaukite.
Tel. Pullman 0227
Agentai neatsišaukite.

PARSIDUODA
automobilis
Buick — 6 cilinderių, 5 pašaliečiu
gerame stovyje. Parduosiu pigiai
iš priežasties
ligos. Nemokanti
išmokysiu važiuoti. Matyti galima
po 6 vai. vakaro,
PARDAVIMUI Įvairenybių krau
3601 So. Union Avė.
tuvė, turiu važiuoti
j Europą,
3 fl. front, A. Raugelis
parduosiu su namu arba be namo,
pigiai, Rendos atneša 20 nuoš. už
kiekvieną dolerį investuotą j na
rna. Randasi
apiegyvento
35 mylios
nuo
25.000
ių.

RAKANDAI

vIų

apgyventa,

yru

bažnyCiu

1r

n

PARSIDUODA rakandai keturių man kainuoja. Pelno į savaitę
'lamburių. Setai: miegančio, valgo- nuo $60 iki $70. Nepraleiskite
mojA- 4r- -Pankm.. Jtambarių.. „firAlld
pianas ir ąadio sėtos,
tos progos, ateikit ir pasirną-

tykit tvu savininku.
J ' Phone Columbuš

106 So. Halsted Str.

, .

IŠSIMAINO
5 kambarių bungalow, mainy
siu ant 2 flatų muro namo, ne
paisant apielinkės.
Bungaknv
"andasi Bcrvine, netoli bulvaro
r gražaus parko. Bungaloav tu•i būti parduotas į trumpą lai
ką arba išmainysiu. Kreipkitės
orio F. G. LUCAS and CO.
4108 AHher Avė.
tel. Lafayette 5107
*

PARDAVIMUI prie 7146
7148 So. Maplewood Avė., nauH moderniški namai,
4 5
kambarių, mūriniai bungalovv
dabar yra baigiami. Kaip tik
tokie, kokių jus reikalaujate.
Pamatykite juos, kaina $6750
r $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj
ir
paprastomis diėnomis. Savinin
kas ant pareikalavimo.
7140 So. Maplew(x>d Avė.
•«.____________ i

•M.

■■I

___
PARSIDUODA 2-jų flatų namas
4—4 kambarių, maudvnė, elektra
ir šiltu vandeniu apšildoma. Gera
npiellnkP — arti prie bažnyčios
ir mokyklos.
Savininkas:
2945 West 43 Str.

PARSIDUODA naujas bungalovv
5 kambarių, Turi būti parduotas
lab''i greitai. Mažas įmokėjimas ir
nedideli mėnesiniai
išmokėjimai
Matyti galima visada tel. Repub11c 6778 arba Prospect 7413
5610 So. California Avė.
* ~X

muro

MDRTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami a t 6% palūkanų.
Taipgi perkam.1) Trečius Morgičius
i v knntrnVfiiK

INTERNATIONAL 1NVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^
Lafayette 6738

MOKYKLOS

namas

FAiRDAVIMUI rakandai
5 mokykla, 100 (Urbtuv|ų ir krautu 2 po 5 jr 3 po 4 kamb. Namas
ant gerinusios biznio gatvės. fju visais parankamais. Priim
kambarių, kaip nauji, pArduo* vių.
Kast Side 5e to $2.00 store,
$11 pigiai, taipgi grojiklis pia- 217 E, 16 St, Chicago Heights, UI. siu mažą namą
arba lotą j
iias, parduosiu sykiu ar1>k 'da
mainus. 1 IT. iš užpakalio.
GERA proga.
Pardavimui
limis, 16.11
55 SU 1 ,fl.
3121 So. Union Avė.
4 hąrbernč u i pusę kainos kiek

PASINAUDOK PROGA!
MAINYSIU lotą ant automobiliau?. Kampinis lotas, 39 pė
du pločio 125 ilgio, ant Marųuette Blvd. įrengimai visi su
dėti ir pilnai apmokėti.
Atvažiuokite automobiliu.
ROZENSKI, LEMONT and CO.
6312 So. Western Avė.

(lAhAGES — GARAGES
PARDUOSIU
«r mainysiu ant
namo savo garage. Randasi 67 ir
Xshland Avė. pareina 50 automo
I ■
bilių; lobai geras biznis daroma.
Turime greitu laiku parduoti arba
šmainyti ant namo. Perskaitykit
’r atvažiuokite pas mus. Tokio ki
to bargono nebus. Vienas garažq;
pusė mylios. Aplink nėra kilo.
Daugiau (lažinosi kaip atvažiuo
si.
šildomas; automatiškas karšto van
H. SCHETTER and CO.
dens šildytuvas,
2 karų garažas
6706 So. Ashland Avė.
kaina $8750, pinigais reikia, $2o00
Prospeit 8466
Kreipkitės:
EDWARD WACH
'
SAVININKAS parduoda 2-6 kam
59 and Kedzie Avė.
barių fintu mūrinį namą, karštu
sun parlor,
vandeniu šildomas,
pleisteriotas
bungalosv
stogas,
SAVININKAS parduoda 4
įklcpas^ tilo vana.
stikliniai porkambarių cottage, 4 lotus. Yra 5iai. ice box, aržuolo trimingas,
elektra, vana. Namas ką tik už reroje vietoje, 1 blokas nuo karų
renda $150 i mėnesį, *greibaigtas. Jei kas turi lotą, galiu ’‘inijos,
ain pardavimui $16,000,
cash,
>9,000
$7.000
pirmas
inorgičius.
mainyti.
5707 So. Sacramento Avė.
Tel. Yards 1841
o

Del keturių balsų

ir

...i--

.*

teušo apalt.

dainelę

Sam Lerncr and Sons
Canal 6072.
5-6 kambarių, netoli 63rd St. ir
Paulina St., viskas aržuolo trimin
1057 W.'*14 Str.
------- —----------------------------gas, 2 karų garažas, cementinė ėlė,
I PIRMOS klesos bučernė, pui- kaina $12,900, cash $3,500.
$3,200, par------- 1-------Naujas,
5-5
kambariu,
sun parlor
Atsišaukit:
fintas, įmūrytas plUmbingas, garu
Avenue
šildomas, puikioje vietoje, kaina tik
VYRŲ
_
Apie 7 vai. vakare šaukit Tel. tai $13,800, cash $8,500.
REIKALINGA gerų unijistųĮ Lafayette 6271/ •
Medinis namas, cementiniu pama
lu,
cementinis skiepas, 4-5 kamba
karpenlerių,
rių, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
PARSIDUODA bučetnė ir rt) garažas, cementinė ėlė, randasi
Atsiliepkite
Igroserne — noriu parduoti grei netoli 68rd St. Ir Ashland, Avė., kai
7026 So. Artesian Avė.
tai, parduosiu pigiai — visą biz- na tiktai $8,300, cash $3,500.
Republic 4537
___ nį arba pusę. Priežastį pardavi- Puikus mūrinis bvngalow. 6 kam
.barių, ant kampo, Marąuette Manor
REIKALING^S janitorius prie |mo sužinošit vietoje,
kaina tiktai $8,500,. Cash $1,500.
namų darbo, nevedęs, valgis,)
So. Wallace St.
Netoli, musų ofiso, mūrinis bunga—
kambarys ir g^ra alga.
lo\V, 2
senumo. 5 kambarių ii
DUODA
dellkft|esen
|r
PARŠ1Ę
miegojimui
potfjus
\ su stiklais ir
Atsišaukite
vaisių kriautuvč ir gro§čfnė. Sena jpleisteriotafi, puikus ąjclėpąs, su grlnir -jjdlrpt,ta vieta ir gtO’&s biznis. įlimiš yjHfoh aržuolo trimįngai, kar
1503 Hoyne
e ■ ’ f ■ Avė.
» '
Turiu greit parduoti, n*s išvažiuo štu vandeniu ŠlldoriBis, negalit nie
1 lubos frontas»
tu j tėviškę. Apiellnkė apgyventi)

PASIRENDAVOJĄ
ruimas
dėl vieno vaikino, be valgio. Rui
mas g Ana tinkamas ir geroje
kur pigiau gauti, kąlna $8,800, cash
.vietoje.
. K
.
lietuyių.
$2,000.
•
REIKfA 2 patyrusių shear-l
3844 So. Auburn Avė.
7
ii ■■"M^hfieM Avė., čottįge, 6 kammenų ir 4 patyrusių pagelbininkų
2nd floor front
torių susinnkimus įvyks . Pėtnyčioj,
bg.rių^rfŪL’ngs šildomą, b0ržo |riminRugpiučio 28 d.. 8 vai. v^kĄre, Ajifcdarbas geležies atkarpų jarde. ■
’ ‘ to^mehiinis skiepas,, su grindi<®i,
l-os rušt'ųej. Direktoriai kviečįaml At3 metu
1vJftkąV.ęimentUbta
COHEN IRON &
blDĖLIŠ, gražiai furnišiotas
pardlęlūoda ląbąi pigiai? G^raS ąjis
Mlankyt'-J "■
' ' t’ ’>
*
Mina $6.500. taisli $1,950
&nui
— p. G u lik ls, Laikinis Sdkretbfiuh.
jSTEEL CO.
frontinis kambarys
rendon,
l)lznlĮ. Turiu drt bizniu, jiegbliu jutus
į mėnėsį, įskaitant vias.
aks p
I atbiėjų apžiūrėti.
2034 Southport Avė.
vienam arba dviem vyram.
*:
„AN WlTOUS. and CO.
Huinboldt Park Lietuvių Pol. KliuSI
3014 —Emcrald Avė. Ifl. ---------------- --- --- ę-------- ;• ....... -*-■■■
1827 So. Halsted Stt.
<1664 W. 68rd St.
bo mėnesinis susirinkimas įvyks pšt
J$l.
Hemlock 1600
inčioi, rugpiučio 28 dieną, 7:30 tai
Phone RouleVard 10,192
REIKALINGAS patyręs bar
: ; . TM Roosevelt 3951
-------------- 3310
Evergreen
Avė.,
Chicavakare,
ber i s geros darbo sąlygos. Krei —— --- - ------ —*—;.... i
Nariai
malonėkite
būti
visi
gn. iii.
TIKRAS MĘGKNA8- Pardavi
BARGENAS!
Už $60 nupirksi mui 5 kąmbftfių mūrinė buiiga1ow
RESDON kambarys moder pkitės laišku arba telefonu.
unt 5?o susirinkimo.
— A. W aiškia, Rašt.
$14(1 vertės pečių kietom* anglims 2 miegami kambariai ir vana ant
niškame bungalow , vedusiai
Stasys Vaitilis
kurėnainų, vartotas tik 1 mehis.
kampinis, 5701 So. Sawyer
porai t rĮ)a 2 vyram. Gali var- 552 Middle St. Kenosba, Wis. Geleži nė lova su springsals —$5. augšto.
Avė., 30 pėdų lotas, 2 metu senu
Vanrt —-$5. Turime
taipgi daug mo. naujai
Prldgcport Draugystė šv. Ma-i tetį jr virtuvę. Lafayette 6347
dekoruotas, furnnce
Phone Kenpsha 4885 .
kitokiu daiktų. Matyti galima iš
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DAINOS

$20.(X) į mėnesį.
Atsišaukite:
3631 So. VVallaco Str.

NAMAI-ŽEME

SPECIALIS

NU-

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių <lel

Drafting, Designing ir Dtommaking. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
'*■ ■■■Y""
macijų .
PARSIDUODA laba} pigiai i
VALENTINE DKESSM AKINO
2 pagyvenimų namas.
Artį
COLLEGE
Marquėtte Manor. 6—6 ruimų.; 2407 W. Madison,
Chicagv. Iii.

Atsišaukite:
Republic 3403

Phone Seeley 1613

M. E. HUTFILZ, Munager
t

