frAe First anfiGreateet LUhuantan Daily In Ame f i»»t

NAUJIENOS

NAUJIENOS

PUBLISHED BY

1739 South HaLteA Stebėt, Chicaįo, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

T«l>phoB« RoOASY«lt 8500

Entered us second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.
under the Act of March 8, 1879.

VOL. XII.

Kaina 3c

The Lithuamjan Daily Newm
B
laTHUANlAN NFW8 PUBLIBHING CO., JNC.l

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DienraStis Amerikoj

No. 218

Chicago, UI. Trečiadienis, Rugsčjo-Scp tember 16 d., 1925

Olandija mažins
karo jėgas

Turkai deportuoją krikš-

Bombajuj kilo 20,000

čionis iš Mosulo

darbininkų streikas

Esą jau išguję 8 tuksiančius Fabrikų darbininkai sustreikakrikščionių; 260 pabėgę į vo, protestuodami dėl suma
Mesopotamiją
žinimo algos
LONDONAS, rūgs. 15.—F.xchange Telegrapho gauta iš
Bagdado telegrama skelbia, kad
turkai a/siautę keletą kri.'3č.°
nių kalni Mipi.Ig teritorijoj,
suėmę ir deportavę 8 tūkstan
čius asm)!;.; 260 krikščionių
pabėgę į Iraką ((Mesopotamiją).
i Korespondentas savo telegra
moj sako, kad viri tie pabėgė
liai esą didžiausiame varge. Jie
saką, kad ir kitur turkai ruo
šią skerdynes. ’
Britų karo ministerijos valdininkas tečiau sako, kad prane
šimas apie deportavimą 8 tūk
stančių krikščionių esąs perdė
tas.
Jis sako, kad per praei
tus metus apie 5 ar 6 tūkstan
čiai krikščionių’ Mosule apleidę
savo kaimus, kurie buvę po
lTurkų valdžia, \y išsikraustę į
Iraką, po kelis šimtus ant kar
to.
I

Komunistai apleidžia
Workers partiją
Vokietijos prof. sąjun. siunčia
Amerikon tyrinėjimo komisiją
Olandija mažins savo Vokiečių komunistai ap
leidžia “Workers party”
karines jėgas

•

[Pacific and Atlantic Photo]

BOMBAJUS, Britų Indija, r.
15. — Dvylikos fabrikų darbi
ninkai, skaičiumi 20,000, šian
die metė darbą, protestuodami
dėl sumažinimo algos.
Minios streikininkų suruošė
protesto demonstraciją.
Kai
kur fabrikai buvo akmenimis
bombarduojami. Ginkluota po
licija pastatyta fabrikų nuosa
vybėms sergėti.

Skelbia angliakasių strei
kų W. Virginijoj

ŠEŠIASDEŠIMT VALANDŲ BE MIEGO.—Aštuoni George VVaishington universiteto stu
HA AG A, nigs. 15. — Atida NEW YORKAS, rūgs. 15. — dentai ir studentės, kurie per šešiasdešimt valandų išbuvo be miego, tam, kad mokslinin
FAIRMONT, W. Va., rūgs.
rydama naują Olandijos parla Amerikos vokiečių komunistai kai galėtų ištirti, kaip atsiliepia į žmogų stoka meigo. Tie studentai ir studentės visą
15. — West Virginijos United
mento sesiją, karalienė Vilhel ėmė urmu trauktis iš komunis laiką buvo kuo nors užsiėmę’ skaitė, žaidė, šoko, važinėjo autais, valgė, tik nemiegojo, ir
Mine Workers vadas, Van A.
mina savo kalboj iš sosto parei tų taip vadinamosios “JVorkers visą laiką buvo observuojami. Po 60 valandų nemigos jie buvo tik “truputį pavargę,” bet
Bittner, šiandie išleido antrą
škė, kad Tautų Sąjungai šie party” — darbininkų partijos. šiaip jautėsi visai gerai, ir ne tik fiziškai nesumenkėjo, bet vienas “boisų” dar vieną sva
atsišaukimą į rytinės West Vir
ginijos kasyklų darbininkus, į
kianties visuotino ginklavimos Andais iš jos pasitraukė dvi rą riaugo. Tyrinėtojai sprendžia, kad nedamiegojimas žmogui, jei tik jis pavalgo kaip
komunistų
kuopos, reikiant, toli nekenkia jam tiek, kiek nedavalgymas, arba aplamai blogas maistas.
apribojimo, Holandija urnai da vokiečių
sakydamas būti prisiruošusiems
visuotinam tos srities angliaka
rysianti žingsnių laipsniškai protestuodamos dėl pašalinimo
mažinti savo karo jėgas, pasi iš \Vorkers partijos Ludvigo
sių streikui, kurs turės prasi
dėti rugsėjo 25 dieną.
laikydama tik tiek, kiek šian- Lore, vyriausio vokiečių komu
Buvo
vandeny
28
valandykščioj tarptautinėj situacijoj nistų federacijos vado, komu
jų butinai reikės.
Jau esą nistų laikraščio Vblkszeitung
svarstomas sumanymas įsteig redaktoriaus ir Workers parti
Kongresmanas sovietų
----------- ! TORONTO, Ont., rūgs. 15.— rūgs. 15.—
ti krašto apsaugos departamen- „jos centralinio komiteto nario.
vadus vadina “žmogtą rūpintis kariuomenės ir lai-Į Dabar vokiečių komunistu laik- Nori ištirti, dėl ko Amerikos Britų delegatas reikalauja, kad Karalius Gustavas mat pareiš- Praeitą naktį gyvybės gelbėto
darbininkai gauna didesnes
žudomis”
verčiamas darbas kolonijos kė nepritarimo valdžios poli- jų kuopa išgelbėjo jūrėse, aš
vyno reikalais, kiek jie liečia rastis praneša/ kad dar viena
algas negu Vokietijos
butų apribotas
tikai dėl nusiginklavimo
tonias mylias nuo Fort Dalhou
kuopa, būtent Bronx’o vokiečių
kolonijų departamentą.
■
.šie, du žmonės, Tom Madden
komunistų federacijas kuopa
BERLINAS,
Vokietija,
nigs
LONDONAS, rūgs. 15. — J.
GENEVA,
Šveicarija,
rūgs
STOKHOLMAS,
rūgs.
15.
—
h
r Qe0 Goffiną. Apvirtus jų
pasitraukė iš Workers partijos.
jie per daugiau kaip Valstijų kongresmanas Fred A.
Nutarimas pasitraukti
iš 15. — Vokietijos profesinių są-|15\’ — Tš šešių Tautų Sąjungos švenčiant .praeitą. sekmadieni, Valčiai, J1V
i* vi i n Jimtn molu 'smalonJn nr/o-• * • ? v.
t
vi
•
i
J
astuonias
Workers partijos buvo priimtas juųgų susivienijimas nutarė pa- komisijų viena turės išnagrinė • trijų šimtų metų Smalando uza-'dvidešimt
_______ _______
i valandas Brltten, iš Chicagos, kurs lan
vienbalsiai specialiame kuopos siųsti į Jungtinės Valstijas spe- ti klausimą ' dėl1 panaikinimo rų sukukluves, Švedijos kara- išbuvo. vandeny, ' laikydamas kėsi Rusijoj ir dabar grįžta
susirinkime,, kurs buvo sušauk cialę komisiją, kurios uždavi- (baudžiavos sistemos, kuri iki liūs Gustavas laikė kalbą, kli valties įsikibę. Vos gyvus juos namo, Izmdono Evening Newa
laikraaščiui pasipasakojo, kad
PEKINAS, Kinai, rūgs. 15.— tas pastarosios komunistų Wor nys bus ištirti priežastis, kodėl šio! dar tebeviešpatauja kai ku- rioj jis pareiškė savo nepritari- pargabenta į Fort Dalhousie.
jis Maskvoj kalbėjęs su čičeOlandijos m misteris Oudenjik kers partijos konvencijos tari Amerikos darbininkai- gauna riose Katinų Amerikos valsty- mo Švedų socialdemokratinės
daug didesnes algas, ne kaip ilėse.
rinu ir kitais sovietų vadais ir
jBritųw delegatas, lordas1 valdžios nusiginklavimo progra
kaipo diplomatų korpuso dėka mams apsvarstyti.
Cecil, nurodš, kad Sąj. komisi mų!. Savo kalboj karalius pa NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ IR priėjęs prie išvados, kad visi*
Kaip girdėt, kitos vokiečių Vokietijos darbininkai.
nas, šiandie formaliai pranešė
Profesinių
sąjungų
komisija
jų dabar prpponnojamos regu- sakė:
jie esą galvažudos ir vagys.
Kinų užsienių ministerijai, kad komunistų kuopos ruošiasi taip
išvyks
j
Ameriką
ketvirtadienį,
“
Aš
nenoriu
žvelgti
į
ateit)
liacijos perdaug konservatorišKalbėdamas apie tarp-parlaBritanija, Amerika ir Japonija jau trauktis iš Workers parti
suvažiavima
jau paskyrusios narius komisi jos, taip kad neužilgo veikiau rugsėjo 17, garlaivių Columbus. kos, jos neina taip toli, kad dėl priežasčių, kurias jus patys ELLSWORTH, Wis., rūgs. 15. mentinės* sąjungos
*
t
e
Komisija
susideda
iš
penkio

galitef
suprasti.
Nežiūrint,
ko

apribotų
verčiamą
čiagimių
Washingtone,
įkuriame
kaipo
—
Praeitą
naktį
policija
rado
sia
iš
jos
pasitrauks
visa
vo

jos šaudymams šanhajui ištir
likos narių: dviejų prof. sąjun darbą kolonijose ir mandatinė kių apsivylimų mes dar galime jos namuose sužnekintą, -su delegatas žada dalyvauti ir An
ti, pareikšdamas kartu vilties kiečių komunistų federacija.
gų , susivienijimo viršininkų, se teritorijose. Lordas Cecil turėti, tikėkimės, kad žmonės daužytą moteriškės Birkel ie- glijos parlamento narys, komu
kad Kinai paskirs savo juristą
dviejų medžio dąrbininkų, dvie pabriežė, kad verčiamas darbas dar pagalvos ir supras, jogei nės lavoną, o kiek vėliau rado nistas S. Saklatvala, kongres
su ta komisija bendradarbiau
jų kasyklų darbininkų, dviejų viešiems- pagerinimams visados kraštas privalo turėti tinkamą ir jos vyrą pašelmeny pasiko manas Britten pasakė: “Korputi.
gelžkelių, vieno ne gelžkelio turis but tinkamai apmokamas apsaugą musų laisvei ir nepri- rūsį.
[Telegrama iš šanhajaus va
Policija mano,, kad Bir- nistų mums nereikia Amerikoj.
transporto
darbininkų
sąjungos
klausomybei
sergėti.
”
ir
kad
niekados
neturi
but
leis
kel’is pirma žiauriu budu nu Amerika nori išgirsti, ką apie
kar buvo pranešus, kad Kinų
atstovo,
vieno
smulkių
samdy

ta jam išsigimti j vergiją. Be « Šita karaliaus kalba su judino žudęs savo žmoną, pats sau ga pasaulio problemas mano tik
valdžia visai atsisako tokią val
tojų
atstovo,
vieno
rubsiuvių
to, priverstino darbo turėtų visą švedų spaudą.
Liberalų lą pasidarė.
jūsų patys didžiausieji protai.”
NEW YOBKAS, rūgs. 15.
stybių komisiją pripažinti, žili'
rėdama į ją kaipo į Britų skv- Žydų laivų bendrovė, taip vadi sąjungos nario, vieno organi but griebiamos tik paskutiniu laikraštis Svenska Morgenblamą šanhajaus municipalei ad- nama American-Palestine Line, zuotų valdininkų atstovo, vieno atveju, kuomet butų išmėgin- dėt sako: “Be abejo karaliaus
kurią buvo sionistai įsteigę, ir maisto darbininkų atstovo, vie ti visi kiti budai gauti viešiems kalba turėjo reikšti stiprią rikministracijai išteisinti.]
kuria žydai tatp didžiavosi, at no gėrimų gamybos darbinin- darbams savanorių darbininkų, sdago (parlamento) tarimų kri
tiką.
Tai jau rimtas dalykas.
sidūrė jau re&yverio rankose. kų atstovo ir pirmo vokiečių
darbininkų
banko
direktoriaus.
Karalius, kuriam teks sankcio
Ją apskundė kaž-koks Morris
Komisija
stengsis
ištirti
Feldman dėl 3,000 dolerių.
Už suklastavimą taksy nuoti musų naujos apsaugos re
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
klausimą,
dėl
kurio
ekonomių
guliacijas' ir kuriam gali tekti
Kompanijos turtas paduoda
—
kalėjimas
ir
$20,000
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
ateity pasirašyti dar didesnis
mas kaip 1,000,000 dolerių, o tai per pastaruosius dvejus me
baudos
musų apsaugos jėgų sumažini
ateitų jam talkom Dabar pasiųstas Lietu
!300,000 dolerių. Skun- tus suka sau galvas ir nepajS
BERLINAS. rūgs. 15.—Fran- skolos
:
Kodėl,
nors
dejas
reikalauja,
kad
kompani®
‘
a
’
^irti,
buteru:
T
mas, viešai neprivalėtų tų re
cijos ambasadorius de Margevon doleris, kitas Nuteiks musų giminėms
CLEVELAND,
Ohio,
r.
15.
—
Amerikoj
darbininkams
moka

guliacijų smerkti.
Karaliaus
rie šiandie įteikė Vokietijos už ja butų perorganizuota.
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų
sienių reikalų ministoriui, StreKompanija kol kas teturėjo ma tris kartus1 didesnės algos, Federalis teismas šiandie nu pareiškimai, žinoma, bus pavar
darbuose.
Vokietijoj, Amerikos baudė turtingą Clevelando real toti kampanijai prieš apsaugos
semannui, santarvininkų pa vieną laivą,, Prezident Arthuiv, įne
but gaminamois ii estate verslininką, Charles J. reformas.
Bene toks tos kal
kvietimą dalyvauti saugumu kurs plaukiojo tarp New Yorkolpre^s
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet
Castle,
dviem
metais
kalėjimo
parduodamos
beveik
tokiomis
bos tikslas ir buvo.”
ir Palestinos.
pakto konferencijoj.
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos
pat kainomis, kaip kad Vokie ir 20,000 dolerių piniginės bau-, Valdžios organas, Social-Dedos pasimokėti už neteisingą
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir
tijoj.
mokraten, pareiškia, kad kara
Cholera
Japonijoj
Amsterdamo miesto 605
savo “income taSc’ų” raportą.
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.
Vokietijos fabrikininkai suko, Castle savo pajamas buvo pa liaus kalba buvus visai nelem
mėty sukaktuvės
TOK.IO, Japonija, rūgs. 15.— kad jie savo .prekes parduoda davęs keliais šimtais tūkstan ta.
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
Choleros epidemija vis labiau beveik be pelno, o todėl negalį čių mažiau, ne kad iš tikrųjų,
2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;
IIAAGA, Olandija, rūgs. 15. plečiasi, ypatingai Jokohamoj nė didesnių algų mokėti darbi
buvo.
— Amsterdamo miestas vakar Tokioj ir Kobėj.
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
Pastaruo ninkams, nė nupiginti kainų
Vahabitai
paėmę
šventė savo 605 metų sukaktu siuose trijuose miestuose ta Ii prekėms.
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
Vokietijos darbinim
Medina
ves.
Suruoštose dėl tos prie ga beveik kas metai pasireiš kai — 8 milionai jų — nori
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos
žasties iškilmėse dalyvavo Olan kia, bet iki šiol ji paprastai žinoti, kodėl?
pasiima ant savęs.
w
KAIRAS, rūgs. 15. — Pradijos karalienė, diplomatiniai ir būdavo sustabdoma ankščiau,
nešama, kad vahabitai, kurie
Del to Vokietijos profesinių
valdžios atstovai, taipjau daug
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
ne kaip priimdavo epidemijos sąjungų susivienijimo komisija
jau ilgesnis laikas laike ap
kitų Olandijos miestų atstovų. pobūdį.
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
atstovaujanti 4^ milįono orga Chicagai ir apielinkei oficia siautę “pranašo miestą” Medi
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
nizuotų darbininkų, atlankys lia oro biuras šiai dienai prana ną, Hedžaze, dabar ramiai tą
miestą paėmę.
I
Du asmens žuvo gaisre šeši kaliniai, išsilaužę Jungtines Valstijas ir per du šauja:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
iš kalėjimo, pabėgo mėnesiu darys tyrinėjimus.
du kiti sužeisti
Dalinai apsiniaukę; gali bul
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St
Komisijos nariai tikis, kad lietaus; truputį šilčiau; vidu
SETTLE, Wash., rūgs. 15;— jie bus prezidento CoolMgeb tinis mainąsis., didžiumoj pietų ORAS ITALIJOJ STIPRIAI
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
MOUNT VERNON, Ohio, r.
ATŠALO
15. — Praeitą naktį čia sūdo* Išsilaužę iš King kauntės kalė priimti, o paskui keliaus po vi vėjas.
gė Knox Oil kompanijos įstai- jimo šiandie pabėgo šeši kali są kraštą, darydami tyrinėji-'
ga.
Gaisre du asmens žuvo niai, tarp jų vienas pasmerk mus. Sugrįžę gi j tėvynę jie Vakar temperatūra vidutiniš ROMA, rūgs. 15. — Italijos
Alpų provincijas atlankė smarkiti du buvo pavojingai apde- tas už žmogžudybę, trys uz tikis turėti visų reikalingų in kai sieke 66° F.
Oras stipriai atšiandie saulė teka 6:30, lei- kios audros,
Ištrukę jie formacijų, kuriais Vokietijos
ginti.
Materialiai nuostoliai bankų plėšimą.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III
Mėnuo įšalo ir kai kuriose šiaurės dasiekia apie 100 tūkstančių do- pabėgo kalėjimo daktaro au- darbininkai panaudos savo ko džiasi 7:00 valandą.
llyse pasnigo.
voj už didesnę, gyvenamą algą. teka 4:49 ryto.
tomobiliu.

Vokietijos darbininkų va
dai vyksta Amerikon

Tautų Sąjungą prieš Švedy spauda smerkia
baudžiavos darbų
savo karaliaus kalbą :das’

Valstybių komisija San
hajaus riaušėms tirti

Palestinos laivu kumpa
nija resyverio rankose

Vokietija kviečiama sau
gurno konferencijon

Dabar Laikas
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

(spūdžiai iš kelionės j Lietuvą.
A. Kabardinas

Kas Dedasi
Lietuvoj
ŠIAULIAI

(Tęsinys)

Darbininkų susirinkimas

A. L. THOMAS
LIETUVIS

ADVOKATAS

12037 Normai Avė.

Tcl. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai, morgičiai.
■■■ i
n
-

ORDEN’S Evaporated Pienas yra tai
pienas, kuris pagaminamas su di
džiausia atida saugumo ir maistingumo
vertybėms. Uždengimas pieno dėžių šva
riais audeklais neįleidimui jokios dulke
lės, kuomet pienas vežamas į hondensaunes — atsargumai tokie, kaip specialiai

B

veterinarų inspektavimai Borden Galvi
jų — spccialė atsarga čiupinėjant ir lei

džiant per isgaruodinimo procesą —- ga
lutinis išbandymas

pirm negu užbaigtas

produktas yra pasiunčiamas jūsų grosern inkam s — sutraukia to visko ir kitų
apsaugojimų yra tai kuomi jus galit Bor
den’s Evaporated Pienu visada pasitikėt.
Borden’s Evaporated Pienas yra tyras ūkės
pienas — skanus kaip kavai, taip ir valgiu ga
minime. Tai yra pats pienas su vandens pavir
šiu išimtu, .lis steralizuojamas ir užnituojamas
landžiose blokinėse, kas užtikrina jums visišką
jo tyrumą.

Jūsų groserninkas nori patenkinti savo koštumerius, taigi jis siūlo jums Borden’s paprasta
kaina nustatytų rūšių, nors jis kartais moka
brangiau pats. Gaukit Borden’s Evaporated
Pieną ir prašalinkit VISAS abejones.
Jeigu norite žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s
Evaporated Pienu, i&pildykit kuponą pažymint kokių
receptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dova
nai.

THE BORDEN COMI’ANY
New York

UNSWEETENED

KUPONAS
Rašalai
• Duona
Saldainiai Mėsos
Košelės
tuvis

tvAPORATEp

Pajai
Pudingą
Sriubos

milk

Vardas

Adresas

Seklyčių Setai

Padaryti Musų Dirbtuvėje

Del to mums yra dalestina teikti Jums geresnį
setą už žemesnę kainą negu kur kitur

$129.50

spalvų, 3 šmotai už..............

Parduodam ant lengvą išmokėjimą
Pirkite Rakandus Čia
Čia yra pasirinkimas —
Čia užtikrinti tavorai —
Čia žemesnės kainos —

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirniiausias išplaukimas

z iš New Yorko Tiesiog į Klaipėdą

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus aplnainyta į tikrus
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už pusę metą—75, nž tris mėnesius—<15.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo,
........................................
Atkirpk čia ..................................................
Data: Rugsėjo 16, 1925
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J. NAKROŠIS. Vedėjas

M. KEZES, Vedėjas

•

Nereikės persėsti, nereikės bagažą vilkti iš vietos j vietą, iš laivo |
.laivą, iš traukinio j traukini — tiesiai iš porto j portą — tai tikra
geradėjystė šeimynoms, moterims ir vaikams.
Tuojau užsisakykit
vietas ir prisidėkit prie būrio ekskursantų, nes kita proga važiuoti
stačiai j Klaipėdą greit nepasitaikys.
Kompanijos ištyręs palydovas, Jųsų tautietis Juozas Smitras,
važiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.
Išplauks iš New Yorko:

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ii* naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

LAIVAS “ESTONIA” 22 RUGSĖJO
EKSK. LAIV. “LITUANIA” 13 SPALIO
tiesiog j Klaipėdą
LAIVAS “ĖSTOMA” 3 LAPKRIČIO

A. BARTKUS, Pres.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 0-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ket vergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.'
Bridgcporto Ofisas
3335 So. Haląted St.
Vakarais nuo 6 Iki 8 vai.
NedSlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojhnai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCH1NSKAS
LAWYER Lietuvis Advokatas
((l 2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
H S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.
Tel. Dearborn 9057

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas
Tel. Pullman 6377

Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 \V. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946
yakarais 2151 W. 22 Si. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted

Chicago

Tel. Yards 4681

$107.00
$181.00
$132.50
$247.50

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic* 8952

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar į
120 N. La Šalie Str., Chicago, III*

Prie 19th Place

Kampas Richmond St

IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ

BALTIC AMERICA LINE

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

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

Reguliaris pasažierinis laivas vežš ekskursijų stačiai
j Tėvynę Lietuvą

KAINOS LAIVAKORČIŲ:
3-Čia klesa j Klaipėdą ........................................................ .
3 čia klesa j Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $44.50,
2-ra klesą j Klaipėdą .............................................................
2-ra klesa j Klaipėdą, perkant abi pusi, sučedysi $27.50,
“Head-Tax” ir “Revenue-Tax” atskirium.

809 W. 35th SI., Chicago

Telefonas Dearborn 6096,

EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA"
13-tą Spalio, 1925
Pirmą Kartą Istorijoj

/

S. L. FABIŪNAS Ct

Kambarys 1420

BALTIJOS AMERIKOS UNIJOS
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

PIRKTI, PARDUOTI AR MALI
NYTI VISADOS KREIPKITRS f
PAS MUS. TAS JUMS BUSk
ANT NAUDOS.
i

NAMAI, LOTAI

Galų gale
Gyventojų namukai medi-, belės aplužusios.
FARMOS
«oc.-dem.
niai,
žemučiai,
šiaudiniai lietuvius kultūringesnės ta u tok Bugpiučio 5 d.
Jeigu kliube įvyko Šiaulių darbininkų
stogai. ()t, i” ateina min nustelbs ir užkariaus.
tis galvon ir klausi žmogus lietuviai nori savo kraštų už susi įlinkimas. Atsiląnkė kekodėl toks skirtumus valdyti pilnai, tai turi visi atąi- liosdtešimtys žmonių. Iš visų
savęs,
kultūroje tarpe vokiečių* Ma- kratyti nuo to pasenusio Ro- dirbtuvių darbininkai \nusiskunišnaudojimu ir
žosios Lietuvos ir “rusų Di-|mos kunigų vadovavimo. Lie- d<5 begaliniu1
Todėl
džiovios Lietuvos,
Juk kaip tuvojt" turi būt pilna žmonėms Isavo beteise padėtimi.
vieni, taip ir antri gyvena po politinė ir dvasinė laisve. Visi nutarta kurti ir visomis išga
Bendrąją Darbi Perkant, parduodam ir mainom, natuo pačiu mėlynu
dangum, inteligentingi žmones turkiu- lėmis remti
gamtinės aplinkybės irgi nesu- glaustomis jėgomis dirbti va'ls- ninkų Profesinę Sąjungą, kuri mus, lotus ir faunas. Parduodam laij Lietuvą ir į Ameriką ant
daro skirtumo; žemčs plotai tybei ir visuomenei naudingą turės padėti darbininkams ko vakortes
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus
lygiai gražus, bet vienoj pusėj darbą, šviesti žmones, mokyti, voti už savo reikalus. Išrinkta j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis.
Išrandavojant
rodos Dievas žmonėms suteikė i kad pasistatytų sveikus gyve- prof. sąjungos valdyba ir iš tankynes
apsaugos
skryneles,
pasidėlaimę, o kitos pusės
žmones ninio namus, kad butų šuli siųsti įstatai registruoti.
jimui brangenybių ir dokumentų.
lyg ir nuskriaudė. Kaip Rusi niuose vanduo apsaugotas nuo
Elta Commerce Co.
jos caras norėjo visus Didžio ligos perų, kurie
žmonėms Jei ieš.uj bargenų
3251 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
sios Lietuvos lietuvius padary visokias nelaimes1 atneša; kad skaityk N-ndienų skelbimą*.
N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.
ti tikrais rusais,
surusinti, Lietuvos kaimiečiai žinotų ir
taip ir Vokietijos kaizeris, vi saugotų savo maistą nuo mu
sus Mažosios Lietuvos lietu-* sių ir kitokių parazitų, kurie
vius norėjo ir darė tikrais vo daug žmonėms padaro žalos.
kiečiais. Bet caro valdžia ne Tuo tarpu Lietuvos
kunigai
tik lietuvius pavergė, bet už rūpinasi tik žmonių “dušiodraudė mokslą, apšvietą. Norė mis”. Mat, Kunigai iš dušijo, kad lietuviai ir jų kultūra nes daktarystės
daro sau iš
butų suvisai sunaikinta. Kai tamsių žmonelių gerą “biznį”.
zerio gi valdžia lietuvius ir jų Dūšioms gydyti nereikia nė
žemę laikė užėmusi, bet lietu vaistų, ne operacijų, o tik ge
Turi Pilną Užtikrinimą
viai buvo laisvi moksle ir vi- ro liežuvio žmonėms mulkinti.
Vieną šventadienį teko nu
šame kultūriniame darbe, PoKad vartojamas materijolas yra naujas, tvir
dėl šiandien žiūrint į Klaipė- važiuoti į 'Janonius, į šv. Pran
tas ir geriausios rąšies.
dos krašto lietuvius ir matosi, ciškaus atlaidus. Ten prisiėjo
t
dides- girdėti ir matyli jauną kunigą,
kad pas juos y cit daug
Kad
musu
darbininkai
yra
patyrę ir pilnai
Taigi,) kad
nis darbštumas, supratimas ir sakant pamokslų.
atsako už savo darbą.
mylėjimas gamtos; geresnis ir drožė tai drožė kunigėlis padidesnis žinojimas, kaip žemę mokslužf visas nei apsiputojęs,
Kad mes operuodami dvi didžiausias krautyapdirbti, kad žemė duotų dau šaukė rėkė, kaip žemaičiai kad
ves ir darydami daug setą, perkame medžia
giau naudos. Mažosios Lietu sako. Ir jįs pats nežinojo, ką
vos lietuviai
kaimiečiai veik pasakė. Iš tiesų sarmata kuni
gą daug pigiau ir musą suklasifikuoti dar
visi skaito laikraščius kad
ir gams, kad jie “eina” mokslus
bininkai gali padirbti greičiau ir geriau.
pamokslus
vokiečių kalboje, bet Didžio ir tokius kvailus
sios Lietuvos lietuviai neskai sako: nežinomus “šventuosius”
to jokių laikraščių. Viena, to šlovina ir žmonėms už pavyzdį
dėl kad jeigu da kas ir skaito stato. Lietuviai nežino net nė
laikraščius, lai tie laikraščiai iš kokio krašto tas šventasis
daugumoje juodašimtiškos pa nė kas, nė kur.*'
kraipos. Pavyzdžiui, “Vieny
Radvičių dvaro savininkas,
bė”. Tas laikraštis tai tikrųs kuris nežinojo savo nuosavos
Romos popiežiaus trusto politi žemės dvarų turto,
kuomet
kos veidrodis.
Jame atspindi pradėjo jo dvarus valdžia porvien jėzuitiška dvasia. To laik celiuoti, tai jis apleisdamas sa
raščio leidėjams nerupi lietu vo dvarus pristatė daug kry
vių švietimas, lietuvių pamoki žių su prakeikimu. Girdi, kas
nimas kaip geriaus
gyVtnti, tas jo žemes
valdys,
tiems
geriaus patį gyvenimų pažin Dievfts nepadės. Čia, Klaipėdos
ti. Kur dar toli seimo rinki pusėje, nesimato ’jokio pakely
Šis 3-jų šmotų setas (pasirinmai, o tas kuniginio
trusto je kryžiaus nė 'Difcvo paveikslo,
h/Z^kimas supamo arba Ving Krėlaikraštis jau iš anksto savo o Didžiosios Lietuvos pusėje,
slo), kurio rėmai yra tvirtai
biauriausiais
prasimanymais tai vieno
kilometro tolume
| j subudavoti, iš kietmedžio ir
šmeižia kitas ne klerikalines randasi koki šeši kryžiai ar Die
politines partijas, būtent: so vo paveikslai. Bet žmonės taip
ĮjJ atidengtos dalys dailiai nucialdemokratus ir liaudininkus. prie tų dievų pripratę, kad ir
V baigtos. Vebbing subudavojiJeigu Lietuvoje tik toki laik- tikintys nekreipia jokios do
mo dugnas. Springsų apačia,
raščiai kaimiečiams buš bru- mės.
nugara ir springsų liuosos paduškaitės. Apdengti su
kaina, tai lietuviai
dar ilgai
labai augštos rųšies Mohair ir paduškaitės yra ap
Tai tokie kelionės įspūdžiai.
nesusilygins kultūroje su Maverčiamos. Visi 3 šmotai tik už........ /. $197.50
ir
žosios Lietuvos žmonėmis,
Būdvyčiai, Tauragės apsk.
dar ilgai Didžiosios Lietuvos
Tas pats rėmas ir subudavojimas, apdengtas su aug
keliai bus toki duobėti ir trioštos rųšies Baker Velour, pasirinkimas skirtingų

hįELMh

Ar Bile Lietuvė Mąs
tanti Motina Naudotų
Pieną apie Kuri Ji
Turi Abejonės?

NORĖDAMI

x

I

3514-16 Roosevclt Rd.
Arti SU Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Mm#
fVHnęiSM
amtii ■ p
HHMHBSH

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911 B
Tel. C entral 6200
Cicero Ketverge vakare
Į
4917 W. 14 St. Tcl. Cicero 8221 I
Ant Bridgoporto, Scvedoj nuo B
' 6-8 v. v. S abato j nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Iloul. 6337 3
iial-j i i ii i imi wwi’i wrnru—iw w
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Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus
Amerikiečiu įspūdžiai
iš Lietuvos
“Skambalas” paduoda p. Bu
čio įspūdžius iš Lietuvos, kuris
nesenai sugrįžo Chicagon. Sulyg
“Skambalo” pasakojimų p. Bu
dis užtiko Lietuvoje vištas stuboje, o kiaules priemenioje. Gir
di, toj pačioj priemenioj kiau
lės šeriamos ir žmonės guli. To

AKUŠERKA
| 3101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsyl! vanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patarhauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

ti, nes delei to pamečiau savo
pačią su dviem vaikais. Nerei
kės jumsiį bažnyčią keliauti —
aš galiu į jūsų namus atsinešti
visas savo tulšis kaip tai: krikš
tams, šliubams ir t.t.. Jums rei
kės tik vyno parūpinti, užkan
džių ir suvėlavus minkštą lovą
priruošti.
Aš esu pasirengęs sergėti jū
sų dusias, jei tik jus prigulėsi

Vieni žmonės parvažiavę iš
Lietuvos kalba
apie politiką,
apie ekonomija, apie partijas,
apie Vilniaus klausimą , apie
darbininkų padėtį Lietuvoje, o
p. Bučis papasakojo savo įspū
džius apie vištas ir kiaules.
“Skambalui“ gręsia krizis

Kaip girdėti, “Skambalas” ir
vėl ieško graboriaus. Nežiūrint
į tai, kad kai kurie Bridgeporto
daktarai dažnai lanko “Skam
balą” ir užrašo jam “receptų”,
jo sveikata vis eina
silpnyn.
Kai kurių pikti liežuviai kalba,
kad “Skambalui” suteiks pasku
tinį patarnavimą tas pats gra
belius, kuris ir nabašninkę “Lie
tuvą” aną metą taip “iškilmin
gai” į trumpą laiką palaidojo.
Galima jam palinkėti gero pasi
sekimo.
Anąsyk Dailės Mylėtojas kal
bėjo apie musų artistus Chicagoj ir jų darbuotės perspekty
vas ateinantį sezoną ,bet visai,
matyt, sužiniai nepaminėjo dar
kai kurių artistų už tai kai ku
rie piliečiai nepatenkinti. Kodėl
jis nepaminėjo bolševikų, kurie
netik lošia ,bet kartais ir dide
lius spektaklius surengia netik
sau, bet ir kitiems patarnauja
veltui. Be to, jie turi' sukurę
proletarijušų meno sosaidę. Ši
tokia Dailės Mylėtojo klaida ne
dovanotina; ji galėjo įvykti tik
prie šio buržuoziško surėdymo.

Nemėgsta patarnautojų

Nepersenai, sulig laikraščių
pranešimų, dvasiški tėveliai lai
kė konferenciją Stockholme,
Švedijoj. Po konferencijos jie
nuėjo į viešbutį apsistoti. Kad
butų geriau miegoti, kunigėliai
sumanė nusimaudyti. Taip ir
padarė: prisileido vandenio, nu
sirengė, įlipo į “bath tub” ir
pradėjo sau maudytis. Bet štai
prasiveria durys ir įeina jauna
mergina abrusą rankose laiky
dama. Tėvelis pošoko iš mau
dynės Adomo

rūbuose ir varo

merginą lauk. Bet tarnaitė, bū
dama švedukė ir nesuprasdama

svetimos kalbos visai neklauso.
Tuoj priėjo prie tėvelio ir pra
dėjo jį trinkti.. Jam, žinoma,
nejauku pasidarė, bet kągi da
rys? Adomo rūbuose juk toli
nenubėgsi.
Dalykas buvo toks: kunigai
visai nežinojo, kad Švedijoj vi
suomet moterys vyrus numazgoja, kai šie maudosi. Gi kuni
gams, ypač tiems, kurie taip sa
kant, yra labai pabažni, toks
moterų pasielgimas, padarė di
delį surprizą.—P. K.

Padaužę bažnyčia
Su Dievo pagelba jau tapau
Padaužų kunigu. Esu teisingas
kunigas, nes neimu pinigų iš tų
žmonių, kurie neduoda. Man
bažnyčios nereiks budavoti, nes
yra gana daug probišinų užda
rytų saliunų. Man burdas nie
ko nekaštuoja, nes yra daug ge
ros širdies moterėlių. Ant vy
no ir degtinės aš susikolektuoju
iš biznierių.E>u labai doras, nes
nevedžiau prieplakos.
Esu ne
paprastai pasišventęs kunigaus

Padaužų gildą atidarė hukių
manufaktūrą ir dirba juos ne
tik dieną, bet ir naktį. Kas ne
turėtų pinigų, — galės (gauti
pasiskolinti. Padaužos yra ge
ros širdies žmonės; neatsisąkys
pagelbėti. Kreipkitės.
—Padaužų manufaktūros
prezidentas.

IŠTYRIMAS KRAUJO
$1 + $1

606 «£ 914
Ligoniai moka tiktai biskį už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir
reumatizmo ligos.
,
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vąkare.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Glinic
1657 W. Madison St.

Ofisus* ir Laboratorija: 1025 W.
181h St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
I Dienomis: Canal
3110. Naktj
Telefonais:
Drexel 0950

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

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

3333 So. Halsted St.

Dvidešimtis
Mettą Atgal
■5

“bvidešinitis metų atgal aš numalevojau savo namą su,Pilsen
maleva ir aš nevartoju nieko kito, kaip tik PILSEN MALEVA"
Tai nieko nėra nepaprasto šiame pasikalbėjime. Tai pasitaiko
šimtuose namų kasdien. Jauni ir seni žmonės žino, kad nėra ge
resnių išdirbinių, kaip Pilsen.

Kai kurie žinomi Pilsen išdirbiniai yra žemiau surašyti. Peržiū
rėkite juos ir pagalvokite ko jums reikia dėl rudeninio apsišva
rinimo ir malevojimo.

Paskiau nusipirkite savo
kaimyniškoje krautuvėje

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

DR. SERNER, 0. D.

Boulevard

4186

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 labos
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 Medikalė Laboratorija.
____
DR. HORVAT, DR.
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nup 9 iki 8
kasdien. Nedėlioj/ nuo 9 iki 12.

LIETUVIŠKA APT1EKA
MRS. A. ZIMMERMAN,
Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip
juos vartoti. Receptai išpildomi su
atsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka

Telephone Y*rds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare.
Nedėliomis nuo 10
iki 12 dieną.

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

4254 Archer Avė
Phone Lafayette 6149

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
‘
3464 So. Haloted SC
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

Karštu vandeniu
išbandymas

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, Jll.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vynškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago
arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

A. L. DAVIDONIS, M. Q.

ŽINOMI
Ledu ir šaltu vandeniu
išbandymas
v

KAI KURIE ŽINOMI PILSENIŠDIRBINIAI
Pilsen Prepared Light Floor Oils
Pilsen Linoleum Varnish
Permanent Snoyv White Enamel
Pilsen Varnishes
Pilsen Ready;Mixed Faints

PILSEN Nova White

pilsen

Optometrtet
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.
Kampas 47-tos
ant 2 lubų

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:3Q vakare.

IŠBANDYMAI

Pilsen Kwik Klean
Pilsen Wall Paper Cleaner
Pilsen Screen Enamel
Pilsen Linoleum Cement
Fiat Wall Paints
Pilsen
k> I

Dr.A.R. BLUMENTHAL

4643 So. Michigan Avė.,
Tel. Kenwood 5107

PILSEN

Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro

—IŠ

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

Hukis
šitai-anai... aš norėjau biskį
save pasigarsinti. Mat, ir man
norėtųsi kuom nors šiame mizemame pasaulyje atsižymėti.
Aš, taip sakant, galvojau, ga’
vojau ir išgalvojau naują išradi
mą. Šis mano naujas išradimas,
tuoj bus reikalingas. Žinote, kad
jau šilumos neilgam užteks. Va
sara jau vos tik kojas bepavėlo
ka. Jau greit bus, kaip ir per
nai šalta.
Dabdr jau šokėjai taisosi sa
vo kojas,
kad galėtų gerai ir
smarkiai
šokti. Dainininkai,
kaip pašėlę, rėkia ir valo savo
plaučius, kad geriau jie galėtų
dumti. Seni ir nauji artistai
jau lygiai kaip kunigas ant at
minties evangeliją skaito. Jie
visi jau pilnai prisirengę ir lau
kia, kad tik fcas juos pirštu pa
motų. Kur čia ne mos: tiek
promoterių atsirado, o kur drau
gijos ir kliubai—visiems reikės
artistų. Visose ^miesto dalyse
ir svetainėse vėl bus triuškina
mi teatrai.
Čia ateina valanda, kad rei
kia pamislyti savo dūšioje: 'ar
užteks lietuvių Chicagoje? Ar
tik nereikės žydus, paliokus ir
kitus grinorius panaudoti pub
likoje? Yes, ir šiur reikės!
Aš nesakysiu šios paslapties
už dyką, arba visai nesakysiu,
štai yra taip svarbu, kaip kad
bučeriui svarbu gaudyti vištas.
Jis turi ant ilgo smaigo hukį ir
tik kišt vištai: kad ne už galvos,
tai už kojos— ir turi vištą. To
kiu budu galvijų
vyrai (cow
boys) pasigauna karvę su kilpa.
Taip galima ir žydą ar palioką
su hukiu už kaklo užkabinus įsitraukti į vidų. Tenai jau bus
galima ręstą atlikti.
Padaužos šį būdą uživos, kaip
vaidins senovės laikų labai gar
sų veikalą “Amerika kišeniuje”.

<®*DIL HERZMAN-**

Valandos nuo

gus pamokslus. Dievas laimins
jūsų žingsnius, jei jus klausysi
te manęs. Nesigėdinkite ir man
pasakykite apie save, jūsų my
limus, pinigus... Aš jums pa
tarsiu ko jums reikia, kada rei
kia pas mane ateiti, ar net aš
patsai pas.jus galėsiu ateiti. Ge
riausias laikas pas kleboną atei
ti dienomis nuo 11 ryto iki 5
vai. po pietų.
Su palaiminimais
—Padaužų klebonas.

AKUŠERKA
! Pasekmingai pa
tarnauja
mote■rims prie gimdyin o , patarimai
dykai moterirps
^lir merginoms.
3113 South
Halsted St.

kampas 31 gal.

♦ Už dyką pa
tarimas, dar ir
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

liau p. Bučis sakęs, kad Lietu te prie mano bažnyčios. Kas Suvos žmonos labai lupą amerikie batos vakarą sakysiu graudin

čius. Kokiu budu, jus gal pa
klausite. Nugi ve kokiu. Vienas
žmogus paprašęs už savo ūkį
$30,000.00.
Na, ir tuo budu
amerikietis tapo nuluptas.

Tel. Blvd. 3188
M. WoitkiewiezBANIS

The FamousPaints

Pilsen
Distributed b</

CHAS. NOVAK& SON

DR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas
10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30—
8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193

Namų telefonas Pullman 0349

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

Boulevard 3686
Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.
1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare
Cicero: Utarninke ir Pėtrryčioj
nuo 3 iki 9 vakaref

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland Tel. Boulevard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė.,
near 47th Street
CHICAGO

Phone Canal 1713-0241
Bes. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedely ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

N.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

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

Dr. J; W. Beaudette
Butkus Undcrtaking
Co., Ine.
P. B. Iladley, Licensed
710 West 18th Si r., ■'Chicago, UI.
Viskas—kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mūras
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje.
Tel. Canal 8161
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kaip Vaičkus?
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daiktą. Scarborough kongresas jo irgi nesurado.
grupių seimų?
3) Kodėl tas vietą?
------------ .. v -----nuomones Redakcija neatsako]
a=j*sst.j— ■ .u.-.- j------- --- --------------Kai dėl “dirbtuvių komitetų”, pagaliau, tai Vokieti n»
“nepartiviškas”
žmogus vai Jai 5r tiek tam kariui. Ma
I
I
I—
dindamas “Musų Laimėjimų” nau kad Džiazui užteks.
BOLŠEVIKIŠKAS BAUBAS ANGLIJOJE
joje tokios organizacijos jau gyvuoja nuo 1919 metų, o
•
•
e
•
e
•
pasikviečia pagalbon
niekam
•
•
•
•
•
anglai dar tiktai šneka apie jas.
—Dailės Mylėtojas.
tikumų
“
Vyčių
’
*'
chorų,
o
igno

UNIJŲ KONGRESO REZOLIUCIJOS
ruoja kaip tik
bepartyvišką
Taigi, bendrai imant, galima pasakyt, jogei “bolše
J J >• .• »•
gerai išlavintą “Birutę”?
vizmas”/ Anglijos darbininkų unijų kongrese pasireiškė Į mano trumpų sekančio žie Aš manau, čia jau p3.daug Įvairenybės
RADIKALIŠKOS FRAZĖS BE PRAKTIŠKO
sezono apžvalgų, virš pa
tame, kad kongresas daugiaus užsiėmė radikališkomis mos
TURINIO
minėtas ponas teikusi net dvi aiškus “neparti v iškurnąs”!
Estijos karo laivynas
e
e
•
/ e
•
•
deklamacijomis, negu praktišku darbu. Tame yra jo yda. ištisas špaltas parašyti. Tose
•
•
e
•
e
e
Nuolatinis Teatras.
Bet nereikia užmiršti tų ypatingų sąlygų, kuriose gyve- špaltosc jis sumaišė žemę su
KOMUNIZMO SILPNUMAS ANGLIJOJE
Butų absurdas manyti, kad Mažoji Estija turi palygina
dangumi. Pabandysiu tat aš tų
na Anglijos darbininkai.
Vaičkus milionicrius, nes jei mai nemažą laivyną, kurio to
papunjo
“
džiaziškų
”
straipsnį
Jau penkeri metai, kaip Anglija nepajėgia atsikra
' Anglijos kapitalistinėje spaudoje daug kalbama apie
taip butų — jis butų biznie nažas siekia 10,000 tonų. Ru
kčiai peržiūrėti.
“bolševikų laimėjimus” darbo unijų kongrese, kuris ne tyti pramonės krizio ir milžiniško nedarbo. Apie pu
rius, bet ne teatro veikėjas. sų kariuomenei išėjus iš Tali
Birutė.
Taipgi yra absurdas tikrinti, no, vokiečiai užgrobė rusų ka
senai įvyko Scarborough mieste. Kai kurie tos spaudos santro miliono darbininkų (su šeimynomis) turi imti
organai net reiškia susirūpinimą dėl viso Anglijos darbi nuolatinę pašalpą iš valstijos iždo. Nenuostabu, kad šito Norėčiau aš, paklausti pono kad Nuolatinis Teatras gali nuolių laivų “Bobr”. Vėliau, vo
as tų būti sukurtas iš Vaičkaus už kiečiams traukiantis tas laivas
ninkų judėjimo ateities. Jie sako: /‘Sovietai laimėjo per kia padėtis kelia darbininkuose stipriaus nepasitenkini Džiazo (sutrumpintai
estams ir gavo
vardi
poną taip visur vadinsiu, be dirbtų pinigų. Beabcjo, tikro teko
galę Scarborough, ar jie laimės taip pat ir Liver- mo ūpą ir stumia juos į radikalizmą.
to, man rodos, tas vardas jam Nuolatinio Teatro sukurymui “Lmbit”. 1918 m. karo metu
pool’yje?”
I '
vadovaujamas
kaip tik labai
pritinka) iš reikalinga daug pinigų, bet to rusų laivynas
Bet tas radikalizmas anaiptol nėra bolševikiškas kur jis paėmė, kad Birutė nie kį “Nuolatinį Teatrų”, kokį matroso-admirolo RaskolninkoPastaramjam mieste turės, mat, neužilgio įvykti Bri
komunizmas. Nors bolševikai dėjo didžiausių pastangų ko neplanuojanti
sekančiam kuria Vaičkus, patikėkit, pini vo užpuoė Taliną, bet pasekmė
tanijos Darbo Partijos suvažiavimas.
gų daug nereikia. Nusamdyti Luvo tokia, kad estai užgrobė
Jeigu bolševikai užkariautų Darbo Partiją, tai, ži sutverti Anglijoje stiprią komunistų partiją, bet iki šiol sezonui? Pirmiausia, tas se /visam
sezonui “Teatrą” po $15
noma, butų prastas dalykas. Bet mes to pavojaus nema iš to nieko neišeidavo. Į Anglijos parlamentą kai kada zonas dar ne taip arti. Jei už dieną, sušaukti grupę žmo (iu minų naikintoju. Tuodu lai
“Nuolatinis Teatras” sumanė
tome. Mums neišrodo, kad atsitiko kas nors pavojinga ir praeina koks vienas komunistas, o kai kada nė vieno, — savo “Teatrų” atidaryti, tai nių ir pavadinti juos genijais, vu pavadintu “Lenuk” ir “Vamkuomet Darbo Partija, kuriai vadovauja socialistas Mac- dar nereiškia, kad jau sezono atspausdinti plakatus, tikietus bola” įėjo Estijos laivyno są
minėtame unijų kongrese.
statau. Tai nauji laivai, sta
DonaUas, turi parlamente daugiaus kaip pusantro šimto pradžia. Kuomet leidukūs dar ir visa tą pavadinti “Nuolati tyti 1915—16 m. greitumo 30—
didelio
atstovų!
pusnuogės vaikštinėja,
kuo nis Teatras” — nei
32 mazgu (80 kilom.). 1919 tas
Pamatą dabartinėms kalboms apie bolševikišką “pa
“
trobelio
”
,
nei
didelių
išlaidų
Anglijos unijistų radikalizmas rodo tiktai tą, kad met žmonės sulaukę sekmadie nereikalauja.
laivynas, vadovaujamas/ kapi
vojų” Anglijos darbininkų judėjimui davė kai kurios re
nio
džiaugiasi
galėdami
paspru
jie yra nepatenkinti savo perdaug konservatyviškų unijų
tono Pitkos (dabar admirolas)
zoliucijos, priimtos Scarborough kongrese. Tokių rezo
kti į užmiestį — tai dar ma
Kas
melagis?
užpuolė tolimą raudonosios ar
vadų politika. Jie reikalauja didesnio apresyvumo, kas tyt netaip arti tas žiemos se
liucijų yra keturios: viena pasmerkia Britanijos, impe
Tuomet pa
visai nėra peiktina.
~
<
Džiazas, pavadinęs mane me mijos užnugarį.
zonas.
O
antra,
tegul
jis
nuei

rializmą ir pripažįsta kolionijų tautoms teisę apsisprę
lagiu, sako, kad per ištisų se skandinti 3 sovietų laivai.
na
į
Mark
White
Sk.
svetainę,
sti, kad ir visai atsimetant nuo imperijos; antra išreiš
Ketvirtasis kaTo laivas mini
tai pamatys ką Birutė planuo- zonų tik vienas spektaklis ne
Socialdemokratai
<
Rusijoje
kia pritarimą dirbtuvių komitetų (shop committees) or
įvyko ir tai iš priežasties “Di ninkas “Sulev”— tai buvęs vo
yra nelegale ir žiauriai perse ja.
rektoriaus” ligos. Aš gi sa kiečių minininkas “G. 28”, ru
ganizavimui; trečia įgalioja generalę unijų tarybą dar
kiojama partija.
Vienok ji,
Dzimdzi-Drimdzi.
kau štai kų: Buvo laikraščiuo- sų paskandintas.
buotis, kad sujungus viso pasaulio darbininkų profesinęs
centro komitetas sugebėjo, ne
Galvų
lenkiau ir lenksiu s>!x skelbta, kad $tokia tai die Visi tie laivai rugp. 9—11
sąjungas ir vieną bendrą fedleraciją; ketvirta pasmerldal
žiūrint viso bolševikiškos žval
na šv. Jurgio parapinėje sve buvo atsilankę Rygon. Vadovą
KVAILAS ŠMEIŽTAS
gybos budėjimo, išsiųsti savo prieš Dzimdzius, nes tai kų jie tainėje Vaičkaus Teatras vai
žinomąjį Dawes’o planą, kaipo “skymą” Vokietijos dar
vo jais adm. Pitkos vietininkas
padarė — ligi šiol nei vienas,
atsišaukimą
Vakarų
Europos
bininkams pavergti.
;
atvažiavusiųjų iš Lietuvos to dina “Dumblynę”. Prieš pora kapitonas barons Zalca. žymė
Amerikos socialistų vadas, socialistų spaudai.
Bolševizmo šitose rezoliucijose, be abejonės, šiek- Morris Hillųuit, grįžo iš tarp
nepadaro; nei diplomatai, nei dienų ligi vajdinimo dar buvo tina, kad jis rusų tarnyboj bu
Atsišaukime ypatingai nu aukų rinkėjai, nei menininkai. paskelbta, kad artistai džiaug vo dabartinio “Lembit” buvu
tiek yra, bet vargiai daugiaus, negu jo buvo pirmesniuo- tautinio socialistų kongreso
ir “Laisva damiesi, jog “direktorius pa- sio “Bobr” kapitonu.
se Anglijos darbininkų unijų pareiškimuose.
(įvykusio Marse i lies mieste) rodoma į tą faktų, kad sovie Jie savo “Jovalu
gyjo”, ruošia po
spektaklio
laivu Majestic. Dalis to laivo tų valdžia jau yra susitaikius Lietuva” pavergė visus Ameri
tarnautojų, prieš pat išplauk su dauguma monarchistinių ir kos lietuvius, jie sužadino juo šokius. Į tų vaidinimą prieš
koliojimOsi—
“Bolševikiškiausia” rezoliucija yra paskutinė — ta, siant iš uosto, jščjo į streikų. kapitalistinių elementų Rusi se tautinius jausmus. Pamilo 1./ minučių ligi pradžios, atėjo Už rusišką
pabaudos
tik
Dr.
Karalius
ir
p.
Menas.
joje
ir
jų
beveik
nekliudo,
bet
juos
ir
jaunimas,
kuris
aps

kuri smerkia Dawes’o planą Vokietijos “reparacijoms” Amerikos vadinamiems “ko
už tai didžiausiu įnirtimu puoReiškia, nevaidino todėl, kad
tvarkyti. Ji netiesioginiu bud u atakuoja buvusios Angli munistams” pasirodė, kad jie | la darbininkus, kurių laikosi čiai jų vaidinimus lankė. Teko publikos nebuvo. Apie tai buvo Rusijos vaikų aprūpinimo ko
man pačiam nekartą
matyti,
jos socialistinės valdžioj politiką, nes Dawes’o planas, dabar turi puikių progų pa- socialistinių principų. Parėini- kaip
laikraščiuose. misaras įteikęs komisarų tary
jau žymiai suamerikonė- net pastebėta
triukšmuoti ir pašmeižti socia
kaip žinia, buvo priimtas MacDonaldo pastangomis. Mas listų. Todėl, kai laivas Majes Įmui šito savo tvirtinimo social jęs musų jaunimas po Dz. Toliau. Antrų karta vaidinant bai dekreto projektą, kuriuo
kvai ir jos agentams todėl ji yra maloni. Maloni ji yra tic atvyko į New Yorką, apie demokratų centro komitetas Drimdzi perstatymų
žymiai “Pakrikėlius” teatėjo tik 6-7 uždraudžiama rusiškas koliojimosi. Neklausančius pasiūlo
pamildavo žmonės. Tų vakarų irgi nevai
bolševikams dar ir dėlto, kad jie savo laiku patys vedė dvejetas šimtų jų lauke prie savo atsišaukime paduoda šo sulietuvėdavo —
Lietuvos artistus, kalbų, dai- dino. Sako buvo blogas oras. ma stropiai bausti, ypač už gar
plaukoje ir, pasirodžius Hill- kančias skaitlines:
smarkią propagandą prieš Davves’o planą.
Taip. Bet Dzimdziai tų pat va sųjį rusų “matuškavimų” ?
O betgi reikia pasakyt, kad'tame Anglijos darbinin ųuit’ui, mėgino padaryti kačių Pačių bolševikų žiniomis, iki nas ir pradėdavo kitaip žiūrėti karų vaidino ant 18-tos ir Jei jau rusai nori tuo biauriu
1925 m. sausio mėn. 1 d. buvo j Lietuvą. Tai gali pasakyti vi žmonių buvo apie 100.
kų unijų nusistatyme nėra nieko naujo. Tam reparacijų koncertų.
papročių
nusikratyti, tai tuo
si. Jei Dzimdziams
pavyko,
sutvarkymui, kurį pernai vasarą priėmė Londono konfe Savo gi spaudoje “komunis- Europos Rusijos provincijas bent 1 nuoš. musų jaunuome- Tai kas iš musų melagis?! labiau reikėtų tai daryti musų
jaunimui ir mesti tą įsišaknėrencija, Anglijos darbininkai niekuomet nebuvo palan tai” dabar šaukia, kad socia- 89,000 politinių kalinių. Iš jų nūs patraukti nuo staigaus suRepertuaras.
listų vadas koliavęs su “streikjusią ydą.
(o jiems tai
kus, nes, kuomet Vokietija yra verčiama mokėti milio- laužiatis (tų humbugiškų pa buvo 40 nuošimčių darbinin amerikonėjimo
Džiazas
giria,
kad
“
Nuolati

nus dolerių Santarvės valstybėms, tai jai tenka didinti sakų, beje, pakartojo ir tau kai, 10 nuoš. ūkininkai, 23 pavyko žymiai daugiau) — tai niame Teatre” — “figūruoja
Vietoj .karo tarnybos—darbo
juos mes
lietuviai
savo eksportą, kas trukdo Anglijos prekybą ir didina ne tiškoji Rrooklyno “Vienybė”). nuoš. profesionalai-inteligentai, prieš
vien
tik
klasiniai
veikalai.
’
*
patriotai, turime galvas lenkti,
prievolė
Morris Hillquit, vadinasi, nu- 12 nuoš. studentai, 10 nuoš. nes nieks kits ligšiol to neįs Tame ir bėda. Klasimus daly
darbą.
Jam reikėjo, kai jisai seni koiitr-revoliucionieriai ir tengė padaryti.
kus smagu retkarčiais paklau Laikraščiai praneša, kad Šve
5
nuoš.
įvairios
rųšies
elemen

syti ir tai tik tada, kai juos dijos parlamentas rengia įsta
Tie žmonės, kurie stojo už Davves’o planą, tečiaus atėjo į laivų ir patyrė, kad da tai.
\
>
O jėi “Džiazas” jau palaido vaidina geras profesionlaų telis jurininkų metė darbų, šok
žinojo gerai, kąd reparacijų ėmimas iš Vokietijos kenks ti į vandenį!
ir tas dar atias. Man nei kartą teko girdė tymą, kuriuo kiekvienas pilie
Šitos skaitlinės parodo? prieš jo Dzimdzius, tai
kitų šalių pramone;. Jie numatė ir tai, kad tą kenkimą Reikia dar pridurti, kad to ka labiausia yra atkreiptas nieko nereiškia, bet apie tai ti Vaičkaus Teatro vaidinimuo tis turės teisę atsisakyti nuo
Vieton karo
labiausia pajus Anglija, kurios visa ekonominė sistema streiko nėra pripažinusi juri bolševikų teroras. Jisai yra at neapsimoka daug kalbėti — se juoką tragiškiausiose vieto karo tarnybos.
tarnybos jiems teks atlikt tam
remiasi eksportu. Bet ar tuomet buvo geresnė išeitis iš ninkų unija. ' Visi jurininkai, kreiptas ne tiek prieš “balt- ateis sezonas — pamatysim. se. O tai dėlto, kad vųdiina tikrą
“darbo tarnybą”, kuri bu.1
ne geri profesionalai, žinoma
to krizio, į kurį buvo įtraukęs Europą franeuzų įsiverži kurie pasiliko dirbti ant laivo, gvardiečius”, kiek prieš dir
Pinigai.
rya unijos nariai. Ir nauji dar bančiųjų liaudį, ypatingai gi
gi, jog nuo tragedijos ligi ko 90 dienų ilgesnė kareiviavimo.
mas į Ruhro distmtą? Nebuvo.
žingsnis.
bininkai, kurie buvo paimti į prieš darbininkus ir mokslei Neteko man būti iždininku medijos tik vienas
Visi puikiai atsimename, kad tuo laiku, kai ėjo dis vietų metusiųjų darbų, yra taip vius.
nei pas Dzimdzius, nei pas Vai Be to musų publika nuvargusi
kusijos dėl “ekspertų raporto” priėmimo, to plano prie pat visi unijistai, o ne kokie Be to, yra charakteringa tai, čkų, todėl smulkios atskaitos prie sunkaus darbo, nelabai
< l£id iš to milžiniško politinių išduoti negaliu, tik žinau štai linksta prie klasinių dalykų, o
šai nepadavė nė vieno praktiško sumanymo, kaip butų nors “skobai”*
----------------j ■ kalinių skaičiaus tiktai 1,450 kų; Kuomet p. Dikinis sugryžo jei kas ir užsimano jų pamaty
galima sutaikyti Franciją su Vokietija. Francijos nacio
BOLŠEVIKŲ TERORO AUKOą buvo pasemrkti teismo keliu. iš pirmųjų' Vaičkaus Teatro tis tai nueina į gerų amerikonų
nalistai reikalavo, kad vokiečiai butų dar labiaus smau
Visi gi kiti buvo išbukdyti į gastrolių ir išstojęs iš jo.perė teatrų.
giami; o Vokietijos nacionalistai šaukė, kad jie nepasi Kai sovietų valdžia ėmė per trėmimo vietas ir katorgos jo pas Dzimdzius — jis netu
duosią, bet stversiąsi ginklo. Rusijos gi bolševikai ir jų Kominterną (komunistinį in kalėjimus administracijos įsa rėjo nei cento kišeniuje,' bet Kad patarimų Vaičkus ne
priima, tai irgi
nenaujiena.
agentai toje situacijoje nesugebėjo sugalvoti nieko nau ternacionalų) vesti plačių pro kymu, t. y. be jokio teismo dar, rodos, palijo skolingas Buvo jam patarta, per pirmąjį
kad darbijim
darbi ^nuosprendžio! Ar yra visame Teatrui tam tikrų sumų paden
jo, bet tiktai rėmė vieną besivaidijančiųjų pusių, būtent, pagundų užsienyje,, delegacijas*
’| pasaulyje
p;
Jei spręsti iš jo pasirodymą Chicagoje, pra-i
kita šalis, kur butų gimui deficito.
ninkai
siųstų
“
i
Vokietijos nacionalistus.
\ vi
kalbos nesakyti, o jis visgi sa
r. u;  Ixj
šjtaip įsigalėjęs administraci ,abiejų grupių veikimo, Chica
bolševikų žemėn ir. savo aki
Davves’o planas reiškė kompromisą tarpe tų dviejų mis pamatytų sovietų “rojaus“ jos sauvaliavimas?
goje, taikia kiekvienam aišku, kė — ir kas išėjo?
pusių. Todėl socialistai jį ir rėmė, nes tik kompromiso skaistybes, tai Rusijos social Vienoje tiktai Archangelsko tad Dzimdžiai materialiai (o Geras patarimas naudon ei
daugiau na!
keliu ir buvo galima tuo laiku išgelbėti Europą nuo ga demokratų partijos centro ko 'gubernijoje'; politinių, Itreiįiti- taipgi ir moraliai)
mitetas išleido vieši) atsišauki-f nių skaičius siekia ll,5bp. žie jelnė, negu Vaičkus. Dzimdiai
lutinos suirutės.
liuli House.
mų į norinčius atsilankyti Ru mų tose trėmimo vietose čsti Chicagoje pavyzdžiui, x labai
Aš neginčiju, kad ta^s “teat
sijoje ir nurodė, su kokiais da tokie baisus šalčiai, kad žmo gražiai gyveno — turėjo nusi
Scarborough kongreso priimtoji rezoliucija repara lykais jie turėtų tenai susipa nes, atgabenti iš šiltesnio kli samdę gražų fintų, gražius ras,” kaip sako Džiazas, labai
cijų klausimu taipgi nenurodo jokio praktiško kelio, kaip žinti, idant patyrus tiesų apie mato, tenai negali pakęsti. urnišius, netrukdavo pas juos populiarus lietuvių visuomenė
atitaisyti tuos blogumus, kuriuos iššaukia Dawes’o pla- bolševikijų.
Dauguma kalinių todėl gauna ir svečių, visi juos mylėjo, vi je. Bet tik klausimas kaip po
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PĖTNYČIOJ IKI PANEDĖLIO

EKSKURSIJA
DVI VILNOS DIENOS
%

S t. Paul ir Minneapolis

$7.00 Izi;
Parankus nu krest* mis karai ir couches
Iš Grand Central Stoties
Harrison ir Weils St.

Grįžta Alga)— netiėlioj, rugsėjo 20 d.

Iš Minneapolis ............. 5:30 vai. vakare
Iš St. Paul .................... 6:00 vai. vakare
Atvažiuoja j Chicagą (Central

Standard Laiku) ............ 6:00 vai. ryto
(7:00 vai. ryto šviesos taupymo laiku)
Tikietąi geri tiktai ant specialio traukinio
Pusė kainos tikietąi vaikams nuo 5 iki 12 metų
Del tikietų ir pilnų infirmacijų atsišaukite pas
Harrison & Wells St.
Phone Harrison 2393

179 W. Jackson Blvd.
Phone Waba«h 2661

TEETH
•ą-'l'nt *1 bln. bei ai g«li«< suteikti tr su*
CMetUma Žmonėms palengvinimą nuo labai
didelių kuinų už dantų taisymą
Vi-ka- kas reikalinga dėl Ugydymį> Jūsų burnos lakai
nlates
kepuraite*. ištraukimas dantų ir tt.
Bile
fd m n u gvdvme be jokios komplikacijos. ATSINEŠKIT
■ŠI BKEI.BIMA SU SAVIM Ais pmiulymas yra pareng
tas ’ik ■ dei šios savaitės, todėl kad mes negalėjome at
likti vis# darbų, kurie atėjo
pas mus pereitą savaitf.
Be *kauiiri<*. ’
• meninis patu r n avimus.
H

' teiksiu

platės

yra

itarantuotas

«L*kimaa.
Joe laikosi tvirtai ir išrodo natūraliai.
branv.ios kainos.
3 Dienoms Specialiu 1'aniulyman
Geros Platės
$7 Auksinis Kepuraites

Ivi

j.aaiNe-

Be skausmo dantų traukimas. $1
Rašyta garantija duodama su kiekvienu darbu.
Iš ui miesto ligoniai išgydomi tą pačią dieną

Dykai egzaminavimas.

Be

skausmo.

Moteris

prižiūrėtoja.

Ateikite šiandien ir leiskit* peržiūrėti jūsų dantis

M tears in this

Sljtf

PEOPLESW/PtNTISTS
IU southK © šute SemtOpon Daily, 8:30 to 8:30—Sunctay, 9 to 2.

■•■*

PIRKITE NAMŲ RAKANDUS
PIGIOMIS KAINMIS

Męs parduodame visokios rųšies namų rakandus beveik už pusę
kainos. Męs patįs išdirbame pačius geriausius rakandus, kaip tai
l’arlor Setus ir kt. Padarome ant užsakymo pagal kostumeriaus no
ro. AJęs esama seniausi išdirbėjai, augštos lųšies rakandų Chicagoj.
Ponas Balnis yra vedėjas įstaigos, turintis patyrimų savo amato,
pilnai užganėdinima visus-koštu meriua. Atsilankykite ir persitik
rinkite.

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
540 East 63rd Street

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje
mokina tiktai patyrę mokytojai:
Pianą — Dainavimų — Smuikavimų — Teorijų — Kompozicijų —
Orkestrų — Operos Klase.
Duodami: Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai.
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dienų.
Raginama įstoti kuoankščiausiai*

Beethoven Conservatory of Music, Ine.
3259 So. Halsted St., Chicago, III., Tel. Boulevard 9244,
Cicero Branch, 4847 W, 14 St., Cicero, UI.

k---------------------------------------------------- ;------- ■
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tų dalykų.

dabar

nupigintos iki ...............

Ko mokinama

Vakarinėse mokyklose mo
kinama viso to, kas mokinama
dieninėse, tik jos yra pritaikin
tos suaugusiems ir taipjau at
eiviams.
Ateivius mokinama anglų
kalbos ir pilietybės, kad jie
kuogreičiausia galėtų pramok
ti anglų kalbos ir geriau pri
sitaikinti prie šios šalies ir
tuo įsigytų geresnį gyvenimų.
Pradinėse mokyklose moki
nama viso to, ko mokinama
dieninėse mokyklose. Kursas
yra taikomas tiems, kurie dėl
kokios priežasties negalėjo už
baigti pradinės mokyklose ir
ateiviams, kurie, pramokę ang-

III FixYout\

stoKelių

Vakarinės mokyklos
atsidaro

Grand Central Station '

Consolidated Ticket Office

»h-

CHICAGOS
ŽINIOS

Su ateinančiu pirmadieniu
(rūgs. 21 d.) atsidarys valdiš
kos vakarines mokyklos —
pradinės, aukštosios ir amatų.
Mokinama bus keturius vaka
rus j savaitę — pirmadieniais,
anrtadieniais, trečiadieniais ir
ketvirtadieniais, po dvi vadandas j vakarų -- nuo 7 vai. iki
9 vai. Rudens terminas — 12
savaičių, žiemos terminas —
10 savaičių.

Išvažiuoja — pėtnyčioj, rugsėjo 18 dieną
Iš Chicago (Central Standard Laiku)
7:30 v. v. (8:30 v. šviesos taupimo laiku)
Atvažiuoja j St. Paul ...... 7:30 vai. ryto
Atvažiuoja j Minneapolis 8:00 vai. ryto

Mu. ų

Scnn — (High, Tech., Elem.
and For.) — 5900 North Glenwood Avenue.
Lanc — (High and Tech,
only) — 1225 Sedgvvick St.
Waller — (High, Elem. and
For.) — 2<M>7 Orcbard Street.
Lake View Higb School
(Greeley Br.) — (Business
Courses and For.) — Sheffield
Avė. and Grace Street.
Lake Vie\v —(Foreign only)
ateinantį pirmadie 1015 North Ashland Avenue.

Atsidarys
nį; registracija penktadieny.
Pernai vakarines mokyklas
lankė 63,660 žmonių.

Pėtnyčioj, Rugsėjo 18 dieną
Geri priesieniai
SPECIALIU TRAUKINIU

<i< iiti tai.

0
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Taipjau mokinama

kursą — ko mokinsis, nes lan
kančių mokyklas yra daug ir
neužsiregistravusiems gali ne
būti vietos. Išimtis daroma at
eiviams: anglų kalbos galima
pradėti bile kada mokintis, bet
visgi geriau pradėti su pirma
diena.
Dieninė mokykla

pirlbaptiems naktimis atei
viams, kurie negali lankyti va
karinių mokyklų, yra {steigta
dieninė mokykla. Tai Haven
Northvvest Side
School, 1472 S. Wabash Avė.,
Goethe — (Elem. and For.) kurioj anglų kalbos, vyrus ir
2236 North Rockvvell Street. moteris, mokinama nuo 9 vai.
Stovve — (Elem. and For.) ryto iki 3:15 v. p. p. Įstoti ga
31111 Wabansia Avenue.
z limu bilc kada.
Washington — (Elem. and
Moterims pamokos
For.) — 1000 Grand Avenue.
Kadangi moterims yra nepa
Wells — (Elem. and For.)
togu lankyti vakarinę mokyklą,
936 North Ashland Avenue.
Tuley — (Elem., For. and tad anglų kalbos pamokos yra
Commercial) —t- 1313 North doudamoH joms įvairiose mo
kyklose dienos laiku (nuo 1 iki
Clarcmont Avenue.
\
Schurz—(High, Tech., Elem. 4 dienų į savaitę, po 1 vai. į
and For.) — 3601 Milvvau'kee
Apie šias mokyklas galima
Avenue.
sužinoti “Naujiemise”.
West Side
Už pabaigtus kursus vakari
Jackson — (Elem. and For.) nėse mokyklose duodama to
kius pat kreditus, kaip ir die
820 South Sholto Street.
Crcgier — (Elem. and For.) ninėse mokyklose.
1820 Yeaton Street.
Kiek lanko vakarines
Lavvson — (Elem. and For.)
ti mokyklas
1256 South lioman AvenUe.
Burns — (Elem. and For.) Vakarinėmis mokyklomis nautūkstančių
2524 South Central Park Avė. nojasi desėtkai
Ilammond — (Elem. and žmonių, kad papildžius savo
For.) — 2819 West 21st Place. žinojimą ar pramokus geres
Medill — (High, Elem. and nių amatų. Lietuviai irgi pla
For.) — 1326 VVcst 1 Ith Place. čiai jomis naudojasi, bet butų
Austin
(High, Technical, gerai, kad kiekviena^ jas lan
Elem. and For.) — 5417 Ful- kytų ir mokintųsi. Ypač svar
bu yra išmokti anglų kalbos ir
ton Street.
Urane — (High and Tech. kokio nors amato. Juk neapsi
only) — 2246 West Van Buren moka skursti “leiberiu”, jei
lengvai galima išmokti gerą
Street.
ciiivipc

ir

Harrison —

(High,

Elem.

Bernai

geriau

vakarines

tris jaunus vyrus. Visi jie pasi DR. VAITUSH, O. D.
sakė esą iš Indianapolis ir at LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
vykę iš ten nusipirkti Chicagoje, South Wabcr gatvėj, vai
sių, ką jie darą
kas savaitę,
nes jie turį Indianapolis vai
sių sankrovą. 'Pečiaus policija
juos painformavo, kad South Palengvina akių įtempimą, kuris
^* priežastimi galvos skaudėjimo.
Water gatvės jau senai '’ nėra
---- Į' e8
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuir kad jie ten negalėjo pirkti mo, skaudamą akių karštį, atitaiso,
vaisių savaitę atgal, nes mar- kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę.
ketas yra perkeltas kitur, taip- Prirenka teisingai akinius. Visuo
jau, kad nupirkuk vaisių visai se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, Jiarodančia ma
neerikalinga vežtis visą aršes žiausias
klaidai. Specialė atyda at
nalą jnnklų, nes
vaisiai ne kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10
mjmšainas ir niekas iš jų vai niai
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.
sių neatims. Policija juos tame
1545 West 47th Street
painformavusi uždarė kalėj iPhone Boulevard 7589
man, nes spėja, kad
jie yra
palydovai munšaino vežimo, ku
rio betgi policijai nepasisekė
sugauti.

gyventi.

J UW> I 1 1 J / J I i 1

Bemice Žalimiehes, kuri liko
nuteista 14 metų kalėjimai! už
savo vyro nunuodijimą, byla
tapo perkelta valstijos augščiausian teisman.
Vienas to
teismo teisėjų F. Young, sutiko
atidėti žalim’icnės išgabeniimą
į Joliet kalėjimą iki augščiausias teismas 4 neperžiurės jos
bylos, bet' jis vistiek nesutiko
jos paliuosuoti iš pavieto kalė
jimo už kauciją.
Žalimienės
advokatas ketina kaip greit
galima bus kreiptis prie augščiausio teismo ir prašyti pa
liuosuoti ją už kauciją.

Kas nori lankyti vakarines
.mokyklas, turi užsiregistruoti
North Side
Franklin —(Elenu and For.) iš kalno, — ateinantį penklar226 West Goethe Street.
dienį, rūgs. 18 d. ir pasirinkti
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TU^OubH
'\CLUTRM. VARK-l

..MOKĖ

FUMČS

1 5TA$tl> TO EEAT iv -©15T A

Už septynių valandų po pasi
rašymui New Yorloe
taikos
tari> On
ir Ilip Sincf chi-

mokyklas niečių,

kastų,

tapo

cliiniečių

siumčiama tiesiog iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.f
Berry & South 5th Sts. f
Brooklyn, N.

C0U6H
uOlt'Ntr •

PlHCHED-/-----

NEW YORKO IKI
KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Iš

l’uiki

projęa yra pasiūloma

atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir
atgal, ekskursijos kainomis.
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir
tas yra pavesta patyrusiems
konduktoriams.
Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių
agentų arba prie

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Mlchiaan Avenue
Chicaąo. IU.

"

i-'11
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Tel. Lafayette 4223

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

M. Yuška,
3228 W. 38th

Chicago, III.

Nauja Naujieny Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie
tuviai reikalavo, kad Naujienos
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiučio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo
NocVh Avė. ir Kedzie Avė.
~ Naujienų Admin tracija
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Tik ką abejo Kultūra No.
7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739
So. Halsted St.
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Traukimas
dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų ju^ų aveikatai.

CHINIETJS PAŠAUTAS

Perhaps the Sųuirrcl Merely Knew
ItoLU f-HTl- TMl'i

Lietuvių Dentistas patars naus geriau.

TEN IR ATGAL TIKIETAS
NEŽEMINTA KAINA

and Fol.) — 2850 24tli Street
lanke 63,660 žmonių (36,519 pašautas savo skalbykloje prie
Boulevard.
vyrų ir 27,1-11 moteris). Iš jų 1720 S6. State St., chinietis
22,931 lankė pradines mokyk Sam Wing, On Leong narys.
South Side
chinieČiai
las; anglų kalbos mokinosi Jis pasveiks, lx?t
Davis *— (Elem. and For.) 14,977 ateiviai. Augštesnes ir yra labai sujudę, nes tai reik
3014 West 39'th Place.
amalų mokyklas lankė 40,729 štų, kad ne padarymas nacio
Holdcn — (Elem. and For.) Žmones (20.707 vyrų ir 20,022 nalinės taikos tarp dviejų kas
3055 South Lopinis Street.
moterys). Iš amatų vyrai dau tų nieko* nebereiškia ir kad ka
Sinvard — (Elem. and For.) giausia mokinosi automobilių ras tarp jų tęsiasi ir toliau.
1600 South Hermi (age Avenue. taisymo, knygvedystės, braižy
Philips — (High, Elem. and mo, elektrikininkystės, medžio
For.) — 244 East 39th tįtreet. darbų ir t. t. Moterys daugiau PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI
AUTOMOBILIŲ
EnglewJod — (High, Elem. sia mokinosi
stenografijos,
and For.) 6220 Stewart Avė. gimnastikos, knygvedystės ir
Užvakar buvo lietinga diena,
Tilden —(High, Tech., Elem. virimo, siuvimo ir skrybėlių
todėl skaičius nelaimių su au
and For.) — 615 W. 47th PI. darymo.
tomobiliais žymiai
padidėjo,
BoAven —(High, Tech, Elem.
nes nė. automobiliai, nė peštie
and For.) 8860 Manistee Avė.
SUĖMĖ TRIS GINKLUO ji nematė gerai kelio, be to
Fenger — (Higb, Elem. and
automobiliai slydinėjo ir nega
TUS “VAISIŲ PIRKĖJUS“
Fcr.) — 50 East 115th St.
lėjo greitai sustoti. O nė pės
Jonės —- Commercial EvenKensinglono polidija pama čiųjų, ne automobilistu atsaring School) — Harrison St. &
čiusi/ anksti rytą didelį auto gumas, nė kiek nebuvo padidė
Plymouth Place.
Lindblom — (High, Elcin. mobilių prie 117 ir CaJumet jęs. Todiel tą dieną ir dauand For.) — 6130 Lincoln St. gatvių, automobilių sustabdė giau žmonių užmušta, Butent
ir iškratė. Ir rado ne tuščią, automobiliai užvakar užmušė
Nereikia mokėti
14 sunkiai
jį. Automobily rasta 3 revolve penkis žmones ir
Už mokslą visose šiose mo rius ir gerą .šautuvą, taipjau sužeidė, - kelis jų gal mirtinai.
kyklose nieko nereikia mokėti.
Tik stojant į augštesnes mo
Mokyklos
kyklas ir amatų mokintis rei
Vakarinės mokyklos yra šio
Geras paprotys
kia užsistatyti $2 ar $5, ku
se vietose (po mokyklos var
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius
riuos grąžinama gale metų, jei
galvos odą sveika ir kad turėti puikius
do seka sutrumpintas pažymė
žvilgančius plaukus.
jimas ko mokinama: edem. — mokinys ,bus aplankęs tris ket
virtadalius pasiskjirtų\ lekcijų,
elementary, pradine; for. —
pasilaikant pusę sumos už
foreign, anglų kalbos atei
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi
įrankių vartojimą, jei jie buvo
priešą gražių plaukų.
viams; high — Rūgštesnės mo
Nusipirkite bonką už 65c šiandien
vartojami.
pas saVo vaistininką. 75c kuomet
kyklos kursai; tech. — techUžsiregistruokite

I

ŽALIMIENĖS BYLA AUGŠČIAUSIAME VALSTIJOS
TEISME

niekučių pradinių amatų, o
moteris mokinama siuvimo, vi
rimo, skrybėlių dirmmo ir* t. t.
Augštesnėse mokyklose mo
kinami. pilną augštesniųjų mo
kyklų (high school) kursą,
arba duodama ir atskirus kur
sus. Pirmame atsilikime reikia
būti baigusiam pradinę mo
kyklą, ko nereikia imant spe
cialius kursus.
Amatų mokinama visokių:
agrikultūros
(žemdirbystės),
automobilių taisymo, duonkepystes, industrinės chemijos,
braižymo,
elektrikininkystės,
liejiklų darbo, mašinistų dar
bo, spaudos, rubsiuvystes, me
džio sarbų
(karpenterystės,
cabinet making ir k.) ir k.
Komercijos (prekybos) kur
suose mokinama
įvairių su
prekyba surištų dalykų: pre
kybines korespondencijos, gar
sinimų, pardavybos, knygvedystės, prekybos
įstatymų,
stenografijos ir t. t. Imant
komercijos k tiesą reikia būti
baigusiam pradinę mokyklą.

nical, įvairių amatų ir preky
bos) :

j

NAUJIENOS, Chicago, III.

6

LiBloviii Rateliuose.
JONAS BRUŽAS
Musų mylimas tėvas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs
70 metų amžiaus, Rugpiučio 12
dieną, 1925 metų. Gyveno Lie
tuvoj, Kentrenių kaime, Endrejavo valsčiaus, Kretingos ap
skričio. Paliko dideliame nuliū
dime moterį, dvi (lukteri ir vie
ną sūnų Lietuvoje ir du sūnūs
Amerikoje.

vartos lieku,

Simus Jonas Bružas
1961 Canalport Avė.

i Vaitkaus dramos teatras
Teatro direkcija nutarė pątobulinti Hull House teatrų, bū
tent: teatre įtaisyti ventiliato
rius, pagražinti sienas, scenai
pi.gaminti naują užlaidą, pasta
tymui nekuriu veikalų bus pa
gamintos naujos dekoracijos
taip kad musų Chicagos lietu
vių visuomenė šiame teatro se
zone pamatys keletą vaidinimų
jau visai stilingai pastatytų.
! Kaip teko patirti teatras tur

tuščia sankrova, tinkanti įvai
Bet kol kas
riems bizniams.
nesiranda tokio drąsuolio, ku
ris ten panorėtų atidaryti kokį
biznį.
Yra daug kalbančių a- Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
pie saliuną, bet šėrininkai yra
nutarę neleisti tokį biznį ati
ar kviečia.
daryti B-vės name.
Kažin
kaip išeis su th tuščia sankro Naujienų Spulkos šėrininkų meti
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
va; ji daro blogą įspūdį ir ne nis
sėjo 18, 7:30 vai. vakare, Naujienų
ša nuostolius.
name. Visi šėrininkai malonėkite da

Pranešimai

—Koresp. K. P. D. lyvauti šiame susirinkime.
V. Mišeika, Sekretorius.
• I ■■ II

Roseland
SLA. 139 kp. susirinkimas

Rugsėjo 3 dieną,

■ ——

Birutė. Birutės repeticijos jvyks
17 d. rugsėjo, 8 vai. vak., Mark White
Sq. 30 ir So. Halsted. Dar nauji na
riai gali prisirašyt. Vėliau nebus
priimami.
Valdyba.

Tautiška parapija prie 35
Strumilą ir Lietuvių
Union Avė. parengė didelį bazarą,

(savo nuolatinį dailininką, kurio svet. įvyko SLA. 139 kp. su kuris atsibus per tris vakarus į sa
Narių atsilankė vaitę: Seredoj, Subatoj ir Nedėlioj.
žinioj bus dekoracijų gamini sirinkimas.
Prasidės Subatoj, Rugsėjo 19 d., 1925
mažai — apie puskapis.
Per- m., 7 vai. vakare. Malonėkite visi
mas ir tvarkymas.
Komitetas.
j Sekmadieny,
protokolą iš pereito atsilankyti.
Sekmadieny, rugsėjo
rugsėjo mėn. 2(11 kaičius

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą? dieną,

eis pirmu kartu lietuvių susirinkimo ėjo skaitymas laiš..Repeticijos veikalo Šėtono Karaly
* scenoj Petro ^a’čiuno 3 veiks-darybos it įyai- ..stė
bus rugsėjo 16, 7:30 vai. vakare,
.Irių
komisijų
raportai.
Skai

Pulaski
Parko svet., Noble <fc Black
mų pjesa “Gyvenimo bangos.’’
Oak
gatvių.
Visi artistai visokių
Tas veikalas ką tiktai parašy tytas laiškas nuo Piki. Tarybos profesijų, ištaigų tikėjimų ir grieškaslink paduoto skundo ant ninkų, velniški atstovai, velniai, vel
tas ir pakol kas tebėra rankraš
kuopos valdybos už aikvojimą niukai ir pats šėtonas Belzebubas bū
tyje.
Turinys jo paimtas iš .kuopos pinigų, smurto keliu, tinai atsilankykite laiku. Žinote kad
atida ra tik iki 10 valandos.
lietuvių inteligentų gyvenimo lavu|jnjftms rejųa]ama>
Per- svetainė
Meldžiu
nesivėlyti,
kad būt galima
Tai yra paprasti simptomai, dėl
Rusijoj
karo
metu.
padoriau
atlikti
repeticija.
Viskas de-|skajgjus jajgką, pirm, klausia ką
kuri matymas reikalauja pagel
.
M. Dundulienė.
šio veikalo Pa-įdarote su laišku, visi tyli, tik
tos. Gal būt, kad jums reikia aki dasi Petrapily,
nių? Pasitarkite su manim šian !Matyme dalyvauja, be senes- p Petronis
ir M. Bacevičius BRIDG^PORTO LIETUVIAMS’:
dien. — Pritaikau taipgi akinius niųjų, naujos pajėgos, kuriofe abu pradėjo deklamuoti: matai,
“Naujienas” pradedama išnešioti
nuo
3-čios valandos ryto.
Lietuviai
prie likusių dietų akinių stiklų.
dar
pakol
kas
nebuvo
dalyvaa
r
mes
nesakom,
kad
nesame
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir
Nedėlioj nuo 9 iki 11.
vusios Vaičkaus dramos teatre, kalti ir kad mes esaftie geri ir nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra Ap
“Naujienoms” gana anksti.
Įdomu bus pamatyti naujas pa- ištikimi nariai. Taip, Pild. Ta- rūpinami
DR. JOHN J.
Už “Naujienas” galima mokėti sykį
jėgas.
ryba nenubaudė, tik tėviškai | savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
SMETANA
nanti pažymėtame zone. o da neapPradžia vaidinimo kaip ir vi-1 pabarė, kad daugiau vengtų rupinami
ankstyvomis “Naujienomis”
AKINIŲ EKSPERTAS
sados lygiai 7 vai. vak. Kaip I kuopoje nesusipratimus kelti. tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros
1801 So. Ashland Avė.
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
girdėti sekančiam spektakliui P. T. per minkštai žiuri į tuos Boulevard
9663).
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
gaivalus; dabar ir vėl jie pra
pertraukų
laike
bus
:
r
dainų.
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
dės burnoti ant tų, kurie nepri
Ant Platt’s Aptiekos
tars raudonąjam bizniui.
Pastebėkit mano iškabą
Tolinus ėjo kuopos valdybos
IEŠKAU Prano Vasiliausko;
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
raportai.
Pirm. P. Petronis
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.
jokio raporto nedavė, M. Ba- pirmiau gyveno Chięagoj, dar
cevičius raportuoją, kad jam bar nusipirko farmą. Prašau
Lietuvių Liuosybės Namo B-vės
J. Kudak,
vis centras neatsako j jo klau atsišaukti.
vakaras
909 W. 20 St. Chicago, 111.
simą, tai meldė, kad Kuopa jam
į
pagelbėtų; tą ir padarė* Svar
| Kaip jau skaitytojai žino, pe- biausias buvo raportas fin. sek PAJfišKAU Vinco Jakaičio, pir
miau gyveno Chioagoj. Turiu svar
, reitą sekmadienį įvyko Lietuvių retoriaus P. Babelio. Jis iškė bų
reikalą. Jis pats ar kiti jį pa
Liuosybės Namo B-vės vakaras lė vieną dalyką, kuris vaizdžiai žįstanti praneškite šiuom adresu:
VINCAS JAKAITIS,
nuosavioj svetainėj. Nežiūrint I parodo kaip kuopos pirm. Pero1739 So. Halsted St.,
šilto oro, svečių prisirinko veik Įnis tvarko kuopos ir SLA. rei
Chicago, III.
- - —
'n Kuomet jus su pilna svetainė.
kalus. Dalykas toks. Fin. sekr.
sergate, tai pir
mutinis dalykas i Programą išpildė L. K Cho padavęs čielą glėbį tuščių blan
jus norite gauti ras, perstatęs trumpą komedi kų dėl ligonių, o pirmininkas pa
gerą specialistą,
ant
Vaidylos sirašydavo
PAIEŠKAU partnerio į res
kad jis jumis gy ją “Aš numiriau.”
dytų — tokį spe savo uždavinį išpildė neblogai. tuščių
blankų,
jam torano biznį, nemokantį išmo
cialistą, kuris tu
pas kinsiu. Labai gerą vieta, ^gau
tankiai
ri daug metų pa Po to tęsėsi muzikalė dalis. Su nereikėdavę
Bet da sit pigiai pirkti pusę biznio ar
tyrimą ir tokio dainuota kelias daineles solo, o pirmininką vaikščioti.
kuris “nedaro
bar kuris ten narys, pasiųstas ba visą. Priežastį patirsit ant
spėliojimų”. Gal avi mergaitės griežė smuiku n
būt, kad jus jau pianu.
2227 Calumet Avė.
Ant užbaigos dainavt ligonių lankyti ir radęs pirmi vietos.
esat gydęsis pas
ninko jau pasirašyta ant tuš
daugelį gydytojų, bet vis be pasek pats choras. Choras gana skai
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne tlingas ir dainuoja gerai, ma čių blankų įspėjo pirmininką,
žinojo, kokia jūsų liga buvo.
tyt, turi gerą chorvedį, kuris tad dabar pastarasis nebenori
Ateikit j musų ofisą ir daleiskite betgi ciceriečiams nėra žinomas rašytis ant blankų, todėl fin.
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray
sekr. nori atsisakyti nuo vietos.
ir labaratoiijoj, tas pilnai pasakys, Pertraukoje kalbėjo apie Ben
Tai matote kaip 139 kp. pirm.
kas jums yra ir kur randasi liga ir drovę P. Juknis.
Programo
EXPRESSING & COAL
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
P. Petronis tvarko kuopą. Ma MOVING,
PIANO
MOVING EXPERTS
rime geriausius Europinius ir Ameri vedėjas buvo A. Klainis.
Long
distance handling.
no supratimu, kam dar reika
koniškus įrengimus. Musų X-Ray
Programui
pasibaigus
prasi
Turime daug metų patyrimą.
lingas pirmininko parašas, jei
mašina yra viena iš didžiausių visa-

ASMENŲ JIESKOJIMA?

Cicero

Pasitarkit su
Specialistu

Trečiadienis, Rūgs. 16, 1925

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI

NAMAI-iaiE

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

800 GROJIKUS PIANAS
Moderniški keisai, gerame pa
dėjime, parduosiu už $130 cash
arba $10
į mėnesį, su plačiu
benčium ir 103 roleliai.
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI 3 lotai, prie
Talman Avė. į pietus nuo Ar
cher Avė. Kainavo $3000 par
duosiu už $1800. Gatvės ištai
sytos ir apmokėtos.
Consumers Flour and Ceriai
Company, 127 N. Dearborn St.

Del grosernių? bučernių, delikutesen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengimas Sostheim’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
<
1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, daržovių krautuvė, gero
je vietoje, ilgas lysas, gerame
P/AJIEŠKAU darbo į keptu padėjime.
vę. Galiu dirbti prie duonos ir
Atsišaukite:
kčksų.
8256 So. Halsted St.
.. J. AREALUS
1500 So. 51st Avė.
PARDAVIMUI — '
Cicero, III.
Barbernė ir pulruimis, lietu
vių distrikte.
>

JIESKŪ DARBO

REIKIA DARBININKŲ "
MOTERŲ

i Atsišaukite:

3601 Emerald Avė.
BRIGHTON PARK

vaitę. Antros virėjos, .$30 j savaitę.
Pardavimui grosemė, vaisių,
Lovų taisytojų, $17 į savaitę. Jani- daržovių krautuve, randasi labai
torkų, 40c. j valandą. Prie namų
darbo ,$18 į savaitę kambarys ir val gerojė lietuvių kolonijoje.
gis. Gaspadinių, $18 į savaitį. f
4127 Archer Avenue
dirbtuves, $16 į savaite.
Prie spė
ka varomų mašimj operatorkų, dar r~--------------------------- -------------bas nuo štukų. Į restauranus, geros
PARSIDUODA icc cream,
algos. Taipgi turime daug ir kito
saldainių, cigarų ir kitų smul
kių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY,
4191 So. Halsted St.,
Kampas 42 St., 2 augštas

kmenų krautuvė.
Lietuviais
apgyventa apielinkė.
1437 So. 49th Ct. Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai
ice
REIKIA patyrusių
moterų
cream parlor. Yra 4 kamb. gy
sortavimui popierų atkarpų.
Continental Paper Grading Co. venimui. Biznis išdirbtas per
kelioliką metų. Priež. pardavi
1451 So. Peoria Str.
mo patirsite ant vietos.
6706 S. Ashland Avė.
REIKALINGA mergina prie
Phone Prospect 8466
nami^ darbo į Rivcrside, III.
Atsišaukite greitai. Justin Ma- KAS NENORITE turčiams ver
ckiewich, 2342 So. ILeavitt St. gauti, imkit šį biznį, o neturėsit bo
so ant savo galvos. Tai yra moky
Canal 1678 ar Riversidd 291 W klos daiktai, groserio ir visokių
smulkmenų. Prieš mokyklą, sena
vieta; daugiau patirsit ant vietos.
Atsišaukite
3518 So. Wallace St.

dėjo šokiai,

So. Halsted St.
o tarp nešokančių jis vistiek nežino ant ko pasi- Phones: 3406
Y<ls 3408 —■ Bbvd. 1969 res.

įvairus pasikalbėjimai, daugiau
X-Ray Egzaminavimas sia apie naujai išdekoruotą sve rašo: narys da nesirgo, o pir
mininkas jau pasirašė.
Tai
ir patarimai visai dykai tainę. Visi nepaprastai džiau mat
kaip puikiai valdo raudo
Mes gydome labai pasekmingai vi gėsi
svetainės gražumu ii' nieji biznieriai, ir dar grūmoja
sokios lųšies naujas ir užsisenėjusias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ džiaugėsi, kad tarp lietuvių at rezignacijomis, jei kas prieš tai
ir» SKILVIO ligas, galvos skaudėji siranda tokių gabių
žmonių, protestuoja ir nori, kad geriau
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
—Narys.
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, kurie taip gražiai atlieka dar butų tvarkoma.
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir bą.
Kaip jau žinia, svetainę
VENERINĖS ligos, yra musų speci- dekoravo X
Ramančionis.
alumas per 28 metus.
t
Mes turime pas save visus naujau su kuriuo daugelis gaidė susi
sius serumus.
pažinti ir tas jų pageidavimas
nes jis buvo svetai“606” ir “914” išsipildė,
Po keturių savaičių viešėjinėję, o be to p. Ramančionis
Yra suteikiama su pažinimu ir be yra linksmo budo žmogus ir su mos rytinėse valstijose, sugryskausmo.
Musų kainos už; gydymą
i kiekvienu draugiškai pasikalba. žęs neradau jokių permainų vi
yra labai liberalės.
suomeniniame gyvenime, bet
Mes gydome vyrus ir moteris.
tad kiekvienam buvo su juo |
[pas niekurius asmenis radau
] Įžymių permainų.
smagu isueiti ir susipažinti.
■ Kiek galima buvo matyti, visi šiuo vakaru liko patenkinti. Į Užbėgęs pas Dr. Montvidą
Galima sakyti, kad šėrininkai radau pilną kambarį pacientų
rūpinasii Bendrovės padėtimi Palūkėjęs porą valandų kol su
Dr. Gili, Specialistas
Taip ir turi būti,
Dalyvavo silaukiau savo eilės ofise pama
40 No. Wells St.,
šėrininkų nemažai, bet galėjo čiau daug naujų moderniškų
kampas Washington
būti ir daugiaus.
Iš draugijų mašinų, kurios atsiėjo daugiau
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir pasirodė tik dvi R. R. Kliuba poros tūkstančių dolerių. Sma
Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir
gu, kad musų daktarui sekasi.
šven- ir ADLID. kp. O kur visos kiSubatoj: 9-8. INedėldieniais
__________ ir —
Užsukęs pas p. K. Rugį ra
temis: 10-1.
tos buvo?
Buvo nutarusi da
lyvauti ir SLA. kuopa, bet nė dau namo duris betaisant. Du
rų užraktą deda atbulą ir, žino
komitetas nepasirodė. Bendroma, joty u budu nepritaiko. Bet
vė susikūrė draugijų sumani
nėra ko stebėtis, juk jis kriaumu.
Draugijos turi daug šė čius!
rų, bet jos yra pamiršusios.
P-as Semaška sakė, kad lie
Del skilvio ir vidurių nesma
Tame didžiausia kaltė yra drau tau mažai buvę, tai ir tautiškas
gumų iš priežasties dantų
gijų atstovų.
Draugijos turė pūdymas esąs labai sukietėjęs.
augimo, nieko nėra geresnio
kaip Šis
saugus Kūdikių
tų reikalauti iš savo atstovų
J. Degutis yra labai užimtas
Lavative.
pranešimų apie Bendrovę, nes — mat budavojasi naujutėlę re
tai yra jųjų užduotis, kurios zidenciją.
betgi daugelis atstovų ir drau žodžiu, visi norfhsaidiečiai
gijų nepildo.
gyvuoja gerai.
trup

North Sidez

The People’s Health
Institute'

Babies Love It

Mas. WlN8LOW*S
S

Beje, Bendrovės

name yra

-—Lietuvis.
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Tol. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam.
Už-,
laikųm malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
M

..............
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Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis
visiems. Dasižinokite pas mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.
PEOPLES PLUMBING &
HEAT1NG SUPPLY CO.
490 Milwaukee Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

REIKIA 2-jų PARDAVĖJŲ
patyrusių apie pardavimą na
mų ir žemės. Geistina, kad
turėtų savo automobilių ir ne
tingėtų dirbti, nes uždarbis
yra geras. Darbas pastovus ir
gera ateitis. Atsišaukite
2221 W. 22nd St.
F. G. Young Salesmanager

Atsišaukite
'
PEOPLES FURNITLKRE

CO.

GREITAS PATARNAVIMAS
Del visokių rųšių automobilių pa
skola už jūsų karą, ar jus su juo
važinėsite asba pas mus padėsite.
Notos perfinansuojamos. Musų vieta
atdara dieną, vakare ir nedėlioj.

CHICAGO MOST CONVINIENT
FINANCING
1837 So. Michigan Avė.
Tel. Calumet .3267 arba 3276
J. WOOLF

MOKYKLOS
VALENTINE
DRESSMAKING
COLLEGE

ANGLU KALBA

PARDAVIMUI groserne ir
bučemč. Geras biznis ir geroje
apielinkėje.
Parduosiu ne
brangia kaina.
P. H. BAUMGORTEN,
•
4106 W. 63 St.

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- šioje šalyje.
Kurie kalba gerai angliškai visur
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedystės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Leveskio Mokykloje klesose ir per
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų ,klausk asmeniš
kai arba laišku.
LEVESKIS’ SCHOOL
Prcparatory and Commercial
3301 So. Halsted SI., Chicago, III.
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI
iš dviejų
biznių
vienas; delikatesen krautuvė, o antra

ice creaminė, nepraleiskit geros pro
Didelėse Išdirhystese
gos atvažiuoti apžiūrėti. Priežastis,
LIETUVIAI amgliškai kalbanti, negaliu dviejų bizhių apdirbti.
COYNE
1354.3 So. Indiana Avė.
17—30 metų, mete duosime jums dar
Praktiškas, asmeninis mokinimas.
\ arba 3 W. 137 St., '
bą, už $18 —40 j savaitę, prie gele
Be knygų. Nereikia didelio mok
žinkelio telegrafų, patyrę gauna
slo arba patyrimo.
$165 į mėnesį ir daugiau.
Patyri
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS
PARDAVIMUI didelė melžiama
mas nereikalingas, veikit greit. At
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo
karvė,
geros
veislės,
duoda
po
15
dara vakarais, 220 So. Saate St.,
$60 Iki $200 į Savaitę
kvortų pieno į dieną. Priežastis par
Room 1430.
'
Pilnas
kursas j trumpą laiką. Kledavimo, neturiu kur laikyti.
sos
dienomis
ir vakarais. Ateikite
REIKALINGAS
antrarankis
Atsišaukite
•
/
arba
rašykite,
gausite DYKAI
Edbroolce Avė.
duonkepys, turi
būt patyręs * 12102 So.
KNYGUTĘ
su,
151
elektros foto
Kensington.
tame darbe. Kreipkitės po pie
grafijomis. Klauskite apie du spe
-A-------------------------- *---------- --------PARDAVIMUI groserne, ne cialiu DYKAI kursus.
tų.
11926 S. Halsted St.
ELECTRICAL SCHOOL
svaiginamų gėrimų, cigaru, COYNE
.
Tel. Pullman 5444
1300-10 W. Harrison Street
kendžių ir smulkmenų krautu
Chicago, HU Dept. L16
b
.......
■
vė. Pigi renda
ilgas lisas, 4

REIKALINGAS žmogus prie
išvežiojimo rakandų; gera al kamb. gyvenimui.
5702 So. Racine Avė.
ga ir pastovus darbas. Atsišaukit į Peoples Furniture Co.
1922 So. Halsted S.t

PAIEŠKAU darbininkų prie
rooming house, ir lonč room
dirbti naktimis. Guolis ir val
gis, mokestis pagal sutarties.
1464 Indiana Avė.

RAKANDAI

Muvinam visokius furnišius ir
, pianus. Patyrimas tame darbe 12
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl bekarnių. Darbų atliekam saugiai,
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:
ROKAS STEPONAS
3210' So. Emerald Avenue

PARSIDUODA fornišiai 2 kam
barių, geram stovyje, parduosiu pi
giai. Galima gauti ir kambarius parendavojimui.
Atsišaukite
1714 So. Union Avė.
1 rear

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI arba rendai mūri
nis namas 6616 So. Maplevvood Avė.,
6-6 ruimų, karštu vandeniu apšild >mas, Kevone boileris, Mullir sistemos,
vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksijos.
Atdara dėl pažiūrėjimo. Raktas
6618 So. Maplewood Avė.
Phone Normai 5167

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, lotas 25x125, turi
būt parduotas iš priežasties per
sikraustymo į didesnį namą.
Šviesus iš visų pusių, garu šil
domas, netoli elevatorio ir gatvekarių, gali būt vartojamas
PARDAVIMUI restaurantas, dėl dirbtuvės arba perdirbtas į
geroje vietoje, ( pigi renda, ge flatus. Nupirksit už geriausį pa
ras lysas, $100 į dieną.
siūlymą. Nereikia turėti daug
Atsišaukite:
pinigų. Atsišaukite:

"-^PARDAVIMUI

*

ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiun
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 .South Kedzie Ave^
į
Lafayette 6738

1922 So. Halsted St.

Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

________

MORTGECiai-PASKOLOS

PARDAVIMUI groSernė, ge
ra vieta dėl bučernės. Prieža
REIKALAUJAM
patyrusių stį pardavimo, patirsit ant vie
pardavėjų; pardavinčt rakan tos.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dus, pečius, pianus ir tt. Gera
3000 W. Pershing Rd.
mokestis ir pastovus
darbas.
»
......................

Tel. Yards 6728

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
IR SUTAUPYKI^ 35%
Mes parduodame visiems olselio
kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 West Divialon St.,
netoli Marshfield

BARGENAS — PUSDYKIAI
Wentworth, netoli Garfield Blvd.,
2 augštų mūrinis, krautuvė ir 5
kambariai augštai, yra vana ir elek
tra, medinė cottage ir 2 karų gara
žas iš užpakalio. Nupirksite už geriausj greitą pasiūlymą.
Tel. Wellington 3814

PATYRUSIŲ OPERATORKŲ
Prie Singer siuvamų mašinų,
Kursai Designing, Dressmaking,
automobilių dirbtuvėje. Nuo
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Klelat darbas ir gera pradžiai
EXTRA
sos dienomis ir vakarais.
Atsi
šaukite,
rašykite
arba
telefonuoalga.
Oras atvėso; stengkimes kuokite dėl tolimesnių informacijų.
Atsišaukite
greičiausiai į biznį, biznis tai ne
W. Madison,
Chicago, III.
ERO MANUFACTUR1NG CO. paprastas darbas .Mainau gerą 2407
Phone Seeley 1643
2240 Ogden Avė.
ir seną bučemę ir grosemę į 2
M. E. HUTFILZ, Manager
ar 4 pagyvenimų namą, neski
riant j medinį ar mūrinį, ir ne
skiriant miesto dalies. Pasi- zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
skubinkit. S. Markūnas, 11930
VYRŲ
S. Lowe A v. Tel. Pullman 5089.

JIESKO PARTNERIŲ ~ REIKIA UARBININKŲ

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE
Sena medžių auginimo įstaiga išparduos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, golf, bulvaro,
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės j Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

151 W. 63 St.

2144 So. Troy St.

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

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

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

