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1,000 druzų kritę 
kovoj Sirijoj

Reikalauja nacionalizuoti 
bankus Anglijoj

Amerikos lakūnai Morokkoje 
nepaiso valdžios įspėjimo

1,000 druzy kritę kovo 
je su francuzais

Reikalauja nacionalizuoti 
bankus Anglijoje

Pačių francuzų nuostoliai bu
vę tik vienas nukautas ir 50 
sužeistų

Darbo partija ir kairieji libe
ralai pradėjo stiprią dėl to 
kampaniją

BEIRUTAS, Sirija, rūgs. 22. 
— Prancūzai skelbia, kad įvy
kusiame praeitą ketvirtadienį 
mūšy su sukilusiais druzais ties 
Messi Frey, į pietus nuo Suedi- 
jos, druzai netekę 500 užmuš
tais ir 500 sužeistais, 
pu pačių francuzų 
buvę
penkiasdešimt sužeistų.

Tuo tar- 
nuostoliai 

vienas užmuštas ir

Rusai šelpia pinigais
Kiny sindikalistus

MASKVA, rūgs. 22. — “M. 
O. P. R.” tai yra: Tarptautinė 
Draugija Revoliuciniams Kali 
uiams šelpti pasiuntė'* Kinų sin- 
dikalistams šanhajuj dar 15, 
OCO rublių (7.500 dolerių 
rikos pinigais) paramos, 
miau buvo jau pasiųsta 
97,000 rublių.

Ame
Pir-
viso

Vokietija išgujo chica- 
giškj ku-kluxą

—-IX__________

BERLINAS, rūgs. 22. —Chi- 
cagos liuteronų kunigas, Gott- 
ardas Strohschein, kurs nuvy
kęs Vokietijon ėmė organizuo
ti tokią-jau, kaip Amerikos 
Ku-Klu x- Klana s, organizaci j ą 
vardu “Ugnies Kryžiaus Vy
čiai,” savo karjerą ten pabaigė. 
Berlino vyriausybė įsakė jam 
per šešias dienas išsikraustyti 
iš Vokietijos, ir jis vakar išsi
kraustė į — Varšuvą.’

LONDONAS, nigs. 22.—Ang
lijos darbo partija ir kairysis 
liberalų partijos sparnas pradė
jo kampaniją prieš didžiulius 
Britų bankus, kaltindami juos 
dėl trukdymo Britų prekybos ir 
pramonės. Darbiečiai ir kairie
ji libearlai smerkia bankus visų 
pirma dėl to, kad jie atsisako 
finansuoti Britų firmas, gavu
sias didelių užsakymų iš Rusi
jos. Jie nurodo, kad dėl blo
gos prekybos ir dėl nedarbo 
krašte yra tiesioginiai kalti 
penki didžiuliai bankai, kurie 
per pastaruosius metus sugebė
jo paimti savo kontrolėn ko
ne visus mažesniuosius vietų 
bankus. - ' • 1

Seniau verslo žmonės galėda
vo savo geru vardu gauti kre
ditų vietos banke; dabar gi 
banko skyriaus vedėjas norin
čioj^ gauti kreditų aplikaciją 
siunčia Londono bankui, kurs 
paprastai atsisako duoti kredi
tų, jeigu aplikantas negali duo
ti auksuotais kraštais saugeny- 
bės popierių. Tie penki di
džiuliai bankai nori turėti rei
kalo tik su didžiuliais industri- 
alistais.

Darbiečiai tat dabar pradėjo 
kampaniją už nacionalizavimą 
bankų, ir čia jie randa didelio, 
žmonių pritarimo.

Chicago, III. Trečiadienis, Rugsėjo-Sep tember 23 d., 1925
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Kaip Dėdė Šėmas išsigando vieno menko Britų komunistėlio

Padedantieji francuzamš prieš Turkai mohilizavę\ 49,000 ka- eina sku- 
karo žy •Abd-el-Krimą jankės sakosi 

tarnaują Morokkos sultanui
riuomenės; Irakas prašo Did 
Britanijos pagalbos

Įvairiose provincijose 
boti prisiiurošimai 
giams

22.—Įvai- 
eina

UEZZANAS, Morokka, rūgs
22. — Padedantieji francuzams 
kariauti su riffiečiais Morokkojjti Mosulo sienų klausimą,

Jankių’ aviatoriai nepai- Del Mosulo gaN kilti ka 
so valdžios įspėjimo ras- aiUmuateRytuose

LONDONAS, rūgs. 22.—Tau
tų Sąjungai nepavykus išlygin- 

- -’i °Amerikos aviatoriai nė kiek ne-.Turkijai pareiškus, kad ji ne- 
susirūpinę valstybės departa- fbeprižadanti daugiau laikytis 
mento įspėjimu, kad jie laužo ’Sąjungos sprendimo, padėtis 
Jungtinių Valstijų įstatymus'susidarė taip rimta, kad arti- 
ir dėl to gali būt pašaukti tie-'muose Rytuose gali kiekvieną
son ir nubausti kalėjimu. Ga valandą kilti karas, 
vę apie tai žinią aviatoriai pa- - - - -
sakė, kad jie tarnaują ne Fran- iHaagos tribunolui, bet ligi jis 
cijai, bet Morokkos sultanui,x ii pateiktus jam klausimus per- 

’ dėl to visai nesijaučią kalti, žiūrės ir padarys sprendimą,

Visas dalykas tapo perduotas

Meksikos valdžia prieš ’^e nes5 J°ki°s ištikimy- turės praeiti mažiausiai 
komunistų streiką

Įtūžusi govėda gyvą 
sudegino negrą

NEW ALBANY, Miss., nigs. 
21. — Govėda įtūžusių žmonių 
vakar atėmė iš policijos rankų 
vieną jauną negrą, išvilko jį į 
laukus ir gyvą lauže sudegino. 
Tasai negras, Ivy vardu, buvo 
kaltinamas dėl užpuolimo praei
tą penktadienį vieno farmerio 
dukters.

bes priesaikos, nepasirašę nė 
jokių kariuomenėn pasidavimo 

~ popierių ir galį tarnavimą sul- 
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. tanui mesti, kada tik norėdami.

22. Meksikos valdžia pas ei- get jie pasiliksią iki karo pa- 
bė, kad streikas, kurį komunis- įjajg()S 
tų vadovaujamoji regiono dari
bo konfederacija paskelbė prieš j Franci ja verčia nuo savęs kaltę 
Britams priklausomą EI Agui- 
la aliejaus kompaniją, esąs ne

apie

Viešai rūkantieji turi 
mokėt taksus

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
21. — Tabascos valstija išleido 
naują įstatymą, kuriuo einant 
visi asmens, kur viešai ruko, 
taipjau tie, kur viešose vietose 
pasirodo girti, turi mokėti val
stijai tam tikrą mokesni. Po
licija žiūrės, kad toks mokesnis 
butų sumokėtas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS INDIA
NOS VALSTIJOJ

EVANSVILLE, Ind., rūgs. 
21.—Pietų Indianos daly vakar 
rytą buvo jaustas lengvas že
mės drebėjimas, lydimas kur
čių požeminių dundėjimų, šią 
vasarą tai jau trečias kartas 
čia įvyko toks žemės drebėji
mas.

Kinams vėl gresia pilie 
4inis karas

Zinovjevas viešpataująs 
papirkimais ir teroru

Cechų komunistų partijos va
dai aštriai atakuoja Zinov- 
jevą ir jo internacionalą

No. 224

Rusai sumažino moki
niams mokyklos d arba 

namie

PARYŽIUS, rūgs. 22.—Fran- 
. , , . , ei jos užsienių reikalų ministe-

teisėtas, ir kad tedeialė yaldžia Lya gavus žinią, kad valstybes 
,.aP8aUK“»ldeI’“rtamenta3 Washingtone įs 

Ipėjo savo piliečius aviatorius, 
Stieikas buvo paskelbi JOgej -tarnaUdami Mbrokkoj, 

laužo Jungtinių Valstijų įsta
tymus, išleido pranešimą, kad 
dalykas Franci jos visai nelie- 
čiąs: tai esą reikalas tarp Mo
rokkos sultano ir pačių ameri
kiečių. ‘Jankių” aviatoriai bu
vę Francijos karo ministerijos 
priimti tarnybon, bet kai tik 
jie atvykę į Morokką, jie tuo
jau visi buvę perduoti sultanui.

tiems darbininkams, kurie gi iš. -j0 sftV0 aviatorius,
dirbti. F— ----  —
tas dėl to, kad kompanija pa
leido kelis darbininkus iš darbo,

pusę metų.
Britai, kuriems Tautų Sąjun

ga yra davus mandatą Irakui 
(Mesopotamijai), bus priversti 
ginti jo sienas, jeigu Turkai 
pradėtų karo žygius.

Sakoma, kad Turkija mobili
zavus į Mosulo pasienį apie 40,- 
000 kariuomenės. Tatai vei
kiausia yra perdėta, bet Irako 
valdžia prašo, kad Britai atsių
stų kuoveikiausiai diviziją ka
reivių Mosulo sienai ginti nuo 
turkų įsiveržimo.

ŠANHAJUS, rūgs, 
riose Kinų provincijose 
skuboti militariai prisiruošimai 
ir kariuomenės mobilizavimai, 
taip kad neužilgio laukiama vėl 
pilietinio karo Arčiau daly
kus žinanti?ji pranašauja. kai 
j teinantį mėnesį prasidėsianti 
kova 'ta’.r Mandžuitjos čan.; 
Tsolino ir “krikščionių” gene
rolo Feng . uhsiano, kurtų kiek 
vienas sieku si paimti savo kon 
trolėn šaipi nrovin .ją.

Japonai susirūpinę
TOKIO, rūgs. 22. — Japoni

jos užsienių reikalų ministeri 
ja gavo iš savo ministerio ir 
konsulų Kinuose telegramų, ku
riose jie pareiškia baimės, kad 
greitu laiku nekiltų ^lietinis 
karas tarp Mandžurijos vado 
čang Tsolino ir krikščionių ge
nerolo Feng Juhsiano. Kilus 
karui, kova tarp jųdviejų jau 
eitų iki galui, iki vienas kat
ras liktų pilnu Kinų diktato
rium.

PRAHA, čechoslovakija, rug
sėjo 6. [Paštu]. — Rinkimų 
kampinijoj, čechoslovakų nepri
klausomos komunistų partijos 
vadas, Kuceira, išleido jdomų 
atsišaukimą į savo apskrities 
rinkėjus.

čechoslovakuosė’, kaip žinia, 
yra dvi komunistų partijos, ku
rios veda tarp savęs aitrią ko- 

- vą, ir viena nuo antros skiria
si vyriausiai tuo, kad viena la
biau, antroji mažiau klauso Zi- 
novjevo maskviškio komintemo 
įsakymų. Kova tarp tų dvie
jų partijų taip įaštrėjo, kad 
vienoj ir toj pačioj rinkimų ap
skrity jos stato prieš viena ant
rą savo kandidatus.

Minėtame atsišaukime komu
nistų vadas Kucera sako:

“Zinovjevo grupė ne tik pa
stvėrė į savo rankas ncapribo- 
tą galią vienintelei pasauly 
darbininkų respublikai, bet ji 
neapribotai valdo ir visą trečią- 

’jj [komunistų] internacionalą. 
1 “Buaijos darbininkų pinigais 
Zinovjevas paperka sau komu
nistų partijas visame pasauly 
ir laiko jas ant saito. Prieš 
kiekvieną, kurs drįsta kritikuo
ti Zinovjevo kliką, jis pavarto
ja aštriausių teroro priemonių.”

Del tos tai priežasties, sako 
toliau komunistų vadas, ir su
sidaręs vyriausias skirtumas 
tarp dviejų sriovių, tarp Zinov
jevo ir Trockio.

“Mes,” sako toliau Kucera, 
“atvirai pareiškiame, kad mes 
esame prieš Zinovjevą. Mes ne
sutinkame su jo beprotiška po
litika, ir dar neužmiršome to, 
kad rusčiausiame rusų revoliu
cijos momente Zinovjevas pasi
rodė bailys., kuomet Trockis pa
sirodė vyras ir kovotojas. Mes 
laikomės su Trockiu.”

SAN DIEGO, Cal., rūgs. 22. 
Ė- Praeitą naktį gaisras nušla
vė Ti Juanoj visą bloką namų 
padarydamas apie 1 milioną do 
lerių nuostolių.

Indų nusistatymas 
prieš Ameriką

LONDONAS, rūgs. 22. — Iš 
Indijos praneša, kad Indų sei
mas atmetė valdžios įneštą na
tūralizacijos įstatymo sumany 
mą, kadangi jame nebuvo už
drausta amerikiečiams tapti 
Indų piliečiais, lygiai taip, kaip 
kad Jungtinių Valstijų įstaty
mai užgina indusams tapti A- 
merikos piliečiais.

SALONIKAI, Graikija, 
22. — Kadangi Graikijoj 
žudymų skaičius begalo padidė 
jo, vyriausybė išleido įsakymą 
savižudas laidoti atskiroj nuo 
paprasta mirtim mirusių vietoj, 
manydama tuo atgarslnti žmo
nes nuo savižudybės.

Profesorius nusižudė

LEXINGTON, Okla., rugsėjo 
22. —* Dvi mylias nuo čia rado 
pasikorusį nuo upelio tilto Ok- 
lahomos Universiteto 
rių, Thomasą Bent 
Priežastis nusižudymo 
ma.

profeso- 
Moore’ą. 

nežino-

1-Ug.sk 
ausi- Motina ir keturios dūk 

terš žuvo ugny
Britų Kanada,

South Wellingtone,

NUBAUDĖ RYKŠTĖMIS Už, 
MUŠIMĄ SAVO PAČIOS GRH

....NANAIMO, 
rūgs. 22.
netoli nuo čia, praeitą naktį ki
lo vienuose namuose gaisras. 
Šeimininkė,, Hunterienė, pabu
dus, kai jau namai buvo visi 
liepsnoj, bandė gelbėtis ir iš
gelbėti savo ketvertą vaikų, bet 
nebepajėgė, ir visi žuvo ug
ny.

Švietimo komisariatas nustatė 
darbo namie ne daugiau kaip 
6 valandas savaitėj

MASKVA, rūgs. 22. — So 
vietijos švietimo komisariatas 
išleido įsakymą, kuriuo visoj 
sovietų respublikoj pradžios ir 
vidurinių mokyklų mokiniams 
mokslo darbas namie beveik vi
sai panaikinamas. Visas moks
las turi būt atliekamas mokyk
lose, mokiniams duodant namie 
tik trumpus rašto darbelius pa
daryti. Mokytojams užgina
ma duoti mokiniams darbo na
mie daugiau, kaip šešias valan
das savaitėje. Skirti moki
niams darbo namie iš aritme
tikos, gramatikos, istorijos ir 
geografijos visai i užginta. Mo
kytojams užginama taipjau 
duoti mokiniams mokintis ką 
nors, atmintinai.

Kadangi Maskvoj visos mo
kyklos pei*pildytos, tai pamo
kos vedama kasdien dviem pa
mainom, po keturias valandas 
kiekvieną. Pusė mokinių lan
ko mokyklas iš ryto, kita pusė 
po pietų.

Kariamam kaliniui ka
ralius dovanojo mir

ties bausmę
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 22. 

-- šiandie čia turėjo būt pakar
tas vienas komunistas, pasmer
ktas mirties bausmei. Kai jau 
pasmerktajam buvo neriama 
virvė ant kaklo, gauta iš kara 
liaus Boriso susimilimas.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kur karalius panaikino mirties 
bausmę, kurią pirmiau jis ’• 
vo savo pąrašu patvirtinęs.

[Bulgarijos karalius Borisas 
yra žinomas mirties bausmės 
priešas. Teroristams, kurie 
buvo pasmerkti dėl išsprogdini-

> Sveti Kral katedros, kara- 
liusi pasirašė mirties bausmę til: 
po ilgo ir neatlaidaus savo pa
tarėjų spyrimo.]

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

Nenusistojęs oras; gali būt

PLAUKIMAS NAMO AMERL 
KOS TURISTŲ

FREDERIGK, Md,, rūgs. 22.
— Vietos kauntės kalėjime 
šiandie buvo nubaustas rykštė
mis vienas negras, Ernestas ’ lietaus; nedidelė atmaina tem- 
Ward, pasmerktas tokiai baus- peraturoj; vidutinis, didžiumoj 
mei už mušimą savo pačios. Tai .vasaros ry^U vėjas. 1

< Vakar temperatūra viduti tų kraštų.
niškai siekė 59° F.

šiandie saulė teka 6:36, lei- beno viso labo 8,566 pasažie- 
džiasi 6:50 valandą.

jau antras asmuo, kur pasta 
ruoju laiku Čia buvo nubaustas 
plakimu už panašų nusikalti
mą.

a*

NEW YORKAS, rūgs. 22. — 
Amerikos turistai urmu ėmė 
plaukti namo iš Europos ir ki- 
i... Vakar atplaukę į
New Yorką 16 garlaivių parga-

rius.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
♦ 2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 

Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
I'UPIKAJČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

_ __ _____ __ _ ______ _—— — - - — -_



Provokacija
KORESPONDENCIJOS Kas kryžius daužo?

S. L FABION AS CQ
Tel. bafayętte 4223

TaupykitePKOFiTSHARito

DYKAI
Didžiausios Dovanos

Tel. Dearborn 9057

ton

.rigs.

Vardas

Povder PROFITSHARING

Miestas

ATSIŲSKIT 
ŠĮ KUPONĄ

sveikina 
j ūsų drą

CAT.MO.IOMI 
3FOO . 
COUpMtf 1

Kovokit, brangus brbliai, už 
piliečių laisvę, b mes remsime 
jus Ir padėsime jums nugalėti 
laisvas priešus.

„ cAT.H£aq» 
4000 C4PP9M

svetainėje 
bėtojas 
j ienų’ 
visi 
rinkti 
švh'ta

užgirdanti prieš-konstitu

Mes pasižadame visomis mu
sų išgalėmis remti morališkai

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl 
me abstraktų ir Nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su

Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos valdžią

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Tėlephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

Su kiekviena prenumerata, nauja ar atnau
jinama, vietine ar siunčiama Lietuvon, mes duo
sime jums United Profit Sharing kuponus. Už
sirašiusiam Naujienas už metus duodame 150 
koponų; už pusę metų, 75 kuponus; už tris mė
nesius, 3f> kuponus p taipjau kiekvienam Naujie
nų skaitytojui duodame vienų kuponų kasdien, 
arba 26 j mėnesį ar 307 kuponus į metus/

Kuponai prenumeratoriams duodami tiktai 
už pinigus įmokėtus tiesiog Naujienoms asme
niškai ar paštu ir pilnai be nutraukimo. Kur 
yra mokama komisas ten kuponų neduodame.

kunigai dar didelio triukšmo 
nekėlė. Jau bobos plepa, kad 
prfeš Seittio rinkimus daro pro- 
Vdkribijų, kad parodytų žmo
nėms, kad tai neva kairieji, so
cialistai darą, sako, kad tyčia 
klerikalų pasamdyti fašistai at
lieką tą darbą, kurį suvers per 
rinkimus ant socialistų. Bet 
ko jų ir policija negaudo taip 
smarkiai, kaip kitus prasikal
tėlius, ir niekas nesuima.

A. A. Appanaitis, pirm., V 
F. šlikas, rašt. Bezol. Komiai- 
ja: Kun. P. P. Zalinkcvičius 
Andrius Yasaitis, Ignas Krivic 
kas, Antanas Levickis. ,

L1ETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, mbigiėiai.

Štai yra proga dėl kiekvieno 
pasirinkti sau tinkamiausių ir 
labiausiai pageidaujamų dovanų 
dykai. Jus visvien skaitote Nau
jienas kas dienų* Vieni perkate 
stotyse ir ant kampų, kiti pre
numeruojate tiesiai iš ofiso ir 
gaunate paštu. -Nuo dabar ne
praleiskite nė vienos dienos. Jei 
negali gaut'kasdien pas savo 
pardavėjų, užsisakyk tuojaus ir 
tegul laiškariešisii.; atneša jums 
kasdienų

Krauk savo kuponus vienų prie kito ir 
žiūrėk kaip greitai jie dauginsis. Padau
ginti kuponus, kaip sakėme galite užraši
nėdamas Naujienas kitiems ir taupydamas 
kitų kompanijų duodamus United Profit 
Sharing kuponus.

Lietuvis Advokatas 
r 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

M tisų Skaitytojams 
ir Prenumeratoriams

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

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

Advokatas
29 So. La Šalie SU Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

it* rhccižiilgiškdi Lietuvos val
stiečius, kurie kovoja \ prieš 
krikščionių demokratų žiaurią 
reakciją ir prieš laužytną val
stybes konstitucijos.

Broliai, kovokite prieš pasi- 
kėsintojits ant Lietuvos piliečių 
laisvės ir pažangos. Mes remė- 
me visuomet Visus Lietuvos 
reikalus su gausiomis aukomis 
ir Bonais, manydami, kad iš-

KAtJNAS [Lž]
28 naktį Šaukote ant katalikų 
kilpų visus kryžiui išdaužė, ge
ležinius, akmeninius ir medi
nius, kokie tik buvo, ir niekas 
to trenksmo nejuto, nejau ten 
pat klebonijoj nieko negirdėjo. 
Iki šiol esą du suimti, kuriuos 
radę girtus ten pat rugiuose. 
Bet vietiniai pripažįsta juos ne
kaltais, nes tą naktį šaukote- 
Beko dvaro koks' žmogus naktį 
būdamas lauke matęs dešimt 
vyrų einant per dvarą su šautu
vais- huo Šaukoto šilavo link.

Sako, ir Baisogalos kryžius 
apdaužę ant kapų, matomai, 
kad ne vieno dvięjų darbas, o

būti lais- 
Todel visi 

deltoj, rugsėjo 
27 d. susirinkime protesto mi
tingam —Kaz. BrazeviČius.

Šitą rezoliuciją pasiųsime 
Lietuvos valstybes prezidentui, 
Lietuvos atstovybei Ameriko
je, (Lietuvos seimui ir tiems 
seimo nariams, kurie buvo bru
taliuos jėgos (policijos) išmes
ti iš seimo posėdžiu sales, tai 
yra, l>r. K. Griniui, Ig. Lapins
kui ir K. Bieliniūi. Taipgi pa- 
talplnsiue Amerikos ir Lietu
vos laikraščiuose.

Kaipo lietuviu, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

NORĖDAMI
PIRKTE PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

gijos
bas, Dr-ste Lietuvos Balsas 
T. M. D. 119 kuopa. A. L.
L. 1). gi atsisakė. Todėl SLA. kas suvaržė tą brangiausią lais 
212 kuopos laikytame susirin 
kime 6 rugsėjo, leidus baisa vi-, eini us įstatymus 
mą, nutari! 
munistų. - 
nčms ir taip gerai 
tos keturios draugijos rengia 
protesto mass-ttiitingą, kuris 

rugsėjo, S'ehlitz 

vai. po pietų. Kal
bus P. Grigaitis, “Nau- 
redaktorius. Malonėkite 

Kenoshos lietuviai susi- 
i, kam rupi laisvė Ir ap- 

Nepaisykite kas ką sa
ko, nes mes turime kovoti su 
tais, kuriem trempia laisvę Lie
tuvoj. Lietuvoj turi 
ve, o ne vergija! 
kaip vienas

Tasai katalogaw pasakys jums kokius 
daiktus sau išsirinkti ir kiek kuponų rei
kia, kad gavus kiekvieną daiktelį. Kai* 
kurie daikteliai esantys kataloge paro
domi šiame skelbime ir dar bus parodo
mi 3eka,miiose. Katalogas tajpgi pasa
kys jums* kur galite apsimainyti kupo
nus j daiktus per paštą, be jokių kaštų.

* ' j /

Kiekvienas narys ras kataloge sau pa
tinkamų ir naudingų daiktų. Indų, pa
puošalų ..namams, auksinių-sidabrinių 
daiktų, sporto dalykų, ir kitokių daly
kėlių virš 700.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
VnltATci j s

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

Pėtnyčios. t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. lyashington St.

Cor. Washington & Clark

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
Parduodam Laivakortes.

Wrlfley'e Chevlaa Ona* 
BMP Prtdatte 

paaleh Prldt Evaperated M Ilk . 
Netlenal Cup Ctffate and T e*, e 
Kevple Bathreeat TImu« 
Htpplaeee Gandy 
Mfebb'e Ceffeee. Ttae and 8pl«e» 
Tnrth Srand Flnverlng Extr»cte 
Tha Vtten Line ef Caffaa, Ten, 8pl.ee,

Ralnb»w M Inte, Wafara and Frult 
Tablete

HIBrew Blnper Alt
Chrlatlan Peper Chealai and Šnek

ina Ttbaccp

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimŲ.

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

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

kuriuos žiau-
išmetė iš

ADVOKATAS
77 W. \Vashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suoatoj nuo 1-7 v, v. 
3236 S. Halsted St. T. Buiil. 6737

f f cat.no. ii4s 
~ - moiF • BOO covroM*

cat.>O.U4- 
rašo coueSM*

ir nekviesti ko
ma t tiems žmo- 

Todel tik

politinius prasikaltimus. Tokis 
Lietuvos seimo valdonų pasiel
gimas stačiai sulaužė valstybės 
įstatymus (konstituciją).

Mes, vvestvilliečiai, matyda
mi tokį nelemta ir įgailųTJetu- 
vos seimo valdonų pasielgimą, 
nutarėme vienbalsiai protes
tuoti sekančiai:

Mes reiškiame giliausios už
uojautos šiems Liet, seimo at
stovams: I)r. K. Griniui. Ig. 
Lapinskui, K. Bieliniūi ir ki
tiems, kurie gynė laisvę Lie
tuvos piliečių 
ri jėga (policijos) 
seimo posėdžio.

Mes, westviHiečiai, 
me jus didvyriai už 
są, kad stojote ginti valstijos 
konstituciją ir piliečių teises.

Mes duodame didžiausj pa
peikimą Lietuvos seimo krikš
čionių-demokratų bloko pasiel
gimams ir jųjų darbams, ir 
kartu protestuojame už paže
minimą ir išniekinimą seimo 
atstovų ir pačios seimo tvarkos. 
Protestuojame ir smerkiame 
perleidimą prieš-konstitucinių 
įstatymų, kurie panaikina 
spaudos ir susirinkimu laisvę, 
ir įveda mirties bausmes už 
politinius prasikaltimus.- Tai 
ne krikščioniški įstatymai, ku
rie provokuoja žmogžudystę.

Mes matom, kad krikščionių 
blokas užgirdamas mirties baus
me, užsimiršo kas yra dešimts

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
juumuuj. jį jum i . -

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Rengta prot^širt fnrtsA-mitlhgą 
Kalbės P. Grigaitis

K.JURGELIONIS
A D

Kiekvienam, kuris užrašo Naujienas kitam savo gimi
nei, draugui ar pažįstamam čia ar Lietuvoje ir prisiunčia 
mums pinigus, gauna kuponus dėl savęs.

SLA 212 kuopa sumanė
nešti protestą prieš žiauriu Lie-liuosuosime nuo Ixmkų ir Vo- 
tuvos klerikalų smurtą ir tam kiečių musų buvusią tėvynę, ir 
buvo nutarta kreiptis prie ki- tada džiaugsis musų broliai ir 
tų draugijų. Prisidėjo šios drau- sesutės sulaukę laisvės savo 

L. Politiškas Kliu- tėvynėj. Bet, štai, užėjo tam
sus debesys ant tėvynės lais
vės, krikščionių-demokratų blo-

|>9 d. rugpiučio, 19p5, West- 
ville. UI., buvo laikomas vi
suomeniškas --siisirinkimas A. 
Šiokio svetainėj, 2O714> W. 
Main St., kuris susidėjo iš de
šimts draugysčių, dėl protesto 
prieš Lietuvos valdžią.

20 d. birželio, šių metų, krik
ščionių-demokratų blokas Lie
tuvos Seime, nesilaikydamas 
seimo statuto, priėmė savo baM 
sais, įstatymus, varžančius 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
įvedančius mirties bausmę, ne
atsižvelgiant į tai, kad netei
sybė Lietuvos valstybėje pasie
kė tokio laipsnio, kad valsty
bės įstatymus niekais pavertė.

Kuomet seimo krikščionių- 
demokratų blokas su policijos 
pagelba išmetė iš seimo pažan
giuosius seimo narius: Dr. K. 
Grinių, Ig. Lapinską ir K. Bie- 
linį, tik tada perleido įstaty
mus tokius, kurie suvaržo lais
vės žodį, susirinkimus ir spau-

O K Ą T A S 
lesto ofisas

190 No. State St. Room 844 
\ Tel. State 3225 

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Malonėkite atsiųsti man jūsų katalogą, kad žinočiau dėl 
ko turiu taupyti.

List of Manufacturers Issuing United Profit 
Sharing Coupons

Barktr’a Paultry RamadlM 
Liulanti* Coffeo 
Relty'a Tw» 
Wor«Mter Ba 

l.a Ortam) 
Puddlna 
Btaitioa ..
Chamaltn Pantr OiiktB 
Bo«<h-Nut C|»thi 
nseeh-Nut T»«th 
My Buddy Choet 
N«w Hamp«nl.-, .
Neu-Carb (fer Dtstres* after Eatlna)

ilt (Sbaktr, Kltohen and
I. x 

. Dellelout Deuart) ____ <*
lalt Bytvp. 

a PlM 
lieke

„Jato Malted Mllk 
Ira Tabie Syrup

True.Lax "The Trut Chtetlato Li

UNITED

UNITED

f
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Kelinės

pirmiausia 
Jeigu kar

klinės pla
tai neik nei 
reikalingos

Kelines“\kiti sako kelnės. La
bo žodynas saku kelinės, tad ir 
aš vadinsiu kelines kelinėmis), 
tai yra toks . daiktas, be kurio 
vyrai, aplamai imant, negali ap
sieiti. Manau sutiks kiekvienas 
vytas, kuris tik kelines dėyi, 
kad jos yra, taip sakant, vyriš
kumo pažymys, paviršutiniškai 
žiūrint. x Kiekvienas vyras, kai 
tik atsikelia ryte, 
ieško savo kelinių, 
tais, ant nelaimės, 
puola, o kitų nėra, 
iš stubos. Kelinės
netik lauke, bet, kaip minėjau, 
tuoj iš lovos išlipus. Tai jau iš 
to aišku, kad kelinės yra svar
bus gyvenime dalykas.

Be to, kelinės, kaip ir kiek
vienas daiktas, turi savo istori
ją, kurios čia nėra reikalo at
kartoti. Jeigu grįžti taip toli 
senovėn kaip Koma, tai atrasi
me, kad romėnai jau aukštai 
civilizuoti, bet su kelinėmis bu
vo mažai apsipažinę. Jie dėvė
davo, taip vadinamas, togas. 
Tai yra tam tikrus apsiautus. 
Kelinės pas romėnus labai ma
žai buvo žinomos, arba tokios 
kelinės, kaip kad šiandie mes 
dėvime, visai buvo nežinomos. 
Gi kitos tautos visai nežinojo 
kelinių. Din* ir šiandie visos 
necivilizuotos tautos nenešioja 
kelinių. Taipgi aišku, kad be 
kelinių nėra civilizacijos. Bol
ševikus kiti vadina necivilizuo
tais žmonėmis, bet prisilaikant 
taisyklės, kad visi
žmonės dėvi Metines, ir žinant, 
kad bolševikai dėyi kelines, tai 
ir išeina, kad bolševikai yra ci
vilizuoti, ar ne tiesa? .

Dar truput; apie tai, ant kiek 
kelinės daro, taip sakant, įtakos 
j draugijinį surėdymą. Paim
kim pavyzdžiui moterų luomą. 
Seniau ,daug metų atgal, mote
rys nedėvėjo kelinių ir tad jos 
visai neturėjo teisių. Gi pradė
jus jom dėvėti kelines, laipsniš
kai įgauna teises. Pirmiaus mo
terys dėvėdavo tik apatines ke
lines, gi dabar jau ir viršutines 
dėvi, todėl vis daugiau ir dau 
giau įgauna lygių teisių su vy
rais. .

Iš aukščiau paminėtų faktų 
bus kiekvienam aišku, kad keli
nės lošia svarbią rolę ne tik 
musų kasdieniniame gyvenime, 
bet ir visuomeniniame.—P. K.

civilizuoti

Šykščiausias lietuvis
Ilgus metus padaužos ieško

jo šykščiausio arba skupiausio 
lietuvio; ieškojo visur (darbi
ninkų ir inteligentų tarpe) ir 
surado vieną chicagietį lietuvį. 
Jisai, padaužų nuomone, bene 
bus šykščiausias lietuvis. Jei 
kas žino dar šykštesnį, tai pra
šome mums pranešti.

Del suprantančių priežasčių 
padaužoms neparanku to žmo
gaus pavardė ir užsiėmimas pa
sakyti. Galime skaitytojams į 
ausį pasakyti: tasai žmogus ne 
koks biednas vyras, bet turi 
pinigų ir jau senas. Nežinome 
ar vedęs, ar ne.

Dabar, žinomas daiktas, rei
kia pasakyti kokis tasai žmo
gus yra, ypatingai kaip jisai el
giasi, kodėl jisai šykščiausias. 
Daug be reikalo nekalbant, gali
ma stačiai už dalyko nusitverti. 
Tai-gi klausykite. Tam lietu
viui reikia kokis nors vardas 
duoti: mes j j Čionais vadinsime 
Jurgiu—pavarde tokiam vyrui 
nereikalinga.

Važiuoja Jurgis su kompanija 
pasivažinėti savfcm automobi
liui. Važiuoja ir viena panelė. 
Jurgis užsimano užfundyti ais- 
krymo. Gerai, visi sutinka. Su
stoja aiskryminėj, Jurgis paima 
menu arba kainų Sąrašą, pasi
šaukia veiterį ir jį iškolioja, 
kad toj vietoj už stiklą choco- 
late soda ima 15 centų. Eina

Jurgis laukan ir visa kompanija 
seka. Jurxis papraAo krautuv- 
ninko degtukų, užsirūko kame-

tukų. Krauhiv įlinkas negražiai 
sukeikia. Važiuoja Jurgis pen
kias mylitis, kol landa pigesnę 
vietą. Bemokant Jurgis išmeta 
iš kišeniaus vieną centą. Pus
valandį ieško, suranda savo cen
tą ir svetimą dešimtuką.

Užsimanė Jurgis švęsti savo 
gimtadienį. Sukvietė svečių. 
Reikia šis-tas išsigerti. Degtinė 
brangi: Jurgis nuperka pusę ga
liono munšaino, atskiedžia van
deniu ir vaišina svečius.

Restauracijoj Jurgis ir kitas 
jo draugas valgo. Jurgio drau
gas pavalgęs deda ant stalo pa
tarnautojai 25 centus. Jurgis 
paima ir užmoka už savo pie
tus.

Kas diena Jurgis ateina į kai
myno krautuvę cigaretų pirkti 
ir kas diena jisai pasiima va
karykščias Naujienas paskaity
ti.

Jurgis visuomet nešiojasi ge
ležinių guzikų: jei kas kur au
kas renka, tai jisai turi ką įme
sti.

Su draugais restaurane pa
valgęs ar kur kitur užėjęs Jur
gis visuomet pakrapšto pakau
šį ir visuomet pasako: “O, kad 
tave plynia, pinigus užmiršau 
— Petrai užmokėk už mane”.

— Padauža

Nenuoramos
Oficialus laiškas Padaužų 

prezidentui

jure ir mus

esame. Ne-
1) ieškoti

Didžiai gerbiamas Padaužų 
prezidente ir visi Padaužos:

Musų mažute Nenuoramų re
spublika nusitarė savistoviai 
gyvuoti. Nenuoramos numetė 
svetimųjų jungą ir dabar eina 
neprigulmingųjų keliais. Prašo
me pripažinti de 
remti.

Pasisakome kas 
nuoramų siekiai: 
kvailybių visur ir jas aikštinti, 
2) tarkuoti visus, kritikuoti, vi
siems kailį perti žodžiais, raš
tais, 3) niekam nepataikauti ir 
niekieno nebijoti, 4) nenuora
mos visi literatai, visi moka lie
tuviškai rašyti, visi žiuri ir ma
to, pamatę užrašo. Ir taip to- 
liaus. Nenuoramos plaka visus 
be pasigailėjimo, o visokiems 
šmugelninkams ramybės neduo
da. Ir taip toliaus. Mes Nenuo
ramos truputį rimtesni už Pa
daužas (Ei, vyrai, apsimislykit, 
ką sakot — Padaužų cenzorius), 
bet mes smarkiau kirsime.

Turėdami tikrą viltį gauti 
Jųsų paramos, pasiliekame su 
pagarba, — Nenuoramos

THE BORDEN COMPANY
New YorkBorden Building

Duona 
Saldaini?' 
žuvis
Vardas
Adresas

Jeigu norit žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kukių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

CHICAGO & NORTH WESTERN RY

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8638

A. L. OA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Del informacijų atsišaukite į
Chlcagos Tikietų Ofisą

148 S. Clark St. (Tel. Dearborn 2323)
226 W. Jackson St.

(Tel. Dearborn 2121) arba Madison
St. Stotis., Tel. Dearborn 2060

Pirkit tikietus iš kalno.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojus ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

Milwaukee
Nedėlioj, Rugsėjo 27 dieną

Vaikams $1. Bagažą nečekiojama

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo. išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vjeną kuponą
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienaš po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponiis apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.......... J..................................... Atkirpk čia
Data: .Rugsėjo 23, 1925 ’

Vanagaitis nor muštis

chicagiečiai, neturime 
iki muštynių! Matote, 

labai paprastas, anot

Labai nemaloni naujiena, bet 
ką padarysi, kad taip stojas. 
Anot Padaužų, muštynės bai
giasi kalėjimu, todėl mums bu
tų gaila, jei Vanagaitis atsitūp
tų Jcalėjiman. Kas-gi tuomet 
<taina» rašytų ? Kas Dzimdzi- 

Drimdzi išmokintų jas dainuo
ti ? Kas mums deklamuotų taip 
gražiai? Kas “Birutei” vado
vautų? O mes jau laukiame 11 
spalių jo pasirodant scenoje su 
pasakojimais apie savo keliones 
vargus.

Mes, 
da leisti 
dalykas 
paties Vanagaičio. Vanagaitis 
sužinojęs nuo Dineikos ir Biki
nio, kad koki tai “sutvėrimai” 
jau palaidojo jo sūnų — Dzim- 
Tlzi-Drimdzi, dabar jis grįžęs 
Ghicagon, žada mobilizuoti “Bi
rutę”, Padaužas ir visus jam 
užjaučiančius chicagiečius, ir 
nor pradėt muštis su tais “gra
beliais”. Tokios negeistinos peš
tynes gali daug žalos mums at
nešti, todėl geriau butų kad tie 
“graboriai” sugrąžintų Dzim- 
dzi-Drimdzi “lavoną”, kurį Va
nagaitis vėl atsigaivins?

Dabar baimės bus neku- 
riems, “graboriams”, jei jie 
gyvą Dzimdzį-Drimdzį laidojo. 
Todėl reikėtų susiprasti ir tą 
dzimdzišką 
atnešti, kol 
puvo...

Vargšas 
vo, paliko 
tuo “graboriai 
jau “amžiną atilsį” gieda....

Laikykis — nepasiduok! 
Nors varpais skambintų, nors 
bubnais muštų, cimbolais gra- 
jitų, “ciceroniškas” prakalbas 
sakytų, už “dusią” poteriautų, 
bet tu to nieko neatbok! Tavo 
kūdikis dar gyvas, mes tai tik
rai žinom. Mes taip pat žinom 
koks “graborius” jį gyvą laido
jo, kaip jis norėjo jį užkasti po 
žeme, nes tikėjosi gero biznio ... 
Tik grįžk, pradek vėl darbą, o 
mes busim su tavim, nes žinom, 
kad tu su mumis visais chica- 
giečiais. Laukiam jau senai mes 
Vanagaičio, nes žinom, kad jis 
mums parvež vėl ką nors nau
jo, negirdėto.

— Vienas iš laukiančiųjų.

“grabą” paskubėtų 
dar “lavonas” nesu-

Vanagaitis, išvažia- 
savo kūdikį, o čia 

su “rūkaliais”
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DR. SERNER, 0. D.

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.

UNSWEET£N£t>

^APORATE11
MilK

Sveikatos Užtikrinimas
STIPRIAUSIAM žmogui pienas yra pi- 

giausia ir geriausia forma sveikatos už
tikrinimo. Silpniausiam kūdikiui jis yra 
vienatinis pasitikėtinas gyvasties užtikri
nimas. Nuo pirmutinio praverkimo gyveni
me iki paskutinio aiktelėjimo tyras pienas 
yra tvirtumo pridavėjas; svarbiausias ap
gynėjas nuo ligų. I

Jo nauda galima gauti''dviem budais. Vieųas yra 
tai įsigyti šviežią išteklį tyro pieno iš karvių, tin
kamai apsaugotų nuo purvo ir ligų, ir prižiūrimą 
ypatų,.kurios atsižiūri į higieną ir sanitariškumą. 
Kuomet to negalima gauti, arba kur ištekliuj to
kio pieno nėra gana didelis užpildymui paprastų 
reikalavimų — kur klimatas arba reikalavimai 
namų įtaisymų reikalauja pieno, kuriuo galima 
pasitikėti visokiems namų valgių virimo tikslams 
— Borden’s Evaporated Pienas turėtų b^uti visa
da arti po ranka visiems tiems reikalams.

Jo vertybė jau gatavai įgyvendinta namų šeimi
ninkių visose šioje šalyje smetoninių zupių ir sme
toninių valgių gaminime visokių valgių, pyra
gams, biskvitams, smetoniniams pudingams, sal- 
dainiamsuir. visokiems pajams ir visokiai daugy
bei sosų, kurios paskanina kasdieninį valgį ir pa- 
vertina jų maistingumą

KUPONAS
Rašalai 
Mėsos 
Kumeles

Pajai • 
Pudingai 
Sriubos

No.
(Lith.)

kampas 31

U

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
i AKUšERKA 

3101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose, 
ningai patar- 
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tol. Blvd. 8138 
yVoitkievricz- 
BANIS

AKU&ERKA 
?:isekmingai pa- 
nrnauja motė
mis prie gimdy- 

| n o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

8118 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
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. pc piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Y?.rds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

z

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blan 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

»

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9098 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieago 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

/................................................ 111 . ..........................

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 PėtnyČioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

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

— .11 -.........................-- —...-U

Bufluis Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Liceneed 
710 West 18th Slrn Chicago, III.

Viskas kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mum* 
pagelbėti jums nu liūdimo valaa- 
doje. Tel. Cunal 3161
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Rooseveįt 8590.

J. O. SIRVYDO IŠMISLAI.
• •••••

.PAGYRŲ PUODAS IR MELAGIUS.
• • • • • •

PAVYDI LIAURV BOLŠEVIKIŠKIĘMS 
ŠMEIŽIKAMS?

Tas rašytojas tečiaus padarė ne tiktai vieną šitą 
iškreipimą. Jisai pasakoja, kad “Naujienos” prikaįšio- 
jančios jam išplepėjimą p. Naruševičiaus sekreto, ir jisai, 
koliodamasis, protestuoja:

“Niekur mes nerašėm, kad tuos dalykus atsiži- 
nojome iš p. Naruševičiaus. Mes tuos dalykus žino
me iš tų pačių šaltinių, iš kurių žino visa Lietuva...” 
Bet “Naujienos” ir nesake, kad p. Sirvydas pasėmė 

savo “žinojimą” iš Klaipėdos Uosto Direktorijos pirmi
ninko. Jos tiktai sakė, kad jisai tą savo “žinojimą” vie
šai paskelbė laikraštyje, nepagalvodamas, kad iš to p. Na
ruševičiui gali būt didelio nemalonumo.

Šitos nuomonės mes laikomės ir dabar. Ir mes ga
lime p. Sirvydui nurodyti kad ir į Lietuvos spaudos pą- 
vyzdį: kodėl ji, nežiūrint “visos Lietuvos žinojimo”, vistik 
nerašė tų dalykų apie p. Naruševičių, kuriuos paskelbė 
“Vienybės” redaktorius?

Jisai, mat, yra pagyrų puodas, kuriam daugiau rupi 
pasididžiuot savo “žinojimu”, negu atsižvelgti į pasekmes, 
kurias gali atnešti jo bobiškas liežuvio palaidumas!

TaČiaus, ma jį bala tą jo norą pasigirti, — bet kam 
jisai turi nebūtus dalykus'prasimanyti apie “Naujienas”?

I ■ ■ l J1ĮI į I ll» <

Užsimojęs meluot ir kraipyt “Naujienų” žodžius, tas 
tautininkų lyderis sugalvojo dar, kad mes esą šakę, jogęi 
“vokiečiai Klaiyėc|pje vistiek butų laimėję”, ir kad mes 
vadinę šmeižtu J. O. Sirvydo pasakymą, jogei Lietuvos; 
socialdemokratai “biskį išsisukinėjo” nuo Naruševičiaus 
pasiūlymo.

Tai yra dvilinkas melas. Mes tam besąžiniškam “li
teratui” patariame dar kartą persiskaityti musų straipsnį 
ir įsitikinti.

Su musų fašistuojančiųjų tautininkų palaiminimų, 
“Naujienos”, kad kokios, pasidarys vokiečių Hindenbur- 
go talkininkės. Netikite? Na, tai paskaitykite, ką apie 
mus rašo “rimtasis” laikraštininkas, J. O. Sirvydas:

“Jos, mat, norėtų Klaipėdą matyti ne prie Lie- 
tuvos valstybės ir tautos prigludusią (tai naujas žo
dis! “N.” Red.), bet vokiečių socialdemokratų rėdo
mą ‘internacionalistiškaf...

“‘Naujienos’ dabar siūlo Klaipėdai eiti atsisky
rusiai nuo Lietuvos ir pataikauti vokiečiams (kad ir 
vokiečiams socialdemokratams); bet ar jos gali lai
duoti, kad Vokietijos nepatiks toks pat likimas, kaip 
Rusiją — ar Hinderburgas hesukrius (! “N.” Red.) 
viso tariamojo Vokietijos republikonizmo ir nepasi
liks visai monarchistiniu diktatorium?”
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Žodžiu, “Vienybės” redaktoribs įsivaizdavo, kad mes 
ne tiktai norime Klaipėdą atiduoti Vokietijai, bet ir ren
giame jai pražūtį Hindenburgo nasruose.

Jeigu p. Sirvydas šitą nesąmonę skelbia, tikrai į ją 
tikėdamas, tai reikia manyti, kad jo protas yra taip atbu
kęs, jogei jisai nesugeba net suprasti paprasto laikrašti
nio straipsnio.

Nes “Naujienose” nieko panašaus nebuvo rašyta, ir 
nieko panašaus iš “Naujienų” straipsnio nebuvo galima 
išvesti! Kad Klaipėda butų pavesta Vokietijai (nors ši 
butų ir grynai socialdemokratiškai valdoma), tokia min
tis mums nė į galvą niekuomet nebuvo atėjus.

Mes rašėme visai ką kitą. Mes sakėme, kad Lietu
vos opozicinių partijų susidėjimas į “bendrą frontą” su 
klerikalais ne padėtų Lietuvai įgyti simpatiją Klaipėdos 
gyventojuose, bet dar labiaus sustiprintų tų gyventojų 
nepasitikėjimą Lietuva, taigi patarnautų vokiečių nacio
nalistams ir kitokiems Lietuvos priešams.

Musų tikslas, vadir.r.si, buvo įspėti Lietuvos partijas 
nuo “vokiško” pavojaus, o tautininkų literatas sugalvojo, 
kad mes remią vokiečių pusę! Sarmata yra senam rašy
tojui šitaip iškreipti savo oponento mintis.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ................................ ... $8.00
Pusei metų ..............—......... j.___ 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00
Dvierfi mėnesiams .............  1.50
Vienam mėnesiui ..............  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............-............._... 3c
Savaitei ----------------------------- 18c
Mėnesiui ......   ..........   75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJe, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .... .......................... 8.50
Trims mėnesiams ............ 1.75
Dviem mėnesiam“...... .............. 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........—...... -..... . .....  $8.00
Pusęi metų ..................-............ 4.00
Trim* ipsnesiama ..................... 2.00

, Pinigus reikią siusti pašto Money 
ordęrid kartų su užsakymu.

Net gėda yra žiūrėt, kad asmuo, pretenduojąs prie 
“rimto veikėjo” vardo, šitaip atkakliai mėgina apgauti 
publiką. Ar jam neduoda miegot Bimbos ir Prūseikos 
liaurai ?'

A. P. Čechovas.

Be pavadinimo
V amžiuje, kaip ir dabar, 

saulelė kiekvieną rylą tekėjo ir 
kas vakaras nusileisdavo. Rytą, 
kuomet rasą bučiavo pirmieji 
spinduliai, žepič pabusdavo, 
oras prisipildydavo džiaugsmo, 
linksmybės ir vilties garsais, 
o vakare ta pati žemė nutilda
vo ir skendo • rūsčioje priete
moje. Pieną papenėjo į dieną, 
naktis j naktį. Retkarčiais už
slinkdavo debesys ir rūsčiai 
griaudė perkūnas arba puolė 
nuo dangaus užsižiopsojusi 
žvaigždė, arba prabėgdavo iš
balęs vienuolis ir pasakodavo 
broliams, kad petoli* vienuolyno 
jisai matė tigrą — ir tiek tik
tai, o paskui vėl diena panešė
jo į dieną, naktis į naktį.

Vienuoliai darbavosi ir mel
dėsi lYievui, o jų pcrdėtinis se
nelis griežė vargonus, rašė lo
tyniškas eiles ir gaidas, šis 
stebuklingas senis buvo apdo
vanotas nepaprastais gabu
mais. Jis tokiu mokėjimu grie
ždavo vargonais, kad net se
niausieji vienuoliai, kurių klau 
sa, jų amžiui baigianties, buvo 
atbukusi, negalėdavo sulaikyti 
ašarų, kuomet iš jo kambario 
girdėjosi vargonų balsai. Kuo
met jis kalbėdavo apie ką nors, 
y et apie paprasčiausiąjį daly
ką, pavyzdin,’ apie medžius, 
žvėris arba apie jurą, negali
ma buvo jo nesiklausyti be 
nusįšypsojimo arba be x ašarų, 
ir rodėsi kad jo sieloje skam
bėjo tos pačios stygos kaip ir 
vargonuose. Jeigu gi jis «ž- 
pykdavo arba būdavo apim
tas didelio džiaugsmo, arba 
pradėdavo pasakoti apie ką 
nors baisų aib^i iškilmingą, 
tąi aistrus įkvėpimas uždegda
vo jį, spindinčias akis vilgino 
ašaros, veidas kaito, balsas 
griaudė kaip perkūnas, ir vie
nuoliai jo klausydami jautė 
kaip jo įkvėpimas suvaržydavo 
jų sielas; tokiomis stebuklin
gomis valandėlėmis jo valdžia 
būdavo begalinė, ir jeigu jis 
lieptų savo seneliams pu'lfi. į 
jurą, tai jie visi iki vieno su 
džiaugsmu pasiskubintų išpil
dyti jo valią.

Jo muzika, balsas ir eilės, 
kuriomis jis garbino Dievą, 
dangų ir žemę, vienuoliams 
buvo nuolatiniu džiaugsmo šal
tiniu. Kartais pasitįaikyldavo, 
kad dėlei jų vienodo gyveni
mo jiems jkirėdavo medžiai, 
gėlės, pavasaris, ruduo, juros 
užimąs vargindavo jų klausą, 
nemaloniu tapdavo paukščių
čiulbėjimas, bot senelio perdė- 
tinio gabumai, kaip kasdienine 
duona, reikalingi būdavo kas
dien.

Slinko metų dešimtys, ir vis 
diena panešėjo į dieną, naktis 
į naktį. Be laukinių paukščių 
ir žvėrių apie vienuolyną ne
pasirodydavo nei viena gyva 
būtybe. Artimiausioji žmonių 
gyvenamoji vieta buvo toli ir 
kad ją pasiekus iš vienuolyno 
arba iš jos vienuolyną, reikė
jo pereiti apie šimtą verstų 
dykumos. Pereiti dykumą ryž
davosi tiktai tie žmonės, ku
rie niekino gyvybę, nuo jos 
atsisakydavo ir eidavo į vie
nuolynų kaip j kapą.

Koks gi buvo vienuolių nu
stebimas1, kuomet sykį naktį j 
jų vartus pabeldė žmogus, ku
ris pasirodė esąs miestelėnas 
ir patsai paprasčiausias nusi- 
dęjėlis, mylįs gyvenimą! Pirm 
npgu paprašius perdėtinio pa- 
ląiminimo ir pasimeldus, šis 
žmogus pareikalavo vyno ir 
vyjgio. (Klausiamas kaip ■ jis 
pakliuvo iš miesto į dykumą, 
jis atsakė ilga medžiotojų is
torija: išėjo medžioti, perdaug 
įšsigūrė ir paklydo. Pasiūlius 
jam tapti vienuoliu ir išgelbė
ti savo sielą, jis atsakė nusi-

šypsojimu ir įžodžiais: “Aš 
jum nedraugas.“ Pavalgęs ir 
atsigėręs, jis apžvelgė jį ap
tarnavusius vienuolius, lyg iš- 
nąctinėdamas palingavo galva 
ir tarė: « ,

Nieko jus neveikiate, vie
nuoliai. Tiek tiktai ir težino
te, kad valgote ir. geriate. Argi 
taip reikia gelbėti sielą? Pa
galvokite: tuo pačiu laiku kaip 
jus čia ramiai sėdite, valgote, 
geriate ir svajojate apie am
žiną palaimą, jūsų . artimieji 
žūsta ir eina į pragarą. Pa- 
žvęlgkite gi kas dedasi mies
te! Vieni miršta -badu, kiti, 
nežinodami kur dėti savo auk
są, skandina save ištvirkjme 
ir žūna kaip musės'’ jklimpusios 
į medų. Nėra žmonėse nei 
tikėjimo nei teisybės! Kieno 
gi dalykas juos gelbėti? Kieno 
dalykas mokinti? Galbūt ma
no, kuris nuo ryto iki vakaro 
girtas? Argi nužemintą dva
sią, mylinčią širdį ir tikėjimą 
Dievas jums davė tiktai tam, 
kad jus čia sčdčtumete tarp 
keturių sienų ir nieko neveik- 
tumėtę?

Girti miestelėno įžodžiai bu
vo akyplėšiški ir nemandagus, 
bet keistu budu paveikė į per’- 
dėtinj. Senis peržvelgė savo 
vienuolius, pabalo ir tarė:

— Broliai, kaip sau norite, 
bet jis tiesą kalba! IŠtikrųjų 
vargšai žmonės dėlei savo ne
supratimo ir silpnybės žūna 
nuodėmėse ir netikėjime, o 
<Ąęs nejudame iŠ viętdfc, lyg 
i^i musų neikick neliestų. Ko- 
įelgi man nehuvykti pas juos 
ir neprimiptj^ jiems apie Kris
tų, kuri jie tUmlršo?

Miestelėno žodžiai sujaudino 
senį; antrąją dieną jis paėmė 
savo lazdą, atsisveikino su 
broliais ię išdyko į miestą. Ir 
vienuoliai. 1 ik© be muzikos, be 
jo kalbų' fr-įšnrtj?

Nuobodavo jie mėnesį, ant
rąjį, o senis negrįžo. Galop, 
po tręčiojo mėnesio pasigirdo 
pažįstamas jo -lazdos beldimas. 
Vienuoliai puolė jį pasitikti ir 
apibėrė jį klausimais, bet jis 
vieton toc kad' jais pasidžiau
gus, karčiai pradėjo verkti ir 
neištarė nei . įžodžio. Vienuoliai 
pastebėjo: jis labai paseno ir 
suliesėjo; jo veidas buvoi išvar
gintas ir reiškė gilų skausmą, 
o kuomet jis pradėjo verkti, 
tai atrodė kaipo žmogus, kurį 
kas čors įžeidė.

Vienuoliai taipgi pradėjo 
verkti ir su užuojauta pradėjo 
klausinėti, kodėl jis verkia, 
delko jo veidas apsiniaukęs, 
liet jis neištarė nei žodžio ir 
užsidarė savo kambaryje. Sep
tynias dienas jis sėdėjo savo 
kambarėlyje, nieko nevalgė,
negėrė, negriežė vargonais ir 
verkė. Boldžiant į jo duris ir 
vienuoliams prašant jį išeiti ir 
pasidalinti su jais savo budė
siu jis atsakė gilia tyla.

Galų gale jis išėjo. Susirin
kęs apie save visus vienuolius, 
jis užverktų^ veidu ir reikšda
mas skausmą ir pasipiktinimą 
pradėjo pasakoti apie tai, kas 
įvyko su juomi paskutiniais 
trimis mėnesiais. Jo balsas bu
vo ramus ir akys šypsojosi, 
kuomet jis apsakinėjo savo ke
lią nuo vienuolyno iki miesto. 
Keliaujant, kalbėjo jis, jam 
čiulbėjo paukšteliai, čiurleno 
upeliai, ir saldžios, jaunos vil
tys jaudino jo sielą; jis ėjo ir 
jautė save kariu, kuris einą į 
mūšį ir yra įsitikinęs pergalė
je; svajodamas, jis ėjo ir tvė
rė eiles ir gimnus ir nepatė- 
mijo kaip pasibaigė keliopč.

Bet jo balsas sudrebėjo, akys 
sužibo ir visus jis užsidegė 
pykčiu, kuomet pradėjo kalbė
ti apie miestą ir žųioąes. Nie
kuomet savo5-gyvenime jis ne
matė, net nedrįso įsivaizduoti 
sau tai, ką jis sutiko į miestą 
įėjęs, čia tiktai pirmą sykį 
savo gyvenime, savo, gyveni
mo amžiaus pabaigoje, jis pa
matė ir suprato kaip yra ąaįn-

Abd-El Krim, riffų vadas 
Morokkoj. Jis sako, jog visuo
met esąs pasirengęs daryti tai
ką su franeuzais ir ispanais, 
jeigu tik taikos sąlygos bus pri
imtinos. Iki šiol, — jis tvirti
na, — kad jokio taikos pasiū
lymo dar negavęs.

ga pikta dvasia, kaip maloni 
ir daili nedorybė ir kaip silp
ni, silpnavaliai ir menki žmo
nės. Nelaimingai pasitaikius, 
pirmasis butas, į kurį jis įžen
gė, buvo paleistuvybės namas. 
Apie pusšimtį žmonių, turin
čių daii'g pinigų, valgė ir be 
saiko gėrė vyną. Vyno apsvai
ginti, jie dainavo, dainas ir 
drąsiai kalbėjo baisius, niau
rius žodžius, kurių negali iš
tarti žmogus, kuris bijo Dievo; 
neapribotai laisvi, smagus, 
laimingi jie nebijojo nei Die
vo, nei velnio, nei mirties, l>et 
tiktai kalbėjo ir darė visa, ką 
norėjo, ir ėjo tenai kur juos 
vijo jų pageidimai. O vynas 
tyras, kaip gintaras, spindįs 
aukso kibirkštimis matomai 
buvo nepakenčiamai saldus ir 
kvepiantis, dėlei to kad kiek
vienas jį įfęr^s laimingai šyp
sojosi ir norėjo dar gerti. Žmo
gaus šypsenai jis atsakė taip
gi šypsena ir, kuomet jį gėrė, 
linksmai mirgėjo, neva tai ži
nodamas kokį velnišką malo
numą slepia jis savo saldume.

Senis, vis labiau užsidegda
mas "ir iš pykčio verkdamas, 
apsakinėjo tą, ką jis matė. Ant 
stalo, tarp puotavusiųjų, kal
bėjo jisai, stovėjo pusnuogė 
pale|stuvė. Sunku sau įsivaiz
dinti ir rasti gamtoje ką pors 
gražesnio ir labiaus yypojan- 
čio. Tas padaras, jauna ilga
plaukė, saulės nudegusi, juodo
mis akimis ir riebiomis lupo
mis, begėdiška ir įkiri, iššiepė 
savo sniego baltumo dantis ir 
šypsojosi, lyg norėdama tarti: 
“Žiūrėkite, kokia aš atvira, 
kokia daili!“ šilkas ir akso
mas dailiai apgaubė jos pečius, 
bet gražybė, nenorėjo slėptis 
po rūbais, ir kaip jaunas žel
muo. iš pavasario dirvos aist
riai veržėsi pro rūbų raukšles. 
Begėdė moteris gėrė vyną, dai
navo dainas ir pasidavė kiek
vienam, kas tiktai jos norėjo.

Tolinus senis, piktai mosuo
damas rankomis, aprašė ark
lių lenktynes, jaučių mušius, 
teatrus, dailininkų dirbtuves, 
kuriose tepliojamos ir iš mo
lio dirbamos nuogos moterys. 
Kalbėjo jis su įkvėpimu, dai
liai ir jausmingai, lyg skam
bindamas nematomomis1 stygo
mis, o sustingę vienuoliai go
džiai klausėsi jo kalbos užsiry- 
dami džiaugsmu ir pasigerėji
mu... Apipasakojęs visus piktos 
dvasios dailumus, piktą gęožj 
ir vyliojantį švelnumą biau- 
raus moteriško kūno, senis 
prakeikė velnią, pasuko atgal 
ir pasislėpę pž savo durų...

Kupme| ryto piętą jis išėjo 
iš Savų kąrubai^U, vienuolyne 
ntbejiuvp pęj yįęnp vienuolio. 
Jie visi pabūgo į .pųestą... Į

Vertė Z. ir M. Rutkai.

Pilniausia garantiją" 
už siunčiamus pinigus • 
Uetuvpp, duoda Naujfcmoa.

Išsimaudžius Pači tik e
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

“Despacio eurvas”.
Kaip nuvažiuojant, taip ir 

grįžtant mus sveikino užrašas 
anglų ir ispanų kalboj: “Des
pacio eurvas”, “Danger eurve”. 
Mes labai gerai žinojom ką 
tas reiškia, todėl pamažu va
žiuodami, apie (i vai. pasiju- 
tom Ti j uanoj.

Vakar, kada mes pervažia
vom Ti j uaną, nebuvo nieko 
įdomaus, bet šiandie — tiesiog 
nustebom. Pilnas miestelis au
tomobilių ir žmonių. Pilnos 
gatvės, pilni “Storai“. Mudu 
su Zaleckių nutarėm “po alų’’ 
išgerti. Pakštai pasiliko laukti, 
o mano Antanas su Feliksu 
žingeidavo prie “baro“.

Vos spėjom paprašyti po alų, 
kaip prisiartina prie mudviejų 
dvi gražuoles ir nei iš šio, nei 
iš to prašo “užpundyt”. Felik
sas patarė nekalbėti. Tuojau 
aš supratau kur mirs papuolėm. 
Lyg ir keista, žmonių pilna, 
muzika groja, o čia pat suki 
nejasi gražioji lytis su rank- 
šluošČiu ir t. t. “O jų sendvič!“
— įkas daryt? Prikibo ir tiek. 
Aš atsakau ir klausiu vokiškai. 
Sakau “no andosten”; nusise
ku, bet ji prašo ir tiek.

Gal porą minučių dar niur
nėjo, tik iš manęs nieko, nelpj- 
mėjo. Kada aš mečiau žvilgs
nį Į jos aprėdą, tuomet map 
stojos akyse "anas parašas: 
“iDespacio eurvas”...

Išėjom. Kitoj vietoj pirkom 
atviručių. Norėjom surasti pa
togesnį “barą”, bet neradom. 
Visi toki, visos taip “turgavo- 
ja”.

—Feliks! ar tu supranti ką 
tai reiškia “Despacio eurvas“?
— užklausiau.

Jis man sako — “kjuros”.
—Taip, brolau, ištaria Ame

rikoj, bet ne Meksikoj.
Įr Pakštai matė

Kada grįžom prie automobi
lio, tai sutikom Pakštus. Jiems 
nusibodo, lodei ėjo pasižiūrė
ti. Aš liepiau Feliksui nuves
ti juos “prie baro“.

Gana ilgai laukiau jų sugrį
žimo. Grįžę jie gerokai spiau- 
dėsi, nes matė “baletą” šokant. 
Sako, viena “balerina” šoko 
“džimį” su gražiu “kostiumu”. 
Nežinau, nemačiau kaip ten iš
rodė, tik vakare Zaleckis pa
pasakojo ir... “dacol“.

Atgal į Los Angeles
Tai reiškia, vadinasi grįžom 

atgal j gražiąją California. 
“Tamožnė” patikrino vakarykš
čios dienos musų parašus, mui
tininkas pažiurėjo ką mes tu
rim, t|et nieko neradęs liepę 
važiuoti.

Akys nušvito įvažiavus į 
California. Už valandos1 mes 
jau ruošėmės vakarieniauti sa
vo “cottagcs”. Ūpas buvo blo
gas, nes sugadino Tijuanos įs
pūdžiai.

Rytoj mes yuošėmės1 grįžti 
į Los Angeles kjtu keliu — per 
Riverside.

Ankstybas rytas lei(|o mums 
išvažiuoti įr ąpžiųrėti San Die
go. Buvom strausų formoj. 
Gražus botanikos sodas. Kal
nuotas kelias. Biverside —- pir
moji Ca,lifornijos kolonija. 
Gražiu, oęąnžjais apšildytu, ke
liu grįžom į Los Angeles. Tai 
buvo penktadienio vakarąs. 
ŠeštacĮjepy žadėjom vykti 'Ghi- 
cągos linkui, tik dar reikėjo 
ekspresas taisyti. Vėd pasikar
tojo “kruki-letter”. Kaip ne- 
dėlioj buvo bolševikų pikni
kas. Nutarėm palikti. Be to, 
dar mes Los Angeles neapŽiu- 
rėjom. Ten daug “niuvis” stu
dijų. Taip pat Ifolly\vood ir 
Pasadena su gražippii^ reziden
cijomis. Viską reiktų pamaty
ti, bet mums laikas brangus.

Nedelioj buvom piknike, pa- 
nii<lčljv Pąsadimoj viešėjom 
pa sJ. Karvelį ir kitus, o utar- 
niu|^> l rugsėjo, Pakštui iš

važiavo ant Catalina salos, o 
aš P. Valucku, Karveliu ir 
Zaieckiu nuvažiavom studijų 
apžiūrėti. Daug matėm. Apie 
tai kitą kart papasakosiu, o 
dabar reik skubėt į paskaitą- 
konicertuką, kurį mums vieti
nis lietuvių choras suruošė 1 
rugsėjo. Tą dieną buvo pirmo
ji choro praktika, todėl gavau 
išgirsti vieną dainelę. Gražiai 
padainavo. Dėka pan. Irinai 
Segevičiutei, tas choras taip 
gražiai dainuoja. Panelė Irina 
labai gabi muzikos srity. Aš 
noriu, kad ji vyktų į Lietuvą, 
kur galėtų muziką studiujoti ir 
lavintis smuikuot. Nors dabar 
ji neblogai smuikuoja, bet aš 
patariau pasišvęsti muzikos 
mokslui. Kaipo choro dirigentė, 
tai aš dar nemačiau taip ga
biai moterį diriguojant. Mes 
neturim jai lygios lietuvaitčs- 
cliorvedės.

Konccrttikas buvo pusėtinai 
atliktas ir žmonių apie 100 su
virs “katytes” plojo. Visi bu- 
vo užganėdinti, nes jšgifdo 
naujienų apie Lietuvą.

Reiškia, vadinasi, viskas 
tvarkoj. Uždirbom apie 15 dol., 
pridėjom likusią sumą ir suda- 
ę 20 doL, užmokėjom “ga- 

ragei”, atsisveikinę su myli
mais tautiečiais, seredos rytą 
apleidom K. Lęvišausko na
mus ir visą Uos Angeles. Gai
la buvo apleisti savuosius, nes 
per tą trumpą laiką mes arti 
stisigyvenom. Dainos ir muzi
ka mus suvedė artimesnėn pažin 
tin. Aš dainavau jiems daug 
dainų, kurios paliko gražią at
mintį. “Muzika”, “Naktis”, “Do
leris” ir kitos dainos negreit 
išdils iš jų atminties. t Jaunie
ji ypatingai nelaukė tiek “ar
tistiško” atlikimo iš “grino- 
riaus”. Jie netikėjo, kad lietu
viai gali deklamuoti, dainuoti, 
groti ir vaid'nti.

Californijos “puščios”
Gavę gero kelio, mes suki

nėjome?— po San Bernardino. 
Kadangi nekurie chicagiečiai 
mus įbaugino dėl blogo kelio 
per “puščias” ir nesant ten nei 
gyvos “dūšios”, mes gerokai 
apsirikom, nes šiandie turėsim 
nakvoti Barstow. ♦

Provizijos, taip sakant, pri- 
sikrovėm iki ekspreso lubų. O 
kągi darysi? Gal badas papiaut 
“puščiose”.

Ir žinot ką? Važiavom per 
tas “puščias” kaip paprastai 
kad važiavom per Iową, Idaho 
ar kitas valstijas. Kelias vie
tomis buvo blogesnis, bet daug 
geresnis negu per Idaho val
stiją.

Vakare sutemus prįvažiavopi 
Barstow. Miestelis tur visko, 
ko tik širdis geidžia. Kainos 
tos pačios, kaip kitur.

Nakvyne graži. Tylus, šiltas 
vakaras. Mėnesiena. Negreit 
guliau. Pirmutinis šiltas va
karas ir naktis nuo Salt Lake 
City. Cali forui joj mes šalom 
pusėtinai. Svajonių audimą 
paliksiu kitam kartui.

8 rugsėjo, 6 vai. * ryto, mes 
jau matavom “puščias”. šian- 
dies mes užtikom “detour” to
dėl teko blogesniu kielių va
žiuoti. Truputį nusiminėm', bet 
neužilgio suČiupom cementuo
tą kelią, kurį kaip bematant 
pervažiavom. Tos “puščios” 
neatrodė tokios baisios, nes vi- 
sę. kelių lydėjo gfrašųs vaizdai. 
“Nuogų” smiltynų neteko ma
tyti, nes visur buvo medelių 
ir žaliavo tyrų žolė.

Kas važiavo gelžkeliu Vilni
joj nuo Budžiškes Varėnos lin
kui, tas matė daug blogesnius 
tyrus, negu Californijos.

Ąpsi nakvojom Kingmun, 
tąip vadinamam Motely už 
2 dql. Puiki nakvynė. Senai to
kią Lyty rėjom.

| ęuksėjo stumėm “ekspre
są” pęr labai aukštą kalną, ko- 
,kio dar nebuvom sutikę.

(Bus dauginu) j
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Šalin kaukę! valstie- 
ir kitus

Pereitas teatralis žiemos se
zonas užsilaiigė triukšmingomis 
premieromis, benefisais ir ati- 
sveikinimais. Artistai pasileido 
j atostogas ir tuomi viskas bai
gėsi. Paprastai po darbo užbai
gos būna jo apžvalga, bet pas 
mus to nebuvo, o gal neatsirado 
bešališko teatralių kritiko. Ir 
labai gaila, kad taip nutiko. 
Štai jau stovime ir naujo teat
ralių sezono prieangy, o nieko 
rimto dar nepasakyta.

šiomis dienomis teko stro
piai pasekti lietuviškąją spaudą 
ir užtikti kai-ką ir apie teatrą, 
liko pasielgti, kad p. Vaičkus 
veda labai stiprią akciją spau
doje ir kuria nuolatinį teatrą. 
Jeigu jo darbai tikrai panėši į 
spaudos straipsnius, tai aš su 
visa širdžia pasveikįnčia, 1x4, 
deja, tam nelabai noriu tikėti, 
nes patyrimas ką kita sako.

P. Vaičkaus darbai iššaukė 
Dailės Mylėtojo atsiliepimą, 
kuris tilpo rugsėjo 8 dienosi 
“Naujienų” numeryj. Dailėsl 
Mylėtojas trumpai apibėgo naul 
jo sezono pradžią ir padarė! 
keletą pastabų Vaičkaus Dra-| 
mos Teatrui. Jo rašinys ganai 
objektingas, nes skaitytas! su 
faktais, o tonas ramus ir nej 
užgaulingas. Bet Dailės Mylė-| 
tojas susilaukė atsakymo! 
“Naujienose” Skaitytojų balsų! 
skyriuje, už kurį redakcija jo
kios atsakomybės nesiima, .tū
las teatralas, apsišarvavęs tri-Į 
jų “fintų” slapyvarde “Ne džia-1 
zo mylėtojas”, stoja polemi- 
kon su Dailės Mylėtoju. Gintis,! 
tai labai grasus ir didvyriškas 
darbas, bet besiginant kitus iš 
pasalų pulti, tai negražu.

Kalbėsime trumpiau ir aiš-l 
kiau.

Ne “džiazo” mylėtojo ' strai-| 
psnys pašvęstas vien “Dzimd- 
zi-Ihimdzi” išniekinimui ir jo 

'dalyvių diskreditavimui. Strai
psnio nuotaika atkreipta prieš 
“dzimdzius”. Tokią kryptį esa
me pastebėję ir “Varpe”.

Rodos (nevertėtų “dzim
dziams” kištis į tą jovalą, bet 
kada jie išprovokuoti, tai tylė
ti negalima.

Korespondentas “Ne “džia
zo” mylėtojas” labai tikęs to
kiam darbui. Jis supranta, 
kad “'Dzimdzi-Drimdzi” ameri
kiečių akyse turi dideliausio 
pasisekimo, todėl reikia jo nu- !

|| epitetais ir paskui iškraipo 
faktus. Kai dėl kolionių, tai 
ką-gi, tepalieka jos autoriui, 
nes jos man nelimpa, bet dėl 
faktų iškraipymo turiu pa
daryti įpUstabą. Korespon
dentas sako: “Jisai gyrė 
Lietuvos klerikalus, o peikė 
socialdemokratus, 
čius liaudininkus
progresyvius žmones...”

Į tai aš turiu pasakyti, 
kad aš laikausi tos nuomo
nės, kad šmeižiant, keikiant 
ir peikiant savo tikslo nepa
siekiama, todėl aš kitų der- 
gimu neužsiimu ir noriu, kad 
kiti to nedarytų. Savo kal
boje socialdemokratų, vals
tiečių liaudininkų bei kitų 
srovių neminėjau, todėl pei
kti negalėjau.

Mano kalba rėmėsi vals
tybingumo, bet ne partyvu- 
mo sąvoka, ir todėl buvo pa
reikšta, kad Lietuvos val
džios, iš kokių srovių jį ne
būtų sudaryta, dengimas, ar 
tai vienos ar kitos srovės už
sispyrimu, — yra peiktinas 
dalykas. Gal aš Čia klystu, 
bet mano toks nusistatymas, 
už kurį niekas neprivalėtų 
kolioti.

Aš suprantu, kad kores
pondentui labiausia nepati
ko tas, kad aš kalbėjau ka
talikų srovėje. Bet, gerbia; 
mieji! t Pakvieskite, fcnfelai 
pakalbėsiu ir jūsų salėje.

Butų geistina, kad Pro
gresyviu korespondencijoje 
butų daugiau objektyvumo, 
o ne fantazijos, nes fantazi
ja daugiau tinka poezijai, 
bet ne faktų nušvietimui.

Su tikra pagarba, Dikinis.
Tasai laiškas Užginčijo tams

tos pamėgtąją korespondenci
ją. Vadinasi, priemonė nepa
teisino tikslo. . -i

Norėtųsi dar vieną-kitą žodį 
pasakyti ir dėl “Dzimdzi-Drim
dzi”, bet kadangi nesu įgalio
tas visų vardu kalbėti, tai pasi
tenkinsiu maža pastaba.

Ne “džiozo mylėtojas” sako: 
-“...“'Dzimdzi-Drimdzi”, kurie 

jau nebesudaro tam tikro kūno 
meno darbui ir viešai atsisvei- 
ki“ darni jie patys pabrėžė, kad 
jau “Dzimdzi-Drimdzi” amžiną 
atilsį...”

Kiek aš pamenu nė vienas 
mano kolegų tokio absurdo nė
ra pasakęs. Labai galimas dai
ktas, kad ponui “Ne džiazo 
mylėtojui” prisisapnavo, nes 
matyt jis labai susirūpinęs 
mirtimi, kad kapai ir pamink
lai su užrašais “amžiną atilsį” 
vaizduojasi.

Kitoje vietoje jis mini, kad 
“Dzimdzi-Drimdzi” likvidavosi.

Iš kur tas žinias jis sėme aš ir 
pats nežinau, čia greičiau pa
ties korespondento prasima
nymas, nes aš apie “Dzimdzi- 
Drimdzi” likvidavimą dar nie
ko nesu girdėjęs.

Kai dėl matarialės ir mora
lės “Dz-Dr.” pasekmės, tai aš 
nieko nekalbėsiu, nes tą pati 
visuomenė žino. Apie p. Vaič
kaus pasisekimą taip-pat visi 
žind.

Galima butų dar ir plačiau 
pakąlbėtj, bet nėra reikalo. 
“Dzimdzi-Drimdzi” dalyviai 
iki šiol laikėsi to nusistatymo, 
kad mažiau kalbėti, bet dau
giau dirbti. “Dzimdziams” 
nerupi kritikuoti nė Vaičkus, 
nė kitas jam panašus asmuo, 
nes “Dzimdzi” turi savo vagą, 
o Vaičkus savo. Darbo dirva 
plati, tik reikia kitų neužkabi
nėti. O jeigu ponas džia
zo mylėtojas” nori pasigrumti 
spaudoje, tai dzimdziai nepa- 
bugs. Aš, pone “Ne džiazo 
mylėtojau“, norėčia, kad tams
ta pasirodytumei prieš visuo
menę be kaukes, todėl pasiū
lau tamstai nusiimti savo sla- 
pyvardes ir viešai pasakyti 
tiesos žodį. Jeigu tamsta ir 
ateity slapstysiesi po visokio
mis kaukėmis (kaip “Ne džia- 

mylėtojas”), tai aš su tams- 
daugiau nebekalbėsiu.

Jonas Dikinis,
“Dzimdzi-Drimdzi” 
artistas.

Redakcijos prierašas. Davę 
vietos ir vieniems ir kitiems 
“išsikalbėti”, šiuo baigiame 
ginčus. Juoba, kad ginčai pra
deda priimti asmeninį pobūdį. 
Tad šiuo reikalu jokių raštų 
daugiau nebedėsime.

zo 
ta

Įvairenybės
KATALIKAI JUNGT.

VALSTIJOSE

Pasak 1925 m. Catholic 
Press Directory, dabar katali
kų Jungt. Valstijose yra 20,- 
738,447. Laike pastarųjų 25 
metų katalikų bažnyčios įgiju
sios 10,608,770 narių. Skaičius 
katalikų, nežiūrint immigraci- 
jos suvaržymo, per pastaruo
sius 4 metus paaugęs 4,429,187.

Katalikų vienuolių Jungt. 
Valstijose esą 60,155, kunigų 
— 23,697, seminarijų, univer
sitetų ir kolegijų — 216, klioš- 
torių ir scholastikatų 
vienuolynų
592, akademijų ir pensionų — 
607, vidurinių (bigh) mokyk
lų — 611, ligoninių ir sanato
rijų — 559, labdaringų įstaigų 

598, laikraščių ir periodinių 
leidinių — 264.

208, 
ir noviciatų —

sikratyti. Kad to tikslo pasie
kus, tai ne “Dzimdzi-Drimdzi” 
vodevilio, bet jo dalyvių as
mens apjuodinimu tikimasi lai
mėti. Na, ir pradėjo. “Dzimdzi- 
Drimdzi” išporceliavo į ketu- 
rius kunus ir kiekvienam jų 
prikergė “biografijas”. Verkš
lena nabagas, kad Vanagaitis 
maudosi Pacifike, o jis kad ir 
labai myli maudynes, liet ne
gali pasimaudyti. Parupo Ol
šausko šeimyniniai reikalai; 
užkliuvo Dineiką dėl jo “ve- 
keišenų”, o jau “nabagą” Di- 
kinį apvožė laikraščio citato
mis ir bastai

Nekalbėsiu dėl savo kolegų, 
nes jie visi “gramatni”, bet 
apie save šį tą pridursiu.

Tikslas pateisina priemones, 
pone “Ne džiazo lyletojau”! 
Tad tamsta šmeižino tikslo 
siekdamas panaudojai “Kelei
vio” korespondenciją prieš 
nu.ne. Bet turiu tamstai pasa- 
ky i, kad tamsta čia busi ar 
apdrikęs, ar neapsi žiūrėjęs. 
Ta ne pačiame “Keleivio” 36 
Nr. tilpo mano laiškas, kurs 
sk. mba šiaip:

Gerbiamas Redaktoriau!
“Keleivio” 35 Nr. tilpo 

Lawrence’o katalikų prakal
bų aprašymas. Korespon
dencijos autorius Progresy
via aprašynėdamas tą mitin
gą, kuriame man teko kal
bėti, paliečia ir mane..

Pirmiausia mano vardą 
sumaišo su įvairiais kolionių

PĖTNYČIOJ IKI PANEDĖLIO

EKSKURSIJA
DVI PILNOS DIENOS

S t. Paul ir Minneapolis

$7.00 ^3
Pėtnyčioj, Rugsėjo 25 dieną .
Tikiotai geri tiktai ant specialio traukinio

THE LEGIONNAIRE ,
De JLuxe Naktinis Traukinys \
Parankų# su kresčmis karai ir couches

Iš G raini Central Stoties 
Harrison ir VVells St.

Išvažiuoja — pėtnyčioj, rugsėjo 25 dieną 
Iš Chicago (Central Standard Laiku) 
7:30 v. v. (8:30 v. šviesos taupimo laiku) 
Atvažiuoja į St. Paul ....... 7:30 vai. ryto
Atvažiuoja j Minneapolis 8:00 vai. ryto
Grįžta Atgal — nedalioj, rugsėjo 27 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 tąupymo laiku)

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

Consolidated Ticket Office
179 W, Jackson Blvd.
Phone VVabash 2661

Grand Central Station
Harrison & VVells St. 
Phone Harrison 2393

LARKIN 00.
Atpirko

Krautuvę ir dabar išparduoda visą ataką
Nuo dabar ši krautuvė bus žinomą kaipo

LARKIN STORE
tavorams

Moliniai
Puodai

Cor. Ashland Avė. and 4*7®h St

rųšies 
flane- 
didele 
užse- 

kalnie- 
mieros

Pirmos rųšies, žvilgan
čiu viduriu ir viršumi, 

mieros 5 galio- 14c 
nų, galionui
Bile kokios mieros iki

12 galionų, 16c 
galionui

druželėmis, 
kalnieriais.

$1.19

SUKATOJ 
Rugsėjo 25 ir 26

Spalvos
Mėlynos, Burgundy, Cu- 
ckoo, Rudos, Navy Pansy 
Bokhara, taipgi Juodos.

Trimingai
Meteline spalva apsiuvinč 
tos, Kailiukais, Leisais i 
su šalikais.

LARKIN CO. padėjo išpardavimui visą J. Oppenheimer & Company staką, 
dėl greito išpardavimo (kad padarius vietos “Larkin Krautuvės 
kurie ateina kasdien) — |r šis pHe nau jų savininkų išpardavimas yra žymus 
tuo, kad išparduodama naujausi rude ninio sezono tavoraį labai pigiomis 
kainomis. <

sėdyne
gamų
rįumi,
2 iki 6 metų

po 55c

Vaikų miega
mi marškiniai

1 Padaryti iš 
‘ geros 
1 shaker

Kodak Vanity Baksai
Padaryti iš storo brokade, gerai išrodo, yra 
dėl smulkių pinigų krepčelis, tepalų^ bakselis, 
lip-stick kotelis, šepetukas 
ir šukos

Išpardavimas Prasidės 
KETVERGE, 

Rugsėjo 24 dieną 
ir tęsis 

’ PĖTNYČIOJ

Kiekviena dresė šiame išpardavime yra atpiginta. Yra styliai 
Žinomos flares ir dviejų šmotų modeliai 

kainomis. Daugelis naujų modelių — visos su 
MIEROS MERGINOMS IR STOROMS

„Vyru Marškiniai
Žemomis kainomis. Broadcloth, šilkinėmis 
madras ir novelty druželės. Su prisegamais 
Balti, tan, mėlyni, pilki ir gražiomis druželėmis, 
mieros 14 iki 17, parsiduoda po

1200 Bliusky, $1 vertės
Standard išdirbimo, pasiūtos iš su druželėmis ir Čekioto 
percales, gražiai spalvuotų ir vienuodų spalvų. Visos spal
vos šviesios, sukirpti pilnos mieros ir gerai pasiūti. Su 
prisegamais kalnieriais, dvigubai atsiūtos rankoves. £Ea 
Pirkit kelis už šią žemą kainą WVW

DIDELE VERTE ORĖSIU
šimtai gerų stylių. Vėliausias iš New Yorko pirkinys, pigiai apkai 
notas, greitam pardavimui. Išdirbimo kaina nerokuojama šiame išpar 
davime.
dėl visokių typy ir figūrų 
taipgi yra žemomis 
ilgomis rankovėmis. 
MOTERIMS.

Materiolas
Flanelines, Crepe, Vilno
nes, Kašmirines, Flaneli
nes, Poiret, Twill, Minkšto 
šilko, Satininės, Volnonio 
Krepe.

Styliai
Naujų waist linijų. Flare 
modeliai. Pouch rankovių 
efekto. Liuosų panel efek
to. Dviejų šmotų stylių.

PRIE NUAJŲ SAVININKŲ

IŠPARDAVIMAS

$10.00 
1 Openheimer — Antras Augštas

Merginų mieros: 16 iki 20 — Moterų 
mieros: 36 iki 46 — Ekstra 

mieros: 48 iki 52
18x36 Congoleum

Juodi ir gražių tile pątternų 
be kraštukų, specia-
liai po I O v

Fringed Velvet Karpetai 
27x54, visi - itįjjjgl

naujų gra- , , VI įRTK 
žiu pątternų r— įLEF
ir spalvų, /Jį ..neg į- W 1K JK 
specialiai

BĮ 1 ■M*

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su fnanim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedelioj nuo 9 iki 11.

. DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedelioj nuo 9 iki 11 ryto.

Motery Sliperiai
Patentuotos skuros, satininiai, su gražiais raiščiais, 
Kubos kulnimis, pirmiau kainavo
$3.00 iki $3.50, dabar porai_______________

$1.89
Loom Muslinas •

Muslinas iš dirbtuves “Produktas iš stak
lių”, 36 colią, minkšto išdirbimo, baltinamas, 
15 mastų daugiausiai, 1 7p
mąstui___________ •___________ I I V

Pasitarkit su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą* ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne- 
žiąojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsiseneju- 
sjąs ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudSji- 
ma, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINES ligos, yra musų speci- 
a]tunas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“666" ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymų 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health ' 
Institute

Dr. pili, Speęialistąs į
40 No. Wel|fl St., !

pampas ^Vashington

Valandos: Panedėlyje. Ketverge ir 
Pėtnyčioj: 9-6. Vtarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėjdieniais ir Šven
tėmis: 10-1.



Pietiniai Slavai Amerikoje £*”'l:z
-----------  jonų. Jis taipgi surinko

Prieš pasaulinį kar, didžiu-! ri,,s 0,U"’an kalh?'e- 
ma pietinių slavų atvyko Ame- Pirmieji slovėnai apsigyve- 
rikon iš buvusios Austro-Vcng- no Minnesota valstijoje, kur 
rijos monarchijos, ir amerikie- užvardino miestą Kraintown. 
čiai juos visus užvardino “aust-, Šiandie tenai randasi daugelis 
piečiais”, nepaisant ar atvyko 
iš Montenegros, Serbijos, Bul
garijos, ar net iš Turkijos po 
Balkanų karo.

Keturios atskiros tautos slo
vėnų, kroatų, serbų ir bulga
rų sudarų taip vadinamus pie
tinius slavus. Jų tėvynė Euro
poje 
narna 
tų ir 
ja), 
dabartinės šiaurrytinės Italijos 
provincijas.

Pietiniai slavai turi tris kal
bas: slovėnų, serbų-kroatų ir 
bulgarų. Serbai ir kroatai turi 
vienodą literatišką kalbą, bet 
serbai vartoja cirilišką alfabe
tą, kuomet kroatei vartoja lo
tynišką. Kitas skirtumas tarpę 
serbų ir kroatų yra sekantis: 
kroatai, kaip ir slovėnai, yra 
Rymo katalikai, kuomet serbai, 
kaip bulgarai, seka rytinį sta- 
čiatiki.šką tikėjimą.

Bulgarų imigracija 
Prieš karą bulgarų
apie 20,000 (cenzas
14,420), iš kurių tik apie pen
ki arba septyni tūkstančiai pa
ėjo iš Bulgarijos. Atvykę čio- 
nais randa Lile kokius darbus 
ir pasilieka neprityrę darbinin
kai. Bet daugelis iš jų 
vo biznius.

Jugoslavai užima 
vietą tarpe Amerikos 
grupių. 1920 metų cenzas pa
duoda jų skaitlių 408,973 (228,- 
588 svetur gimusius), bet jie 
patys skaito 650,000, iš kurių 
apie 300,000 yra kroatai, 90,- 

kaip

įnima oficiališkai vadi- 
Ka raly si? Serbų, Kroa-

Slovenų (arba Jugoslavi- 
Bulgarijos Karalyste, ir

■ turtingų ūkininkų. Kaip su ki- 
! te mis tautomis, taip ir su ju
goslavais: savo šalyje jie yra 
geli ūkininkai, bet atvykę Čio
nai eina j įvairia* pramones. 
Tik (’.alifornijoj yra didelis 
skaičius vaisių augintojų. Juri
ninkai ir žvejai iš Dalmatia 
provincijos taipgi seka savq 
pašaukimus, 1x4 visi kili dir
ba ten, kur randa darbo. Daug 
jugoslavų randasi Pittsburge, 
Clevelande, (Detroite ir Chica- 
goje. Kaip ir Minnesota, Kuli
sas, Colorado, Wyoming, Ari
zona ir Californijos valstijose.

Kur tik jugoslavai 
vena, visų pirmiausia 
kokią nors draugystę, 
tižiausios draugystės
šalpinės draugystės. Pirma pa
šaipi™“ draugystė tapo įkurta 
San Francisco 1857 metais. 
Beveik visi nariai buvo jūrei
viai ir aukso kasėjai. Atvykę 
Amerikon šie imigrantai mėg
davo steigti visokias vietines 
draugystes, bet per pereitus 
kelis metus buvo dedama pa
stangų visas organizacijas 
kiek galima sucentralizuoti. 
Šiandie slovėnai turi devynias 
centralines organizacijas, 
tai septynias ir serijai 
rias, kurios iš viso turi 
skyrių ir suvirš 2(X),000

Jų pirmas laikraštis 
išleistas San Francisco 
1884 metais.!* šiandie
leidinius, iš kurių šeši yra die
niniai laikraščiai. Kroatai turi 
devynioliką, slovėnai keturiof- 
liką ir serbai trylika laikraš
čių.

bibli- 
indi-

apsigy- 
pradeda 

Jų di- 
yra pa-

NAUJIENOS, Chlcago, III.

nedidele, 
atvyko 

paduoda

turi sa-

svarbių 
tautiškų

Ishak Helmy, Egipto plaukė
jas, kuris bandė perplaukti An
glijos kanalą. Beliko jam tik 
trys mylios plaukti, kuomet jis, 
nustojęs jėgų, priverstas buvo 
pagalbos šauktis.

turi trisdešimts 
Rymo katalikiškas 
kroatai dvidešimts

000 serbai ir mažiaus 
200,000 slovėnai.

Kroatai iš Dalmatijos 
vincijos atvyko Amerikon 
metais, ieškodami aukso, 
gelis iš šių apleido savo
nę mažuose laivuose ir atvyko 
į Californiją per Strait of Ma
gėliau, ir iki šiai dienai žmo
nės iš tos provincijos vyksta

pro- 
1819 
Dau- 
tėvy-

radosi labai 
misijonierių.

Iki 1880 metų nelabai daug 
pietinių slavų atvyko Ameri
kon, liet žymiai padidėjo 1902 
metais ir vėliaus. Tarpe pir
mųjų imigrantų 
daug jūreivių ir
Vienas iš pirmųjų misijonierių 
buvo jėzuitas kunigas Iraronas 
Ivan Ra ta j, kroatas, kuris mi
rė ' Naujoj Meksikoj 1880 me
tais. Kitas misijonierius, Fer- 
dinand Konscak (pavadintas 
Gonzales), kuris atvyko į Me
ksiką 1730 metais, išleido pir
mą pietinės Californijos žem- 
lapį. Kiek yra žinoma, pirmas 
slovėnas buvo katalikų 
jonierius, 
Praleido 
Amerikos 
Amerikon 
nais 1853
tas į vyskupus. Jis išleido gra
matiką ir žodyną Chippevva 
indijonų kalboje. Pačioje kal-

misi- 
vyskupas Baraga. 
jis gyvenimą tarp 

indi jonų. Jis atvyko 
1831 metais, ir do
mėtais buvo pakel-

kroa- 
ketu- 
3,500 

narių.
buvo 

mieste
turi 64

Slovėnai 
aštuonias 
parapijas, 
šešias. Kroatai turi dvi (Jraityų
katalikiškas parapijas, serbai 
turi dvidešimts tris stačiati- 
kiškas parapijas, šie imigran
tai įsteigė septyniasedšimts 
dainavimo draugysčių, dvide
šimts tris orkestrus, dvidešimts 
atletiškų grupių, o jugoslavų 
pasaulinio karo veteranai turi 
dvidešimts penkis skyrius. Prie 
bažnyčių randasi dvidešimts 
šešios parapijinės mokyklos. 
Jie taipgi užlaiko kelis šimtus 
tautiškų namų.

Tarpe mokslininkų Amerikos 
universitetuose jugoslavai gali 
didžiuotis prof. Pupinu ir Teš
la. (FLIS).

rie ruko, bet randasi tavo 
draugystėj.

7. Vartok cigaro ar cigareto 
laikytoją. Tas sulaiko nikoti
nu apkrėstas seiles.

8. Bukyk tuoj po valgymo. 
Rūkymas užmuša apetitą, ir 
kuomet žmogus pavalgęs, gali 
gerinus atmesti.

9. Nors sykį į metu* sustok 
rūkęs per mėnesį arba dau
ginus. Tas duos kunui progos 
atsigauti.

Ligoniai^ dorintieji greitai 
pasveikti ,turi nerūkyti.

[FLIS]

Trečiadienis, Rūgs. 23,1925

Sveikatos Dalykai
RŪKANTIEMS ŽINOTINA

ypatingai

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujiena*.

vartok ci- 
dešimts į

ko.
per dieną dirba ant lauko, tas 
pripratimas apsaugo* tuos, ku

Town of i

Lake

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Pasinaudoke

na- 
lai- 
ant

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ii’ farmas. Parduodam 
vakortes i Lietuvą ir j Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku- 
ipęntus, doviemastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, III.

N. C. Krukonis Manag. 
Telephone Yards 1234.

Jeigu negali numesti rūky
mą, tai sek įsekančius patari
mus, kuriuos paduoda Dr. Wa 
ring, Denver miesto gydytojas, 
kuris per ilgą laiką, stdijavo 
tabaką, ir kaip tabakas atsilie
pia ant sveiko kūno. Jo pata 
rimai buvo atspauzdinti “Hy- 
gea,” oficialiame organe Ame
rican Medical Association.

1. Nerūkyk nesulaukęs 21 
metų amžiaus. Visokį nuodai 
aršiaus kenkia jaunu* negu su
augusius organizmus.

2. Nors sykį į metus kreipkis 
prie gydytojo dėl tinkamo fi
ziško egzamino. Jeigu rukai, tai 
atsimink, kad kasdien pavojun 
statai kūno dalis, 
širdį ir kraujagysles.

3. Jeigu rukai, tai 
garėtus, nedaugiau
dieną, — patartina penkis. Ci
garetei greitai sudega, kas 
greitai sudegina nikotiną. Bet 
ir cigaretei yra pavojingi dėl

sekančių priežasčių; jie yra pi
gus, patogų* ir niekur vartoji
mas neuždraustas, bet labai 
lengva cigaretų durnus įkvėpti 
į kūną, ir tas pavojinga kunui.

4. Vartok tik sausą tabaką. 
Kuo sausesnis tabakas, tuo 
greičiau® nikotinas sudegs, ir 
kuo daugiau nikotino sudega, 
tuo mažiau bus įkvėpta į kūną.

5. Nejkvėpk ir neišleisk per 
nosį. Toks • pripratimas yra 
pavojingas, nes nikotinas da- 
sieks silpniausią kūno dalį ir 
ten pasiliks.

6. Patartina rūkyti ant lau- 
Kadangi nedaug žmonių

TEN IR ATGAL TI KIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Nepaprastas
Mas karadaS

Šokiai

Puikus plaukai turžtų būti kiekvienos 
moteries paaididiiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiu.

Pniiurikit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, 
Jiarasitai pakirs ; 
ūsų galvos odų 
upynomis. kas 

plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Ruffles už 6Jc pas 

tavo vaistininkų iiandien, arba 73c 
tiesiog per paltą ii laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Auksine
Proga

Už du dolerius ir pusę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per motą laiko laikrašti “SANDARA” vertės UŽ .....................  $2.50

GAUS KNYGOMS:

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMELIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............   25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ................   15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga,....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, ) Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Apeigos

I.

ir

LIE

7 aisykites 
Rūbas

Maskas

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik į pačią T6- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo i Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “LITUANIA” 13 d. Spalio 
Laivas “ESTONIA” 3 Lapkritis

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $182.50

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, Iii. 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Demonstracijos 
Lošimai be Žodžiu Vilnius

PALANKIAUSIAS
KELIAS Nedalioje, < J 

Lapkričio I U
1925

■jmet

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė 

K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
puprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
fnilžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
Sušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 

uliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
/

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius <nusų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III.

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo fialį 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 
agentu arba prie

United American Lines 
(Harrimaa Line) Jolnt Service with 

Hamburg American line 
177 N. Mlohigan Avenue 

Chicago, III.

K? reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 

sisapnuoti kunigo, O jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

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

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

NAUJIENOS
1789 .Halsted St.

Chteage, Iii.
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Kaltina, kad dėl duk
ters nužudęs savo 

pačią
Fox Lake miestelis stengiasi 

išrišti paslaptį nužudymo Mrs. 
Lillie Holt, 50 m. Ji liko nužu
dyta savo namuose keletu die
nų atgal. Jos jaunas vyras Ar- 
thur Holt, 35 m. ir josios duk
tė Mrs. Clara Harco tapo areš
tuoti tardymui, bet dabar juos 
kaltinama žmogžudystėje. Jie 
betgi sako, kad nušautoji pati 
save nusišovė, paleisdama į 
save keturius šuvius. lai įvy
kę po barnio su savo jaunu vy
ru. įtaikė barnio buvusi ir duk
tė Clara.

Tečiaus policija nenori tam 
tikėti, nes daktarai sako, kad 
kiekviena žaizda buvusi mirti
na ir todėl ta moteris pati ne
galėjo paleisti į save keturių 
šūvių, nes nuo pirmo šūvio ji 
butų ant vietos kritusi negyva, 
arba bent butų likusi tiek su- 
paližuota, kad daugiau šaudy
ti nebūtų galėjusi. Be to Clara 
Harcq prisipažino, kad ji iri 
jos motinos vyras mylėjosi pir-l 
miau, kada buvo nevedę, bet 
iš tos meilės nieko neišėjo: ji 
apsivedė su Albert Harcq, o 
jis su jos motina. Tečiaus kitu 
liudijimais, jiedu nepertraukė 
ryšių ir jis tankiai apsilanky
davęs pas ją, jos' namuose Chi- 
cagoje, kada jos vyras būdavo 
išvažiavęs. Jis ir raktą nuo jos 
namų turėjęs. IŠ to policija 
spėja, kad Holt pati pradėjd 
išmetinėti savo vyrui, kad jis 
gyvena su jos duktere ir todėl 
įvykusi žmogžudystė. Be to 
kaiminai girdėję smarkius bar
nius ir Holt pačios šaukimą 
pagelbos. Tuo spėjimu remian- 
ties policija ir kaltina juos 
žmogžudystėj.

Išvogė turtingą gem- 
blerj

Henry Belford iš Cooper- 
Carlton hotelio, kuris iš ma
žiuko gemblerio liko milionie- 
rius, priimantis laižybas ant 
arklių, tapo išvogtas kelių gink
luotų žmonių prie 75 ir Ben- 
įvett Avė. Jis su savo pačia gry- 
žo savo brangiu automobiliu 
iš Capitol teatro, kuomet jam 
kelią pastojo kitas automobi
lius ir privertė jį sustoti; tuo 
tarpu prišoko du ginkluoti vy
rai, kurie įsisėdo j automobi
lių ir Belfordą nusivežė. Jo 
pačiai gi pasisekė pasprukti.

Policija spėja, kad jį galbūt 
išvogė tie, kurie pralaimėjo pi
nigus laike paskutinių arklių 
lenktynių Hawtorne. Belford 
laike tu lenktynių uždirbdavęs 
nuo $100,000 iki $200,000 j 
dieną. Policija mano, kad iš
vogusieji jį kankins, kad at
gavus savo pinigus ir nieko 
nuostabaus esą nebeitų, jei ras
tų jį užmuštą.

Ant suolo Grand parke ras
ta raštelį tūlo William O’Far- 
rell, kad jis nusižudo ežere. Po
licija dabar ieško jo lavono.

11 rinkimu valdininku 
nuteista kalėjiman

Vienuolika rinkimų teisėju 
ir klerkų, kurie pereitais alder- 
manų rinkimais vasario mėn., 
dirbo 42 vardos 10 precinkto 
ir 32 vardos 27 precinkto bal
savimo vietose, liko nuteisti še
šiems mėnesiams kalėjiman 
kiekvienas. Nuteisė juos teisė
jas Jarecki, kuris atsisakė iš- 
naujo bylą nagrinėti. Jie pa
skelta! paduosiu apeliaciją ir li
ko paliuosuoti tiž kauciją. Vie
ni jų buvo kaltinami, kad jie 
prirašė daugiau vardų j balsa
vimo knygas, todėl niekurie 
asmens galėjo du sykiu balsuo
ti, o kiti buvo kaltinami, kad 
jie įdėjo j balsavimo urną 118 
neteisingų balsų.

Du žmonės įkrito j ištir
pintą geleži

Vienas darbininkls jau mi
rė, o kitas gal mirtinai liko 

‘apdegintas nelaimėj Interstate 
Steel Co, dirbtuvėj, So. Chica- 
go, kurioj abu darbininkai pa
slydo ir, įkrito į sriovę ištar- 
pintos geležies.

Robert Knezovich, 10756 Ma- 
ckinac Avė., pasimirė tuoj nu
gabenus ligoninėn. Nesitiki
ma, kad ir William Estell, neg
ras, 4230 Langlcy Avė., gyven
tų.

Smulkios Žinios
Milionierius James Deering, 

66 m., sunus sutverusio Deer
ing Harvester Co., pasimirė ant 
laivo, gryštant iš Francijoš, 
kur jis gana ilgai sirgo ir jau 
visai silpnas liko išgabentas lai
vu į Jungt/ Valstijas. Jis bus 
palaidotas Cliicagoje.

Velionis Floridoj turėjo pui
kų dvarą. Vien didelio 72 kam
barių namo pabūdavo)imas kai
navo apie $9,000,000. Bet že
mė apie tą namą dabar verta 
daug daugiau, negu pats na
mas kainavo. Namas yni pui
kaus Renaissance stiliaus ir 
nieko jame nėra pirkto, viskas 
padaryta rankomis, specialiai 
dėl to namo. Įtaisytas ir dide
lis dirbtinis ežeras su sala, kad 
butų kur sustoti jachtoms. Tik 
garsieji Versaliaus rūmai gali 
prilygti šiems Deering rūmams. 
Veikiausia tą namą jis paliko 
savo dviem giminaitėm.

Užvakar automobiliai užmu
šė du žmones. Tarp užmuštų 
yra Charles Irvvin, 56 m., kuris 
25 metai atgal buvo garsus 
base bąli lošėjas. Jį suvažinė
jo omnibusas prie Michigan ir 
Garrield bulvarų.

Jei kas skundžiasi savo li
kimu, pravartu bus pažiūrėti 
j likimą Katherine Zima, moti
nos1 penkių vaikų, o tada gal 
nebesiskus savo likimu. Zima 
neužmokėjo už du mėnesius 
nuomos už kambarėlius prie 
2715 S. Carowell. O mokėti rei
kėjo po $9 i mėnesį. Už tą na
mo savininkas Frank Brudniak 
ją išmetė gatvėn, o jos rakan
dus ir visą turtą sukrovė elėn. 
Ji sako, kad tai padaryta be 
jokio įspėjimo. Neturėdama 
pinigų, dabar neturi kur pri
siglausti. Prieš 0 mėnesius gi

bušė, iškarto savo triksais, 
“miiike“ dzūkelį, kol šis su
pyko. Bancevičius pradėjo lau
žyt franeuzą taip, kad šis pra
dėjo net rėkti: “Aš neatėjau, 
kad kaulus man sulaužytų; aš 
turiu šeimyną... aš ‘tik ristis 
noriu”... Teisėjas Rolevvicz 
persergėjo, kad Bancevičius 
“inteligentiškiau” dirbtų. Su
sikirto vėl ir musų dzūkas “in
teligentiškai” nukryžiavojo 
franeuzą.

Bancevičius pasakė, kad jis 
norįs teisti patį teisėją Tom 
Roldwicz. šis 'lenkų čempionas 
jam įsipykęs; jis nedavęs tei
singą “mačių“ jam su Karoliu 
Požėla. Rolevičius, jausdama
sis ristyrtių veteranu, sutiko 
stoti į sporto teismą — ristis.

šeštadieny, rugsėjo
Universal Atletų Kliube įvyko 
tas sporto baisusis teismas. 
Pirmoje poroje išėjo Walter 
Valentinas prieš Kazį Levickį. 
Levickas apsidirbo su Valen
tino pirmą kartą į 7 m. ir 50 
sek., antrą kartą — j 5 min. 
Jų teisėju buvo Roselando 
čempionas Vengela. •

Buvo ko pažiūrėti, kaip K. 
Mason susikirto su Domihin- 
ku Dudinsku. Abu gerai išsi
lavinę ir vienodos vogos. Dir
bo visu smarkumu, tarsi ak
robatai. Po 28 min. D. Dudin- 
skas laimėjo 
savo priešo. 
Vengela.

Visi nutilo,
Bancevičius su T. Rolewicz. 
Teisėjds buvo K. i^evickis. Ban- 
ccvičiaus buvo žadėta į valan
dą laiko patiesti lenkų 
pioną. Rietynių stilius 
griebt, kaip tik galima. 
wicz yra geras žinovas
amato, laikėsi labai puikiai, 
tad musų dzūkelis per ilgą lai
ką nieko neišdarė. Sušilo, su- 
muro ir kriokti prisiėjo, 
lop po 29 min. netikėtai 
vo su žirklėmis ir puse 
son”. To jau poniukas
nešė ir pasidavė. Pareiškė atsi
kėlęs, kad taip stipraus ir md- 
karįčio ristis žmogaus jam ne
teko, sutikta Visi sveikino Ban- 
cevičių, bet šis pasipūtęs, di- 
džiuodamos pasakė: “Duokit 
man gerinusį, kokį turit vyrą, 
aš jį tuoj patiesiu. Tas pats 
bus ir su Požėla.“' —Report.

Atsiimkil laiškus iš Pašto
»■

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
Ir Adams gatvių) atsiimti. Relz 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-, 
žymėta. Laiškus pastas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
akelbimo.
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DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

[Pacific and Atlantic Photo]

Prof. Miguel Unamuno, buvusia Salamanca universiteto rek
torius, pastaraisiais kelel iais metais vedė griežtą kovą su monar- 
chizmu. 1920 m. jis buvo nuteistas šešiolikai metų kalėjimo už 
nusidėjimą prieš karalių, bet karalius Alfonso dovanojo jam bau
smę. Po to atsitikimo Unamuno nepaliovė veikęs ir 1924 m. jis 
buvo išsiųstas į Fuerteventura salas, iš kur po kiek laiko jis ta
po paliuosuotas. Dabar Unamuno vėl traukiamas atsakomybėn 
už nusidėjimą prieš karalių. Unamuno yra vienas žymiausių Is
panijos žmonių.

mirė jos vyras Kajetan. Jai te
ko eiti dirbti, palikus šešetą 
vaikų namie. 11 mėn. kūdikis 
Stasys betgi tokio gyvenimo 
neatlaikė ir mirė savaitę at
gal. Išmetus iš buto prapuolė 
vyriausias 11 metų sunus An
tanas ir dar negryžo namo. Ki
ti keturi vaikai liko priglausti 
Zima motinos.

New Trier miestelio teisėjas 
Ralph Sinzheimer pakliuvo bė
don. Jis turi prisistatyti ir pa
rodyti visas savo knygas val
stijos prokurorui. O tai dėlto, 
kad jis perdaug mėgo bausti 
automobilistus. Kol jis kankino 
paprastus automobilistus1, tai 
dar buvo pusė bėdos. Bet ka
da užkabino ir augštesnius, tai 
pats pakliuvo bėdon. Kartą 
naktį 
Dennis 
Circuit 
turėjo 
ir užstatė $2,(XX) vertes savo 
merginos laikrodėlį. Kada jis 
sugryžo su" pinigais, tai jam 
pasakyta, kad laikrodėlis pra
puolė. Betgi paskui jam tą 
laikrodėlį atidavė. Tas pats bu
vo atsitikę su advokatu Fran-

jo policistai areštavo
E. Sullivari, Jr., sūnų 
teismo teisėjo. Jis lie
kno užstatyti kaucijas

eis J. Wollty. Tas miestelis 
yra ties Winnetka. Skundėju 
yra Chicago Motor Club.

Jei ieškai bargenų 
įkaityk Naujienų skelbimas.

KOPĖČIOS AUKŠTYN 
TEISMAS

IR

“handycap” ant 
Jų teisėju buvo

nes pasirodė J.

Kaip kas mano apie pinigus, 
gražius namus, meilias mote
ris bei merginas, « bet musų 
sportai mano visai ką kitą. Jie 
pamatę štarkų vyrą, tuoj ap
žiūri ir sako: /Dešimts nįįĮ'nu- 
čių man darbo“ — ir jau stip
ruolis iškryžinyptaV’.

Dabar tarp©1*'pačių lietuvių 
sportų eina svarbus persitik
rinimas. Kas šeštadienis Uni
versal Atletų Kliube, 814 W. 
33 gt., esti jų rugtynės. Tenai, 
kaip ir teisme, būna rišami vi
sokį sportų nesusipratimai. 
Teisus pasijtj^y^^r,’kurte yrtr 
stipresnis, ardaugiau išsilavi- 
nęs.

Juozas Bancevičius pasipūtęs, 
tarsi ežys, vendravoja po mat- 
rasą. Jis skelbia, kad nebijo nė 
jokio vyro. La Buše pastatė 
franeuzų stiliaus rungtynes 
prieš drapiežną dzūką. Baiįce- 
vičįus priėmė, šeštadįehy, ^rug
sėjo 12 d., jiedu susikirto. La- brangi dovana.

čem-
buvo:
Role-
savo

Ga- 
paga- 
“nel- 

nepa-

Siųskit Nsurenąs 
Lietuvon —tau bite

JUBILIEJAUS METAS 1925 M.
“MIL1ONAI ŽMONIŲ, DA^AK GYVENANČIŲ / 

NEBEMIRS ANT AMŽIŲ!!!”
Ar žinai, kas įsteigė jubiliejų ir ką tas atvaizdina?
Ar žinai, kas bus po 1925 metų?
Ar žinai, kas ir kada prisakė šešes dienas dirbti darbą, o septintą 

dieną Švęsti ir ką tas reiškia?
Ar žinai, kokia svarbą turi žmonijos istorijoj, pasekančios datos: 

1874, 1914, 1918 ir 1925 metai? Jeigu nežinai tai ateik, girdėk 
ir džiaugkis su tą linksmybe, kurios visas svietas tamstai negali 
suteikti!

PRAKALBOS
Seredoj, 2J d. Rugsėjo, 1925 m.

C. S. P. S. Svet., Honore ir 48 St., Chicago, 111.
Pradžia 7:30 V. v., kalbės S. Benecfcas

įžanga Liuosa. Nėra Kolektos.
' Rengia ir kviečia T. S. B. S.

902
910
915
920
921
925
928
937
941
943
954
962
964
973
974

Beinors Frans
Dobrzemiewicz Boleslavva
Juzonis Boleslavv
Jankun M
Jankun Bernard
Kaminską Anton
Karalius S
Kuksta A
Markowsky John
Murka Stefan
Pučinską Kazimera
Sedauskeni A
Studentų Biblijos Ats.
Vigkieaite Juzaka 
Valantinui Cevenui

/m-BIUOUSNESS

BEECHAMS 
PULS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toiiregyst^. 
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. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street <
Netoli Ashland Are.

NAUJIENŲ 
Pinigų • Siuntimo Sky
rius atdaras kasdic ntįo 
8 v. ryto iki 8 v. vakarė, 

j Nedėldieniais nuo 10 v. 
I ryto iki 2 vai. po> piet.

..'J!.1.1. _ . _‘_Į-----JLJ.qUM.WEL------- ■■■ ... a
Beethoveno Muzikos Konservatorijoje

mokina tiktai patyrę mokytojai*.
Pianą — Dainavimą — Smuikavimą — Teoriją — Kompoziciją — 

Orkestrą — Operos Klase.
Duodami: Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai.

12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dieną.
' Raginama įstoti kuoankščiausiat

Beethoveh Conservatory of Music, Ine.
3259 So. Halsted St„ Chicago, 111., Tel. Boulevard 9244, 

Cicero llranch, 4847 W. 14 St., Cicero, III.

Philgailšttioketi Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
Perlaidos:
20882—Marijonai Bukaveckie- 

nei
4644—Kazimierai Aleliunaitei

22304—Jonui Petrauskui
20884—Onai Miliauskienei

4663—Onai Macaitei
4674—Elzbietai Stankienei

22253—Marijonai Žiuki*:?ei
4707—Marcelei Kudirkienei
4704—Karoliui Minskui
4698—Antanui Jurgio Kinde- 

riui . >
20892—Kazimierui šilimui
4719—Jonui Kurauskui

20896—Kostancijai Šlepetienei
4715—Monikai Bulavaitei
4731—Ramusiui Turai
4723—Elenai Mikšaitei
4749—Juozapui Greitjurgiui

4754—Julijonai Stuparytei 
20908—Elzbietai Gelžinienei
4762—Stasiui Bumblauckui 

222^3—Petrui Mikaočiui 
22275—Jonui Stakuliui 
22280—Pranciškui Jonaičiui 
22283—Eugenijai Puskunigiu- 

tei
22281—Julijonai Jekštienei 
22287—Marijonai j’raniehei 
22289—Benigdai Butieniutei 
55243—Elzbietai Gvergždienei 
55244—Emilijai Matulienei
4774—Petrui Martinėhui 

20913—Teodorai Rimkevičlenei 
22316—.Konstantinui Aleknavi

čiui
20917—Jonui Bruškiui

47Š2—Florijonai Gapšienei *• 
4827—Kostui Maciui

Hitt and Runn—Bull Could Have Knocked the Feathers out of Some One, Būt—!
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Lieluvių Ratiliuose.
Atminčiai Metinių Sukaktuvių 
A. A. ONOS NARBUTIENĖS 
Atsiskyrusios iš šio pasaulio 
rugsėjo 2h d., 1924 metais — 
palaidota Tautiškose kapinėse. 
Velionė Ona paliko myliamus, 
Lct nuliududus savo 8 sūnūs: 
Mykolą, Kazimierą ir Kastan
tą Amerikoje, o Joną Lietuvo
je. Todelgi, mes sūnus reiš
kiam Kilios atminties savo my
limos motinėlės ir sykiu dėka- 
vojam visiems dalyvavusiems 
jos laidotuvėse — atidavime 
jai paskutinio patarnavimo už
kasime juodą žemelę.

Lai būna 
matute lengva 
mutė 
žiam be tavęs.... mes atmenam 
tave r.uvo sielos gelmėse.

Sūnus; Mykolas, Kazi
mieras, Kastantas ir Jo

nas Narbutai
4803 So. Throop St.

—Bl

tau, musų mielu 
šios šalies že

mes tavo sūnus liud-

ra

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203.

K AZIMIE R A S H! K A NTIS
Musų mylimas sūnūs persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
17 metų amžiaus, Rugsėjo mėn. 
22 dieną, 6 valandą ryte. Gimė 
Chicagoje. Mirė po ilgos ligos. 
Paliko dideliame nubudime mo
tiną Moniką ir tėvą Stanislovą 
Rūkantis, tris brolius ir vieną 
seserį. Kūnas pašarvotas ran
dasi 907 W. 20th PI.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Rugsėjo 25 d., 8 valandą 
iš ryto, iš namų 907 W. 20th 
PI. j Dievo Apvcizdos Bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Motinu, Tėvas, Broliai 
ir Seseris.

MIKOLAS RIŠKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 d., 192.) m. apie 
4 vai. ryto į Decatur, III. li- 
gonbuty. Velionis turėjo am
žiaus apie 47 metus. Paėjo iš 
Kauno rėdybos, Telšių apsk., 
tTverjų parapijos ir l’lauški- 
niu kaimo. Išgyveno Ameri
koje apie 30 metų.

Paliko didžiame nubudime 
>noterį Marijonų Riškienę, du 
sunu Mikolą 21 m. ir Albiną 
21 m., ir dukterį Elzbieta 10 
metų. Taip pat paliko 3.bro
lius ir 1 seserį Aleną įr švo- 
grrį Daukšus Amerikoje. Lie- 

» 1 seserį ir 2lavoje paliko 
brolius.

laidotuvės
26 <1., 1925 m

jvvks rugsėjo 
. .......,..... ....... 8.30 vai. rvto 
iš namų 822 \V. 33r<| PI.,' i 
šv. Jurgio Bažnyčia. 1*0 pa- 
maldų i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvė-
sc. Ntiiiuaę:

Moteris, 
Duktė, 

Laidotuvėse 
graborius A.

Hunai, ir 
Rinkai, 

patarnauja 
Masalskis, 

Boulevard 4139

PETRONĖLĖ 
BE1NERAUSKIENĖ

Po tėvais Gribauskaitė
Musų mylima molina per

siskyrė su šiuo pasauliu su
laukus 35 metų amžiaus, rug
sėjo* mėnesio 22 d. 5:30 iš 
ryto. Paėjo iš Butkių kaimo, 
.Šiaulėnų parapijos, Baseinų 
apskričio. Prigulėjo prie Sv. 
Onos, Sv. Petronėlės ir Ro
žančiaus draugijų. Išgyveno 
Amerikoje 17 metų. Paliko di
deliame nubudime vyrą Ka
zimierą, sūnų Petrą 14 m., 
dukterį Zofiją 12 metų ir du 
brolius Antaną ir Juozą Gri- 
bauskus. Kūnas pašarvotas 
Randasi 3301 Emerald Avė.

laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 25 d, 8:30 valandą 
,’š ryto iš namų į šv. Jurgio 
bažnyčią, įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę ir pilni 
sielvartos liekame,

Vyras Kazimieras, aunus 
Petras, duktė Zofija jr 
broliai Antanas ir Juozas 

Patarnauja^ graborius A.
Masalskis.

I

Cicero
kad sekmadienis

Maniau,

buvo
PO 

kad 
bet

šeštadienio Naujienose 
sakyta, 
piet bus “busy.
bus kas tokio nepaprasto,
nieko nepaprasto neįvyko.

Draugystės Lietuvos Karei
vių susirinkimas buvo neskait- 
lingas. IŠ valdybos raportų 
pasirodė, kad yra miręs vienas 
draugijos narys, Antanas Jac
kūnas. Jis mirė staiga, West- 
ern Electric Co. dirbtuvėj. Ap
tarus jo reikalus pasirodė, kad 
viskas yra aprūpinta iš draugi
jos pusės. Draugija aukojo 
$5 prie pašelpos, o draugai uni
formose patarnauja laidojime.

Po susirinkimo visi nuėjo at
sisveikinti su savo draugu ir 
visi apgailestavo Antaną, nes 
dar jaunas būdamas apleido 
mus ir #avo mylimą šeimyną. 
Bet to sulauksime mes visi, vie
ni ankščiau, o kiti vėliau, bet 
nuo mirties neištruksime, nes 
ji niekam neteikia pasigailėji-j 
mo ir nepaiso ašarų kudikių ir 
mylimiausių artimųjų.

—Sekr. K. P. D.

rie nenusinuodija, tai užsiimi-» 
ša, ar kitas juos užmuša. Pa
vyzdžiui, vienas* munšaino gar
bintojas įkrito į slepą ir j kele
tą dienų mirė. Kuomet mirė, 
buvo daroma kolekta dėl palai
dojimo. Antrą munšaino 
garbintoją rado ant porčių iš 
nakties, užmuštą. Nesusipratu
sių darbininkų daug per mun- 
šainą nuvaroma be laiko į ka
pus. Nors munšainieriai ge
rai žinot kad kenkia munšaina? 
jiems ir jo garbintojams, bet 
jie nestoja virę ir nuodinę dar
bininkus munšainu.

—Proletaras.

PRANEŠIMAI REIKIA DARRININKy PARDAVIMUI

Roseland
Šis miestukai apgyventas į- 

vairių tautų. Jų užsiėmimas - 
bizniai ir dirbtuvės darbai. 
Vieni iš jų gyvena pasiturin
čiai, turi savo butus ir auto
mobilius, o kiti' gyvena pras
čiau, tai yra neturi nė nuosa- 
vių butų, nė automobilių. Bet 
kad ne visi sutinka gyventi ant 
dievo burdos., turi rendoti bu
tus, už kuriuos turi mokėti 
brangias remias. Pavažiuoti, 
jei kas nenori tramvajais, gali 
pasirenduoti automobilių, kurių 
galima gauti bile kada.

Bedarbių yra nemažai, ir tie 
darbininkai, kurie dirba, mažai 
gauna apmokėti už savo darbą. 
Kurie ir dirba, dejuoja, kad 
mažai gauna mokesties už dar
bus, bet tie daugiau dejuoja, 
kurie visai nedirba ir nėra vil
ties, kad gautų darbą, ypač 
tie darbininkai, kurie turi vir- 
šiaus keturiasdešimt metų. 
Kuomet darbininkai dejuoja ne
darbu, tai ir biznieriai dejuo
ja, kad mažai perka jų daiktų. 
Vienų vargas atsiliepia ir ant 
kitų. Bet kad jie organizuo- 
tųsi ar kalbėtų apie organizacl 
ją, kuri galėtų ^(triuškinti 
tarptautinį kapitdfizmą, to nė | 
ra. 
ja. 
niais. 
nį is 
jiems, 
taiko 
ko jiems, kad daugiau duo
site pinigų, greičiau įvykdysi
me komunizmą. Antri, juodi 
biznieriai, sako, duokite apš- 
čiai pinigų, už juos nuvalisime 
jūsų dūšias. Nuvalę jas pasių
sime pas Dievą. Treti biz 
nieriai, munšainieriai, kurių y- 
ra užkampiais, sako, — gerkit 
daugiau munšaino, tada nemir
site; kuomet nemirsite, ilgiau 
gyvensite šiame pasaulyje, ta
da bus proga išgalvoti kaip 
permainyti šį surėdimą ir pa
daryti geresniu. Tuo žinoma 
jie pasako, kad nuo munšaino 
nemirsi, tik nusinuodinsi, o ku-

Jie apie tai dar negalvo- 
Mat dabar yra užimti biz- 

Vieni daro raudoną biz- 
darbininkų, pripasakoja 

nebūtų dalykų, kol prisi- 
prie jų. Prisitaikę sa-

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
V A TT HEMAS

!"”• Halsted St,
Tel. Boulevard 96K.3

Laiškai kurie randasi 
. Naujienose

Beliackas^ J. 
Baris, Adam 
Beckman, May 
Dambrauskaitės (3) 
Dulkis, T. 
Garsas, H.
Greitjurgis, V.
Gėdini n, Edward (2) 
Horvat, H. P.
Jakaitis, Vincas 
.Jakštis, Ignas 
Kasparaitienė, Juzefą 
Ker, Joe 
Kudok, Zosė 
Kneve, S.
Lipčius, St. (?) 
Mack, F.
Papole, D. S.
Plonis, Antanas 
Petrošius, S.
Romanauskas, Martinas 
Rašimas, A.
Stankus, A.
Sluz, Tarnas ir Dora 
Sinkauskas, J.
Stankus, J.
Tamson, Anna 
Traškelis, Martinas 
Skamarakas/ Frank 
Wiet, Tony

Pranešimai

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

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, ipes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,' 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

o nuo jo su-

LSS. Pildomojo Komiteto susi
rinkimas jyyks ketvirtadieny, rug
sėjo 24 dieną, Naujienų namuose, 
pradžia 8tą vai. vakaro.

Visi nariai kviečiami atsilankyti.
—Sekretorius.

Tautiškoji Bažnyčioj, 350? South 
Union Avė., Chicago, III., Trečiadie- 
nyj, Rugsėjo 23 d.. 1925 m., 4 vai. 
po pietų prasidės Bazaras. Bazaras 
tęsis 6 savaites.

Kviečia Komitetas

Repeticijos veikalo “MILDA” jvvks 
šį vakarą, Rugsėjo-Sept. 23-čią. Pu- 
laski Park svetainėj, Noble ir Black- 
hawk Sts. Visi turintieji roles malo
nėkite būtinai atsilankyti ir nesivė- 
luoti.

Nenaprastas susirinkimas Draugy
stės Šventos Petronėlės, ištikus mir
čiai narės Beinoraitienės. atsibus se- 
redoje. Rugsėjo-September 23 d., 
1925, švento Jurgio Svetainėje, 2-ros 
lubos. Visos narės minėtos Draugy
stės esate nuoširdžiai kviečiamos pri
būti kaip 'i :30 vai. vakaro.

Kviečia pirmininkė
B. Bytautienė.

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” salima mokėti sykį 
j savaite arba .sykj j mėnesi. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

Jaunuolių Orkestrą laiko muzikos 
pamokas kas seredos vakarą, Mark 
White Sųuare Svet., prie 29-tos ir 
Halsted gatvių. Jaunuoliai, nuo da
bar pamokos prasidės lygiai 7:30 iki 
9:30 vai. vak.,; taip kad bus galima 
anksčiaus paivykti namon, ypač tas 
reikalingas toliuus gyvenantiems. Vi
si Jaunuolių Orkestro nariai bukite 
šį vakarą, t. y. Sėpt. 23 d. Taipgi 
atsiveskite ir naujų norinčių lavin- 
ties muzikos. Jaunuolių Orkestros 
vedėjas J. L. Giušas.

— ■ . , I ...» •

Birutė. — Birutės praktikos įvyks 
po vadovyste Kompozitoriaus A. Va- 
nagaičio, Rugsėjo 24 d., 8:00 valan
dą vakare, Mark White Sąuare, 30- 
ta gatvė ir So. Halsted. Norintieji 
prisirašyt atsilankykite visi, nes bus 
paskutinis vakaras naujų narių pri
ėmimo. — Valdyba

; ■ . ■ ' 1 ■ L1.......... . 1 1 .......................

APSIVEDIMAI
IEŠKAU merginos arba naš

lės apsi vedimui, ne senesnes 
kaip 32 m. Aš , vaikinas, 32 m. 
Atsakymą duosiu kožnai. Gy
vanašles malonėkit neatsišauk- 
ti. J. Sh. f/i Stolper, 

Elmhurst, III.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI ofisas 

tinkamas Dentistui ir kitiems.
2448 W. 47th St.

tfel. Lafayette 6087

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

'II 3406 So. Halsted St.
Phėnes: Yds 3408 — Elvd. 1969 res.

--------- ui----------------
.. .............II■■■■■■■*II ■■...I—.............................

Tel. Yards 728T"* ’ 
BRIDGEPORT PAINTING

& HpW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom mi|ėvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

MOTERŲ
REIKIA merginos abelnam 

namų dąrbui, duodame kamba
rį ir valgį, nereikia rūbų skal
bti, geras namas ir gera alga.

Magnus, 1115 E. 64 SI.

REIKIA gaspadinės, prižiū
rėti namus ir 2 mergaites. Su 
alga susitaikysim. Atsišaukit 
vakarais—apie (> vai. K. Šim

kui lis, 3620 įSo. Hoyne Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Automobilių mechanikų, $40 j 

savaitę. Automobilių plovėjų, $35 
į savaitę, Kabinet > dirbėjų, 75c. į 
valandą. Prie medžio darbo maši
nų operatorių, 70c. į valandą. 
Karpcnterių, $1 į valandą. Boile-( 
rių dirbėjų, 80c. į valandą. Virėjų, 
40c. į valandą. Inžinierių, $15 į 
savaitę! Vyrų prie namų darbo, 
$60 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Darbininkų, 50c. j valandą. Maži- , 
nistų. 80c. j valandą. Prie bačkų. Į 
$35 į savaite. Prie išsiuntinėjimo 
tavorų, $22 į savaitę.

Taipgi turime daug ir kitokių 
darbų.
South Park Employment Agency 

4191 So. Halsted St.. 2 lubos 
kampas 42 St.

MOTERŲ
Indų olovėjų, $17 į savaitę. Mer

ginu prie pentres, 
Veiterku. $18 
ves. $17.50 i 
virėjų. $25-30 
res. $16-20 į 
darbo, $15 i 
valgis.
35c. i valanda.

Taipgi turime daug ir 
darbu dėl moterų. 
South P^rk Emplovment 

4191 So. Halsted St.. 2 
kampas 42 St.

$18 į savaitę, 
į savaitę. J dirbtu- 
savaite. Antrarankių 
j savaitę. Prie land- 
savaitę. Prie namų 
savaitę, kambarys ii' 

Lengvam dirbtuvės darbui,

kitokių

Agency 
lubos

TeL Lafayett* 5153-6438

RUBIIt BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO ; <«i)w

■ ■ ■■ i i b. i >it  i. n i —■

■“Mes pardUoIlanrfe Olselio kainomis 
Visiems. Dasižinokite pas mus 
ėfpie jūsų plumbingą ir namų’ ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S U PPL Y CO.

490 Milvvaukee A v. Hayniarket 1018 
461 N. Halsted St. H ay marke t 4221

r ■ • 1 J 1
Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metu. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir' nebrangiai. Reika
le kreipkitės;

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR ŠUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levįnthal Pluąibing Supply Co., 
1687 West Divislon St., 

1 netoli Marshfield

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

1912 _8O. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FLKTURE CO.

JIESKO DARBO
PAJIEšKAU darbo už buče- 

rį, Turiu gerą patyrimą. Kalbu 
lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai,

Saukite:
Tel. Republic 3044

REIKIA DARBININKŲ.
MOTERŲ

REIKALINGA patyrusi vi
rėja

PARSIDUODA grosernč ir 
bučerne maišytų tautų apgy
ventoj apielinkėj. Biznis yra, 
cash ir gerai išdirbtas per kele
tą metų.

•4401 So. Richmond St.

PARSIDUODA barbemė, ar
ba j ieškau pusininko. Jeigu kas 
norėtų, parendavočiau.

BRIDGEPORTO NAUJIENŲ 
SKYRIUS, Box 257 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, 
j turi būt parduotas tuojau, prie 
žastis turiu kitą biznį, rendos 
$70, įplaukų į dieną, $1(X>. Il
gas lysas. Savininkas.

NAMAI-2EME
Ir vėl kitas bargenas, 

tėmykit visi ieškotojai
PARSIDUODA arba išsimaino 

naujas mūrinis namas du fintai po 
6 ir 6 kambarius, šiltu vandeniu 
šildomas, didelis beismentas, visi 
įtaisymai po šios gadynės, geroj 
apielinkėj — Brighton Parke.

| flatą galima kraustytis dabar. 
Del svarbios priežasties parduosiu 
daug pigiau kaip kainavo. Įmokėti 
reikia $4,1)00, priimsiu į mainą lo
tą, bunga!ow arba gerus morgi- 
čius. Namas randasi 4528 So. Tur- 
ner Avė. arba matykite

J. Namon
W. Marcjuette Rnad arti 

Wcstern Avė.
Phone Prospect 8678

211<S

I IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUL 
1 KIO J E NORTH SIDEg m | g i ■ b a i# ■ | Sena medžių auginimo įstaiga išpar- RFIKIA IIAnnlNINKII l‘’uos 97 medeliais augusius lotus, ne- IIL.II\lft UnilUllllllIV^J elevatorio stoties, golf, bulvaro,

---------- *--------------------------------------- akro kaina $995, išmokėjimais, pui- 
t VYRŲ------- , kus investmentas. Kreipkitės į Nau-

------------------------------------------------- - jienąs, 1739 So. Halsted St., Box 608.
LIETUVIAI angliškai kalbanti, 

17—30 metų, mts duosime jums dar
bą, už $18—40 j savaitę, prie gele
žinkelio telegrafų, | 
$165 j mėnesį ir daugiau. 1 
mas nereikalingas, veikit greit, 
dara vakarais, 220 So. State St., 
Room 1430.

$1000 CASH
1029 W. 103 St.

patyrę pK‘luna • 5.6-7 kambarių mūrinis bungalow,
• J a At" ' furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos,

BEIKALAUJU janitoriaus ■ 
pagelbininkp, unijos priklausan
čio ir darbą gerai mokančio.

Atsišaukite tuojau. 
11146 Vernon Avenue 

Chicago, III.

ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit. 
Savininkas.

MR. TADDOCK,
30 N. Dearborn St.

Randolph 0650

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 5-5 kamb., 6905 Stevvart Avė., 
Chicago.

Parduosime ant išmokėjimo, arba 
mainysime tint biznio 
Atsišaukite: 1911 W.
Melrose Park, 111.

arba farmos.
Lake Street,

REIKIA
sbearmenų į geležies atkar

pų jardą.
Stciner Iron and Metai Co.

1103 So. Wasbtenaw Avė. .

REIKIA
patyrusio jauno vyro 

bardware krautuvėje.
Kreipkitės:

3403 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

ir grosernėPardavimui bučemė 
lietuvių ir rusų apgyventoj kolioni- 
joj. Biznis gerai išdirbtas.

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo arba farmos.

Atsišaukite: NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 615 arba 
Phone 1740, Melrose Park, 111.

dirbti VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, lotas 40x144, kaina teisin- 

 ga. Pamatykite savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ 2 BUNGALOW, BARGENAS 
BARGENAS I $1500 įmokėti, $50 j mėnesį

Už $100 nupirksite mano Murinės, 6 kamb. octagon sun 
Rimbai! grojiklį pianą, gerame parloras, aržuolo trimingai ir 
padėjime, su kabinet ir ben- grindys, lietaus lašų vana, pro- 
čiumi ir 85 rolės.

2332 W. Madison St.
sinimui lenta, viskas vėliausios 
mados, Marquette Manor.

• 6228 Fairfield Avė. arba phone
BARGENAS. Restaurantas pu- Prospect 0604

siau arba visą už pirmą teisingą' 
pasiūlymą nupirksite. Didelis no-’ 
susipratimas tarp partnerių. Atei
kit pažiūrėti. Patirsite viską 
vietos; turi būt parduotas į 3 
nas.

2227 Calumet Avė, 
Tel. Calumet 6172

ant 
die-

ATYDOS. Pasiūlomas 
žiausis bargenas, tuojau 
ma statyti namą, S. W. 
pas 58 PI. ir iLanwdale
lotas 50x125.’ Kiek jus duoda
te?

did- 
gali- 
kam- 
Ave.

PARSIDUODA krautuvė saldal- 
nių-delikatesen už gana prieinamą! 
kainą. Biznis geras — nešąs pel-! 
ną. Priežastis pardavimo — turiu 
apleisti miestą. Taipgi randasi ge
ri ruimai gyvenimui.

4609 So. Wentworth Avė,

Mr. Tbeodore, 
Tel. Boulevard 2572

PARDAVIMUI 5 kambarių cot- 
tage ir 2 ekstra kambariai viršu
je, yra elektra ir vana, daug nied- 

iha im aviniu i— ir krūmų, netoli katalikų baž-I ARDAV1MUI įce creamine, nvįįos įr mokyklos, prie Racine 
saldainių, cigarų, tabako ir vi- gatvekarių, lotas 56x125. 
šokių smulkių daiktų krautuve,' 8431 Carpcnter St. 
nebrangi renda. 4 kamb. gyve-* 
nimūi, biznis išdirbtas per 15 
metų, priežastį patirsit ant vie!
tos. 114 E. 107 St. Pull’n 1030 viešbutis, jei reikia, 10 mylių

• i

PARDAVIMUI didelis pikni- 
1 kų daržas, 11 akrų žemės ir 
' vinShutia lai vnilrio III mtrlii] 
nuo Chicagos. Yra visi moder- 

iš 
biznio. Naujienos, 1739 .So. 
Halsted St, Box 618

PARSIDUODA pirmos klesos bu- niSki įrengimai. Einu lauk 
černe ir grosernė, visų tautų apgy
ventoj apielinkėj. Lysas ilgas. Ren
da pigi. Turi būti parduota šią sa
vaitę. Parduosiu labai pigiai. Biznis 
randasi Brighton Parke.

NiMil-ŽEME .
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namu*;, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

JĮORTGECIAI-PASKOIDS
.......................... ...............

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedz,ie Avė., 

Lafayette 6738
...........  ~ ...i ■ ■ >

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

^XXTXXXXXXXXmXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje Klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, Ui.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

kirymHinrmrYnTrfTT
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COYNE
Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINS1TES 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESĮ MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.k .... . Į Į

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, kąip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
iųs 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 j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Uetuvių 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 StM Chicago, III.

b MMraMMraMMMMMraraMMrararaMMKMMMraMMJ

EXT(RA Bargenas. Parsiduo
da namas 7 kamb., 2 metų se- 

PARDAV1MŲH minkštų gėri- nas; namas medinis, yra skle- 
del išvo pas, karštu vandeniu šildomas, 
uždarbis, labai gražioj vietoj ir gerų žm. 

apięUinkčj. U» Brunckhe
/'24 E. 102 PI. Roseland, III.

Tel. Lafayette 3723

į Restaurantą. Valandos rnų biznis ipdrokas dėl išvo 
huo 7 ryto iki 2 p. p. Atsišau- žiojimo, laMai geras i 
kitę tuojaus. Parsiduoti pigiai. Atsišaukit:

444^ So. Fairfield Avė.
kitę tuoj aus.

2325 So. Leavitt §t.

a.. į^ĮImmm ■. t..
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IŠMOKYT MURININKYSTĖS 

UŽdibkit $12 iki $16 į dieną
Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dienines ir vakarinės. 
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.
V


