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Iš valstijos Federacijos konven ANTVERPENAS, Belgija, r.
cijos pašalinta 23 komunistų 24. — Belgų garlaivis Gertrudelegatai
de, kurs šių metų vasario mė
nesio 27 dieną išplaukė iš Ant
AUSTIN, Minn., rūgs. 24. — verpeno į Vancouverą su deg
Vakar vakarą čia pasibaigė tinės kroviniu, tur būt žuvo
metinė Minnesotos Darbo Fede- kurs nors Ramiajame vandenyracijas konvencija,
priėmus ne.
Praplaukęs Panamos kagriežtą nusistatyfną prieš ko- nalu tarp 10 ir 15 balandžio,
munistus.
garlaivis buvo sustojęs San
Į Konvencijai
susirinkus ir Franciscoj, bet nuo to laiko nie
mandatus patikrinus, buvo pa- ko apie jį nebegirdėt.
Mano
šalinti 23 komunistai, kurie bu- ma, kad, išplaukęs iš San Franvo atvykę konvencijon kaipo ęisco, jis žuvo audroj.
Laive
delegatai. Valstijos Darbo Fe buvo 19 įgulos žmonių.
deracijos konvencija priėmė se
kamą rezoliuciją prieš komunis
tus.
| | “Joks asmuo, kurs priklauso
Workers partijai arba komunis

GLASGOW, Škotija, rugs. 24.
Anglijos darbininkų vadas 11
buvęs ministeris pirmininkas,
Ramsey MacDonald, savo strai
psny, įdėtame vietos laikrašty
Forward, be kita duoda vėjo
komunistams.
Jis sako,^ kad
ateinančiame Darbo partijos su
važiavime Liverpooly busią, beabejo, daroma pastangų, kad
partija pripažintų, joge! “ko
munistai turi tokių pat įsitiki
nimų, kaip ir mes, ir gali ben
drai su mumis dirbti praktinį
darbą visuomenei pakelti taip,
kaip musų širdys trokšta.”

Berliner Tageblatt sako, kad
“Ne.
Kopenhagos
konferencija
—
24. — Tautų Sąjungos susirin
Donald.
Anglų
įtakos
vaisius
kimas šiandie entuziastingai
rūgs.

IĮ ■—!■■■ t

Minu. Darbo Federacija Žuvo laivas su degtine
prieš komunistus
ir 19 įgulos žmonių

Buvęs darbiečių premjeras įs
jungtis
pėja
darbininkus
prieš priešo jėgas

fcveicarija,

1
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Šauks ekonominę “■g.“ *
konferenciją

GENEVA,

frke First andGreotestLitkuanian Daily ln Ameri^

Italy opozicija žadanti
grįžti parlamentan

tų partijai, arba kuris pritaria

Jie negali,” sako Mac-

Workers partijai ir už ją agi ROMA, rūgs. 24. — Laikraš
“Kiekvienas jų dar
tuoja, negali būt delegatas j tis Giornale d’Italija sako, kad
bas, kiekvienas jų žingsnis pa
Minnesotos Darbo Federacijos opozicija nutarus grįsti i parla
priėmė Francijos
pasiūlymą BERL1NAS, rūgs. 24.—Ber rodo, kad jie negali. Kai mes
mentą.
Formalis sprendimas!
konvenciją.”
šaukti ekonominę pasaulio kon liner Tageblatt, kalbėdamas a- buvome valdžioj, mes patyrėme,
| Rezoliucija buvo priimta 213 busiąs padarytas ateinantį mė
ferenciją, kuri turės išnagrinė pie Lietuvos su Lenkais dery kad vyriausias jų geidimas bu
nesį, kai susirinks vykdomasis
, balsų prieš 24.
ti klausimus tokius, kaip an bas Kopenhagoj, sako:
vo trukdyti mums.”
«
I William Mahoney, tas pats, komitetas.
tai: kaip sutvarkyti gamybą,
Darbininkai, sako darbiečių
“Galima ne be pamato tvir
Opozicija boikotavo parla
kur buvo susibičiuliavęs su kokad nebūtų gaminama daiktų tinti, kad už kulisų ir čia vei vadas, dabar susitinka su dar
munistais pagarsėjusioj “farm- mentą nuo praeiti} metų, pro
daug daugiau, negu tuo tarpu kia intensingos anglų ir fran- stipriau susijungusiomis galy
er-labor” konvencijoj, laikytoj testuodama dėl fašistų nužudy
yra reikalo; kaip stabilizuoti euzų įtakos, nes ir vieniems ir bėmis, kurios stengiasi juos pa
James Deering, 66 metų amžiaus, numirė ant laivo, begrįž St. Paul, Minu., praeitų metų mo parlamento nario, socialisto
valiutas; kaip pašalinti tarifo antriems jų raipi, kad tarp kai vergti. o todėl turi su jomis
damas iš Paryžiaus Amerikon. Jis buvo Deering Harvester kom
Giacomo Matteotti.
karus, etc.
mynių valstybių [vadinas Len kovoti atsargiai ir sumaningai. panijos vice-prezidentas ir, gyveno Chicagoj. Jo tėvas pagarsėjo birželio 17 d., dabar balsavo už
Buvusis premjeras Orlando
rezoliuciją.'
Francijos delegatas Louchei kijos, Lietuvos, Latvijos, Esti “Bendras gi frontas, kuri mums
tuo, kad netoli Miami įsteigė $7,000,000 vertės meno palocių.
Be kita konvencija nutarė raginamas atsiimti savo rezig
nurodė9 kad ekonominiai kon- jos ir Suomijos] susidarytų sti siūlo [komunistai], yra pakri
James Deering mirė rugsėjo 21 dieną.
reikalauti, kad federalė valdžia naciją iš parlamento ir priimti
i'liktai gimdo karus, kad ekono prus tarpusavio ryšys, o pas kęs ir diskredituotas,” sako jis.
; paimtų į savo rankas operuoji vadovavimą opozicijai.
minė padėtis Europoj yra blo kui vėl sąjunga tarp tų vals Prisimindamas “pikta, kurio
kietosios anglicsz kasyklas, ku
ga ir nesitaiso, ir kad ekonomi tybių ir Skandinavijos.
Tuo komunistai padarė pastarajame
riose dabar eina strreikas
sąjungų
(trades
Albanijos ministeriv
nis vienos valstybės vargas budu pasidarytų tvirtovė prieš profesinių
suvažiavime Scarbogreitai nepalankiai atsiliepia ki Rusiją, o kartu ir prieš Vokie union)
kabinetas rezignavo
'' ''
----rough
mieste,
”
MacDonald
sa

tiems kraštams.
Todėl bend tiją, kuri butų kaifS tvirta sie
Maskva
išleidus
3
mili

TIRANA, Albanija, rūgs. 23
ras visų valstybių reikalas esąs na atskirta nuo Rusijos ir su ko, kad darbininkai bus dabai
jonus dol. komunistę — Albanijos ministerių kabine
atsargus Liverpoolio suvažiavi Ji pavaduosiąs bene Karacha Kovoj nu kalėjimo sargyba sep
rūpintis bendra visų gerove.
silpninta.”
me, idant daugiau į panašius
Loucher įspėjo susirinkimą
nas, dabartinis sovietų am tyni kaliniai užmušti, dvide propagandai Anglijoj tas vakar atsistatydino ir pre
zidentas Ahmed Zogu Jo rezig
sląstų nepakliūtų.
; basadorius Kinams
šimt du sužeisti
. TMX.nnNTAC
kad darbas busiąs begalo sun
| LONDONAS, rug^. 24. - - naciją priėmė,
Nauja valdžia
kus ir kad “neturi būt slepia
Londono laikr. Daily Graphic bus sudaryta begiu kelių dieMASKVA, rūgs. 24. — Iš
ma nuo pasaulio tautų ta tie
LONDONAS, r. 24. — Daily
skelbia, kad nuo 1922 metų iki
Senato pirmininkas taipsa, jogei mes negalėsime išriš
Telegraph skelbia, kad sovietų Lenkijos praneša, kad praeitą šiam laikui Maskva išleidus 3 nų.
ti tų klausimų be darbininkų
valdžia nutarus pašalinti iš vie sekmadienį Švento Kryžiaus ka milijonus komunistų propagan jau atsistatydino. .
organizacijų pagalbos.”
Keletas parlamento nariu su*
tos užsienių reikalų komisarą lėjime, Kielcų mieste, įvykęs dai Didžiojoj Britanijoj.
Vi
kaliny
maištas.
Kaliniai
buvę
mušta;
neramumai
tęsias
toliau
čičeriną,
kadangi
ji
esapti
la

Garlaivis George WashEkonomines
Konferencijos
LONDONOS,rugs. 24. — Iš bai nepatenkinta tuo, kad Či- nuginklavę kai kuriuos kalėji daus reikalų ministerija turin ington jstrigo\seklumon
sprendimai negalės būt priva
Berlino praneša kad Vokietiją čerinas nesugebėjęs pakliudyti mo sargus ir atėmę dvidešimt ti tam dokumentinių įrodymų.
TEHERANAS.,,
Persija,
»rugs.
lomi.
Konferencija tik išna
Kai kurie Britų profesinių są
planuoja įsteigti susisiekimą Vokietijai susiartinti su san šautuvų ir amunicijos.
BREMENAS, Vokietija, rūgs.
24.
—
Del
stokos
duonos
Persų
Tarp
grinės, susitars dėl principų ir
jungų
(trades
union)
vadai
ga

oru tarp Berlino ir Tokio, Japo tarvininkais dėl saugumo pakto kalinių ir kitų kalėjimo sargų
23. — Vezero upės \ seklumoj
duos savo sprendimus, kas tu sostinėj kilo neramumų. Alka nijos sostinės.
vę
apie
500
tūkstančių
dolerių,
Tam esą du ir pritraukti ją prie sąjungos kilus atkakli kova, bet maišti
įstrigo Jungtinių Valstijų parėtų būt daroma, tečiau val nų žmonių minios vakar uždarė planai.
o
kai
kurie
parlamento
nariai
•
Vokiečių Aero Lloyd
' sažierinis
garlaivis
George
ninkai pagaliau buvę nuveikti.
džioms paliekama laisvė priim rinką ir po to'puolė parlamen aviacijos kompanija proponuo- su sovietų Rusija.
esą gavę kiekvienas po 15 tuk-' Waslhington, išplaukęs iš Breto rumus, daužydamos duris ir
Manoma, kad čičerino vietoj Sargybai dar padėjęs greitąi stančių dolerių.
Vienas Bri-|
ti juos, ar atmesti.
merhafeno į New Yorką. Pa
langus ir laužydamos rakandus. ja pratęsti Berlino-Maskvos užsienių reikalų komisaru bu atsiųstas iš Kielcų žandarų butų
propagandistas
gavęs
26
Siųs atstovą i Mosulą
siųsta pagalba.
Keletas parlamento narių, ban oro liniją, siunčiant aeroplanus siąs paskirtas Karachanas, da rys.
tūkstančius dolerių.
per
Maskvą
ir
Sibiro
gelž
kelio
Kovoje ,šeši kaliniai ir viebartinis ambasadorius Kinams.
Specialėj sesijoj Tautų Są džiusių pabėgti, buvo sumušti ruožu į Japoniją.
nas žandaras buvę užmušti, o
jungos Taryba šiandie nutarė ir sužeisti.
Antras sumanymas yra įs
du žandarai ir dvidešimt du ka
pasiųsti Sąjungos atstovą i Me Karo komendantas bandė nu teigti susisiekimą tarp Berlino
raminti minias, bet nepavyko,
liniai pavojingai sužeisti.
F
r
anei
jos
telegrafo
sopotamijos Motfulo kraštą iš
ir Tokio Zeppelino orlaiviais,
ir neramumai dar tęsias.
tirti Britų kaltinimus, kad Tur
streikininkai bau
žinomas Zeppelinų orlaivinin
PRAŠO KLANIEČIUS ATŠAU
kai varą laukan iš ten krikš
džiami
kas, kapitonas Bruns, yra dhKEI SAVO DEMONSTRACIJĄ
čionis.
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
perbar Tokioj
ir
veda
dėl
to
«
PARYŽIUS, rūgs. 24. — Ryne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
traktacijas °u Japonijos vafHERRIN., III., rūgs. 24. čy
su
Francijos
telegrafo
ir
te

džia.
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
WASHINGTONAS, rūgs. 24.
lefono operuotojų dviejų valan- I Burmistras McCormack para
von doleris, kitas suteiks musų giminėms
šė Ku-Klux-Klano vadui, Gale
—Charles MacVeagh, • iŠ New
dų streiku, padarytu praeitą
Carterui, Springfielde, laišką,
didelį džiaugsmų ir bus geru talkininku jų
Yorko, šiandie tapo paskirtas
PATNA, Britų Indija, rūgs. Per 6 mėnesius Rusijoj
prašydamas, kad ruošiama kuJungtinių Valstijų ambasadų 24. — Visos Indijos kongresas
darbuose.
t
dė vienuoliką tarnautojų, kurių
klux-klaniečių
demonstracij a
amnestuota
5,694
as

rium Japonijai.
vienas tapo visai paleistas iš
priėmė rezoliuciją, kuria smer
Herrine ateinantį šeštadienį
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet
mens
kia Jungtinių Valstijų valdžią
tarnybos.
butų atšaukta, kadąngi tai ga
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos
dėl jos atsisakymo įleisti Ame
J
li vėl sukelti mieste rimtų ne
MASKVA, rūgs. 24. — Per
siupčia telegramų ir pašto 'perlaidomis ir
rikon Britų parlamento narį,
MIRĘS
VANDERBILTAS
PA

ramumų.
pastaruosius
šešis
mėnesius
so

Shapurji Sakia valą, dalyvauti
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.
LIKO $12,000,000
vietų
vyriausybė
amnestavo
in1
konferenci
tarpparlamentinėj
Naujienų pašto perlaidon kainuoja tik
Saklatvala dividualiai 5,694 kalinius, dau NEW YORKAS, rūgs. 24.— Sovietų kurjeras areš
joj Wash’ngcone.
tuotas su bombomis
2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;
yra indusas., kilęs iš Bomba- giausiai valstiečius ir raudono Miręs Portsmouthe, R. L, rug
sios armijos kareivius. Iš 36,- sėjo 4 dieną milionierius Rejaus.
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
493 aplikantų, 4,400 nusikaltė ginald C. Vanderbilt paliko, PEKINAS, Kinai, rūgs. 24.—
Naujienos pagelbės
jums.
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
lių bausmės buvo sušvelnintos, kaip tastamentas rodo, 12 mili Iš Harbino praneša, kad Man
Desėtkai tūkstančių Naujienų
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos
o 2,200 kitų bylos bus iŠnaujo jonų dolerių.
KVIEČIA PREZIDEN’ią
džiurijos sienoj tapęs areštuo
skaitytojų ieško bargenų Nau
peržiūrėtos.
, ,
pasiima ant savęs.
COOLIDGE CHICAGON
tas vienas, sovietų valdžios dip
jienose ir skaito klasifikuotų
Ar bus paskelbta visuotina
lomatinis kurjeras. Jis bandęs
jų skelbimų puslapius kasdie
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
amnestija aštuonių metų bolše
įgabenti
Kinijon
gerą
galą
bom

WASHINQTONAS,
rūgs.
24.
ną. Parašykite į Naujienas ką
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų
vikų revoliucijos sukaktuvėmis
bų ir kitokių sprogstamųjų mef tiri t parduoti, o pirkėjų atra — Prezidentas Coolidge gavo

Užsieniy komisaras Ciče- Kalinių maištas Kielcy
kalėjime, Lenkijoj
rin busiąs pašalintas

Alkanų persu minios ata
Projektuoja susisiekimą
kavo parlamentą
oru Berlinas-Tokio

Dabar Laikas

Indijos kongresas smer
kia Kelloggo elgesį

AR NORI Kį PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

si t greičiausia.

kongresmano

Maddeno

pakvie lapkričio 7

dieną,

kol kas dar

timą dalyvauti George Wa»h- nežinia. Daugelis tikisi.
ingtono gimimo dienos iškilmė
se ateinančių metų vasario 22, ILLINOIS UNIVERSITETE
ĮSIREGISTRAVO 9,613
kurias ruošia Chicagos Unioj)
STUDENTŲ
League kliubas.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai
į dieną; asmenų paieškojimai
po 70 centų už colį į dieną.
ST. LOUIS, Mo., rūgs. 24.—
URBANA, III., rūgs. 24. —
Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie Nusižudė, priėmęs nuodų, Fre- Per tris registracijos dienas
derick Tipton, 30 metų, Inter Illinois Universitetan įsirašė 9,nose.
national Life Insurance kom- 613 studentų, — 500 daugiau,
ne kad praeitais metais.

džiajrų.'

Chicagai ir apielinkei oficialis oro biurasi šiai dienai pra
našauja:
Gražu; maža atmainos tem
peraturoj; vidutinis mainąsis
vėjas.
Vakar temperatūra vidutiniškai siekė 67° F.
šiandie saulė teka 6:38, leidžiasi 6:46 valandą.

KALIFORNIJA IŠSIUNTĖ 97
s VAGONUS VYNUOGIŲ

HANFORD, Cal., 'rūgs. 24.—
Iš Kings kauntės vynuogynų
vakar išsiųsta į rytų valstijas
97 vagonai vynuogių, — aštuoniais vogonais daugiau, nei bu
vo išsiųsta tą pačią datą per
nai.

raštine arba i bilę vienų sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.,

Chicago, III

Penktadienis, rūgs. 25, 1925
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VMmiitaMhsa

spėti, jog tikrai kas priešinga
atsitiks.
Dabar visur varoma propa
ganda, kad nei Vilniui, nei vi
(Pabaigti)
sai Lietuvai niekė pikta neat
Miško plukdymo
sutvarky Tiems verteivoms tikrai rei sitiksią iš tų derybų. O mąs
prislėgta,
mas visiškai neliečiąa esamojo kalingas “tranzitas” Nemunu ir tančioji visuomenė
nerimo paimta.
Lietuvos su Lenkija konflikto kitais keliais.
Urnai, žinoma, nieko neatsi
ir negalįs būti laikomas kažin
Iš ministerio pirmininko žobus, renkamas
koktu diplomatiniu
santykių džių aišku, jog Lenkija tranzi- tiks. Seimas
užmezgimu. Visas
Lietuvos tą per Lietuvą
supranta ne prezidentas, paradai, himnas
Lenkijos santykių kompleksas ekonomiškai, o politiškai,
Ne giedamas. Patriotiški žaismai
galėsiąs būti sureguliuotas tik kitaip mano ir Prancūzija su|1 kalbos ir prakalbos,, bet Lier
nei Žingsnio
tai išsprendus Vilniaus klausi Angilja. Vadinasi, klysta mu tuva nebežengs
mų.
sų valdžia.
Iš tiesų. Jei spi laisva užsienio politikoje, bus
Taip supranta derybų žygio riamas per IJetuvą tranzitas vedžiojama Antantės dėdžių, li
reikšmę ministeris pirmininkas Lenkijai neturi “jokio politinio gi pamažėle neaprėps Lenkija
bet kitaip ją aiškina Lenkija, pobūdžio”, o tik ekonominio, Lietuvą Klaipėdos Liepųjaus
Perspektyvoje, Išvy
o su ja sutinka ir Ambasado tai kodėl musų valdžia nepa- šakėmis.
sime
Finis
Lituaniae.
rių Konferencija, pasirašiusi sikvietė Kopenhagos derybosin
Klaipėdos sutartį. Katrų tik Rusijos ir Vokietijos atstoVų? Meierovlco velionis nebuvo Liu
resnis aiškinimas? Tik ne mu la Rusijoj, Maskvęs sutartimi, tavos draugas, bet buvo Žymus
su ministerio pirmininko. Visa Lietuva turi gauti 100,000 hek (Latvijos Žmogus, žymus diplo
politikos aktų eilė Lenkijai pri tarų miško. Dabar
kaip tik matas. Prieš žūdamas aplakstė
pažintas
Vilnius, o Klaipėdos butų buvę progos pareikalauti visą Europą. Ir su kokiomis
sutartimi ir Nemunas su Klai • jo ir tose derybose susitarti mintimis jis grįžo Rygon iš tų
pėdos no? tu,
kaip kraštą su dėl jo plukdymo Nenjunu ir ki Antantės dėdžių? Su tokiomis;
Gardinu mes galėtume diplo tais vandens ir sausumos ke girdėti, kad Pabaltos valstybės
Vakarų laikomos vien konpenmatijos keliu gauti tik per Len liais.
kijos malonę, o ne per Antan Ne, mieli ponai! Ko|>enhagos salos objektais. Taip pasakoja
tės “mielaširdystės”. Bet tuo derybos yra politinio pobūdžio. ma patylomis diplomatų sfe
vargiai beg tiki ir pats minis Kaip jos pasibaigs, — nežino rose, kur tokių sferų yra. Metoris pirmininkas.
tįkrai butu padaręs
me. Bet galimas daiktas, kad ierovic
Lenkija pareikalaus tranzito iš turnė ir Maskvon. Tik aklas
Jis kybb abstrakcijoje. Jam
geležkeliais ne tik gali nematyti, jog Latvija ne
rodosi, kad štai ateis laikas, Lietuvos
gali kabinti savo ateities ant
kada iŠ karto, vienu kirčiu, bus Klaipėdon, bet, kas svarbiau
Lenkijos vortinklio; kur blo
Lenkija sia, ir Liepojun. Ji tais keliais
“visas santykių su
ga ekonomija ir netikę finan
kompleksas sureguliuotas”. Juk gabens prekes ir paskum. Dan
sai, ten negali būti geros poli
pačiam cigo nustojus (o gal ankščiau)
taip manyti yra sau
tikos. Tokia yra Lenkija.
prieštarauti. štai prasidės jio ginklus per Liepojų. VilniusMūsiškiai to nemato. Jie ieš
Kopenhagos derybų santykiu Liepojus,. ta geležkelio linija
gerovei atspirties
vimas su Lenkija, tegu fr eko yra drauge ir strateginė lini ko musų
nominio pobūdžio. Ar čia jau ja. Paklauskite prityrusį ka krųniškai sergančioje Lenkijo
riškį, ir jis pasakys Jums je, kuri betgi, gaivinama An
ir sustos?
Pamatysime, kaip Lenkija pa kad taip, štai ko siekia Len tantės Saugumo Pakto vardu,
reikš naujų prretenzijų Lietu kija. Kalbėdama apie Klaipė gali supainioti Lietuvą savo
vai, o jų aibės: dėl skolų iš- dą, ji mano (tik ne balsiai) apie tinklu, kaip voras rudenį mu
sę.
silyginimo, dėl
optacijos, dėl Liepojų. Musų politikos anal
Mums aiškų, jog bus pradegeležkelių,, , dėl teismo ir t.t. fabetai nesupranto to dalyko.
Pirmieji ledai išlaužti, Lenki Valstybių santykius ' politika rėta Lietuva, bet mes šiandien
neatskiriama nuo ekonomijos. bejėgiai. Tai labai skaudu, tuo
jos medžią, plaukia Nemunu
o su jais gal kaip sako “Lie Didžiausias tam dėsniui įrody labiau, kad to‘skausmo nejau
tuvos žinios”, plauks Lodžės mas Versalės Sandora. Ir visa čia plačioji visuomenė. .
Klaipėdos sutartis, labiausia to
manufactura, spiritas ir kitokia
apie
kontrabanda. Vis Klaipėdos su se vietose, kur kalbama
TIK KĄ GAVOME Iš LIETU
ekonomijos
reikalus,
yra
kiau

tartim einant, teks vis naujų
VOS “Lietuvos Socialdemokra
ir naujų derybų turėti, kol pa rai politika. Kas gi to negalėtų tų Partijos XII Suvažiavimo
galiau susidarys “v;sas santy žinoti?
Oficialiosios sferos aiškina, Smulkų Aprašymą”.
kių kompleksas’’
su Lenkija,
kibai įdomi knyga, t Plačiai
kad
prasidėjus
ekonominiam
dar Vilniaus
klausimą neiš
bendravimui su Lenkija, ga aprašo XII suvažiavimo eiseną,
sprandus. Ta, ne kita linkme
jesni tapsianti Lietuvos preky jo atstovų kalbas, etc.
eina musų valdžios politika dėl
Galima gauti Naujienose.
Vilniaus ir dėl santykių su Len ba. Tai iliuzija. Vos pajuto Vo Kaina 20 centų.
kietija IJetuvą derantis viso
k ija.
kiais keliais su Lenkiją, tuojau
Valdžios sferose,
pagaliau
nebeleido Lietuvai tranzitu vež
yra šnekama, kad Klaipėdos su
Naujos žemos Kainos
tarties ivykdinimas esąs mate ti mėsos užsienin. Po Kopenha
žinomų $600
rialiniu atžvilgiu
naudingas. gos derybų Vokietija, be abe
jo, paspaus mus ir kitomis eko
“KERZHEIM”
Mat Lietuva gausianti iš Len
nomijos
priemonėmis
(javų,
kijos* cukraus, naftos, anglių,
gyvulių produktų gabenimas).
na, ir kitų gerybių, galėsianti
gabenti tenai gyvuliu* fr kitus Tada pajus musų kraštas tokį
Su 20 rolių, benčiumi, velour
gaminius. Tai jau tikrai len smūgį dar labiau, daugiausia
uždangalu, pastatoma liampa
ir
pirmiausia
pajus
musų
ūki

ir kabinot
kiška argumentacija, kuri prieš
ninkai,
kadangi
atpigs
dar
la

kelerius metus buvo vartojama
biau ir gyvuliai ir javai. Blo
lenkų, viliojančių
vilniečius
giau
ūkininkui — bloga bus
Varšuvos linkui. Kuo gi geresni Lenkijos cukrus, manu* pirkliui ir darbininkui, taigi n
faktūra, nafta už tuos produk valstybės iždui.
Lengvais
derybos
išmokėjimai
tus Vokietijos,
Amerikos i n Girdi, tariamosios
Be
Anglijos? Gal tuo, kad mums esančios jau dėl to ne politiš
Nauji
nuošimčių
brangesni bus. Visa tatai pro kos, kad jų delegacijos nariai
1925
paganda “dlia prostoj narod” ii esą ne diplomatai, o tik depar
tamentų viršininkai, pridėsime,
Modeliai
jos neverta nagrinėti toliau.
ir ekspertai p. M. Yčas su p.

Derybos ir Praderėjimai

GROJIKLiy-PIANp

$345

Štai

kas

ir

ministeris

operuoja

Klaipėda

tolygiu

KUbIKl
DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KMttl, iprfljbdmi toj*'

•varta* Mayaal ir taatai

stančius kūdikių. Jis lengvai priruo
šiamas — tik dėk virinto vandens
kaip liepiamą. Per 65 metus moti
nos davhifijo Eagle pieną kaipo di
delę dovaną sarę kūdikiams. Jj re
komenduoja gydytojai kūdikiams, ku
rie sirguliuoja ir silpni, nes jis leng
vai suvirŠkomas ir teikia pilną so
tumą.
Nuo suskirdimų: Uždėk’t Cadum
Ointment ant skaudamų vietų taip
tankiai kaip tik galima, kol tik ne
pranyks skaudėjimas. Nedėvėkit rūbų
kurie erzitų odą, kaip tai flanelinių,
vilnonių Ir t. t. Atminkite, kad kū
dikių oda yra minkšta ir švelni.
Skaityk šilus atraip^niua kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

-M

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

miško pristigusi, jo minia nesupranta, dėl to taip

tegalima esą gauti iŠ Lenkijos.
Lietuvos valdžia dar pernai lei
dusi “plukdyti miškus iš ana
pus demarkacijos linijos dviem
lietuviškom firmom ir vienai
anglų”. Bet, deja, nesutikusi
I^enkija, nes jai ne tiek rūpė
jusi “ekonominė klausimo pu
sė, kiek politinė”. *
Tai tikra tiesa, Ir mes at«
simename tą leidimą ir esame
apie jį rašė “Vaire”, Tuo leidimu galėjo gabenti mišką iš
linijos,
anapus demarkacijos
rodos, abiemupėm— Neries ir
Nemuno. Tik keista, kad vie
nas miškų pirklys, valdžios jsakytas, paskelbė “Vaire”, jog
tai netiesa esanti, jog niekas
neplukdysiąs miško iš Lenkijos.
Kaip marai aukštųjų sferų at
mintis!
Atsimename ir tai, kad ana
pus demarkacijos linijos esa
ma (reikia tikėti) dviejų lie
tuviškų miško firmų, bet pini
gai iš šiapus demarkacijos li
nijos duoti musų verteivų, šie
visu kuo verčiasi, šie, .anot Novvocsynskio, Lietuvos Stinesai.

ir pasakyta.
Kai dėl ekspertų, tai mums
vėl ateina galvon iš kasdieni
nio gyvenimo paveikslėlis: pei
skerstuves visos katės kniauk
si, bėgdamos aplinkui.
Kaip gi priėjome prie de
rybų? Oficiozinė spauda tylė
jo, tik kartkartėmis užsiminda
vo, jog Lenkijai
ir Lietuvai
ypač Klaipėdai, butų naudin
gas “miškų plukdymas Nemu
nu”. Klaipėdos sutartis mat
daugiau nieko, kaip ‘ tik miškų
plukdymas. Kad tuo keliu bus
visa Lietuva suplukdyta Lenkų
Baltijos jūron, tai nemato.
Kuo arčiau buvo derybos, tuo
daugiau Vygandai ir kiti oficio
zų rašytojai barškino patrio
tizmu. Už jokius, sako, pini
gus neduosime Vilniaus, Želeniakais lenkus išbaidysime.
Taip barškinta ir Hymanso
projektų metu ir vos Jų nepririmta. Tik kažkas atbaidė
ir sulaikė galią turinčius nuo
to žingsnio.
Ne iŠ gera ir dabar šūkauta
prieš pat
derybas, ir galima

(tąsi tūkstančiuose namų.

PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-l
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 1
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
\

FABIONAS Cfc

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
Chicago, III.

3228 W. 38th

-- - - - - - - — --------- ----

809 W. 351h SI., Chicago
Te!. Be levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

STRAIPSNIS 143

K. GUGIS

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO
MAISTĄ BONKŪTĖSE

Filmuose straipsniuos^ švaruhro
reikalais ir svarba ruošiant kūdikiui
muistą būvo pabrėžti Maisto švaru
mą ir grynumą galima visai sunai
kinti, jei r.ešvaiųs indai vartojami jo
ruošimui.
Greta švarumo svarbos, yra tei
singas nusaikaviinas ir tinkamas atmiežimas. Kada kūdikiams vartoja
ma pasaldintas kondensuotas pienas,
tai jį reikia iš bleŠinės atmieruoti
šaukštais, pilant iš bleŠinės, bet nesemiant. Tai geriausias būdas gau
ti tikrą mlerą. Gali 'lengvai supras
ti, kad sėmimus netinka, nes prie
šaukšto prilimpa perdaug pieno. O
kadangi pamokinimai liepia imti tiek
ir tiek Šaukštų prie tkk ir tiek unclĮpĮ vandehs, tai toki prilipimai ga
dina tikrai mierai. Atmieravus reika
lingų kiekį svarbu išplauti stiklą su
vlrįntu vandeniu, kuris' vartojamas
miežimui, tokiu budu visą pieną su
imsi. Atidarytą blešįnę visados pei
kia laikyti Šaltoje, švarioje vietoje,
drūčiai uždarytą su apvožta stikline
ar puodeliu.
Vanduo miežimui vartojamas pir
ma turi būti išvirintas ir atvėsintas.
'Kokią vanduo šituose straipsniuose
vadinamas “virintu” vandeniu. Sai
kuok jj švariose graduacijos bonkose. Po to atmieruok pieną kai jau
augščiau sakėme. Dėdamas kiekvie
ną šaukštelį pieno j grdduatorių, mai
šyk iki jis pilnai ištirps. Tada su
pilk viską Į sterilizuotą bonkutę ir
tuoj uždėk sterilizuotą čulpiką.
Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei
vartojama, tai atminkite, kad svar
bu ją turėti sterilizuotų. Sumaišyk
maisto tik vienam sykiui.
Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis
nervingas ir neramus? Jei taip, tai
dažniausia maistas jam netinka. Jei
pati negali savo kūdikio žindyti, ir
jei jis neauga iš krutu pieno, duok
jam Bortleno Eagle Pieną — mai
stų, kuris laimingai , išauklėjo tuk-

ADVOKATAS

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra*
džių gyvenimui penėdami jį Boi>
den’s Eagle Pienu.
Jei pasiusite šį apgarsinimu j TKė
Borden Company, Borden Building, New;
lYortą jie pasakys jūsų kalboje, kaip!
penėti jūsų kūdikį sų Eagle Pienu.
Dept. 6

IŠKILMINGAS RUDENINIS SOKIS
Rengia
LIETUVIŲ RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP1NIS KLIUBAS

Sukatoje, Rugsėjo 26, 1925
MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242 W. 23 P.
Pradžia 7:30 vbl. vakare.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus
190 No. State St. Room 844
Tol. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St..
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo '10 ryto iki 12
Yards 0141 Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 niorgičiams.

JOHN KUČINSKAS
LAWYER
Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St
' arti lA?avitt St.
Telefonas Cnnal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Muzika JERECK.

A. A. OL1S
S i i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS

Nepaprastas

MaskaradaS

ADVOKATAS f
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO ^TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 8395

J, P. VVAITCHES

1

Šokiai

Advokatas
Tel. Pullman 6377

Apeigos

geriausis grojiklis pianas Chicagoje šiandien!
Daleiskit
jums parodyti!

Miesto ofisus:

127 N. Dearborn St
Kambarys

Lošimai be Žodžių

Nedelioje,4 J
Lapkričio ■ U
Musų nužemintomis kainomis
yra dklžiausjs bargenas, kaip
dar niekad. Turtingai užbaigti
keisai, gerai veikia, geriausir
materiolas ir darbas, viskas už
$345. Lietuviai pardavinėtojai
jums patarnaus, jei norėsite.
Atdara utarninko, ketverge ir
subatos vakarais.

Atminkit, kad musų krautuv
randasi 20 ir Halsted St.

KLEIN
IROS
Ariamo store -

Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,

Jfil-

nai musų garantuotas, kad tai

ADVOKATAS

.11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-€
Vakarais
3241 S. Halsted ^t. Tel. Yarda 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

pirminin-

tali iiToks pasakymas —motyvu. pikta ironija,
kurios plačioji

NORĖDAMI

7 aisykitės
Rubus
Maskas

1925

1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS ^zaminavojime abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse.‘Taipgi veda visokius su
dus.

------------- t----------

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

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

i———Bir~r-------------i-------- -

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. WashinRton St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 v. v, Subatoi nuo 17 v, v. i
3236 S. IlalBted Si. T. Boul. 0737 f
UHtttfUB

NAUJIENOS, Chicago, III

Penktadienis, rūgs. 25, 1925

li~
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į KORESPONDENCIJOS

OARBININKĮI NAUJAS BIZNIO KONTESTAS
Laike rugsėjo mėnesio, visi darbinin
kai 8TOCK YARDS TRUST &
SAVINGS BANK įstojo ‘j kontestą
dėl naujo biznio. Jiems bus užmokė
ta ui kiekvieną naują sąskaitą. Va
dovaujanti gale mėnesio gaus nema
žą sumą pinigą.
AŠ norėčiau gauti vadovavimą šia
me konteste, malonini lauksiu jūsų
pagrlbos.

Malonėkite atsišaukti prie langelio
No. 12, aš pagelbėsiu atidaryti nau
ją sąskaitą.
KOTRYNA

JONIUI UTft

The STOCK YARDS
IRUSI & SAVINGS
BANK '

INDIGtSTION

4150 South Halsted St.

Pagalios
Yra
Jų!

Virš 160,000 taupymo
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ

patvirtina saugumą, patar*
navimą ir parankamą š">s
įlankos.

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

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK
Melvin A. Trrylor, Prezidentas.

Randasi

žemutinio

a o t
floro

rJį

Dcarbom, Monroe
lr

MICHNIEVICZ-VI9IKIENE

kanAkjiu2'tkXtra.rXR^s Mrskeletą gražių dalykėlių. Taip Į
AKUSMKA
kad bus geros
prakalbos ir ( 3101 So. Halsted st., kampas 31. gal.
(koncertas, ir visa tai bus dy- £eL Yards 1119
>
.... :
.
• v .L
I Baigusi akušekai. Vietos ir apiehnk&s belu- į rijQH __
kolegiją;
vlai tad nepraleiskite Šio mi-' ilgai praktikavusi
tingo, bet visi bukite jame, nes (l1 vanijos
Pe“"g7nvieriybė yra galybė ir išvien, bučiuose. Sąžlpatar
veikdami daug daugiau atriek * ningai
nauja, visokio
sime. — J. Martin.
se ligose prieš

draugijų bendras
komitetas
saukia visų Kenosha lietuvių
svarbų masinį
susirinkimų
Draugiška vakarienė. — Svar kaip 2 vai. po piet. Tikslas su
bus masinis mitingas ir pra sirinkimo
pasitarti kaip grei
kalbos.
čiau suvienyti visus Kenosha
'■ '
- '4
lietuvius ir kaip apginti Lietu — ' 1 1 ----------- ~ t -? .
Rugsėjo 20 d., sv. Petro pa vos piliečių teises, kad jų ne-j
rapijos svetainėje įvyko visų tremptų visokie valdininkai ir DR. HUMPHRKYS*
Kenosha lietuvių ir lietuvaičių kad musų tėvynė
liktų tokia (
vakarienė su programų.
Gal vieta, kur visi galėtumėm ti
skaitytojas klaus
savęs kaip kėtis rasti pastogę savo gim
tai gali būti, kad visų vakarie tiniame krašte. Kiekvienas lie
nė, kaip gali būti, kad visokių tuvis ir lietauvaitū turėtų būti
pažiūrų žmonės sykiu vakarie šiame masiniame susirinkime.1
niavo, katalikai,
komunistai, įžanga dykai. Kalbės Naujienų
protestonai, socialistai, san- 'Redaktorius P. Grigaitis, kuris
dariečiai, dailės mylėtojai mu lankėsi Lietuvoje ir papasakos
zikantai ir dainininkai? Kaip mums kas ten dedasi. Taipgi
nė manytumėt, bet taip buvo ir
tiek.
Apie 5 vai. vakare susirinko
gana gražus būrelis lietuvių ir
lietuvaičių. Gaspadinių dėka sta
lai apkrauti lietuviškais skanuminais: kopūstais, dešromis,
agurkais ir kitais valgiais. Už
tą ačiū gal
daugiausia pri
klauso p-niai Žilienei. Aš taip
vakau todėl, kad aš ją mačiau
daugiausia nešiojant valgius
prie stalo. Gal kitos virė, aš
Jie visuomet norėjo įsigyti
dHJI
to nežinau, bet matyt, kad gas
Vfctrolą, bet vis manė, kad
padinių buvo gana daug.
Apie 5:30 vai. vakaro vedė- negalės ištekti pinigų.
ias J. Triškelis pakvietė visds
Dabar, pardavinėtojai Victrolų turi labai žingeidžių žinių
svečius ir viešnias prie stalo.
dėl jūsų.
%
Tie gi. kurie negalėjo pritilpJus galite įsigyti Victrolų, pasirinktą, tuojau.
ti, turėjo laukti antros eiles,
kada pirmieji pavalgė.
j
Dabar yra sezonas turėti muziką namie — Victrola ir
Vakaro vedėjas pristatė šv. Victor Rekordai,yra vadovaujama pasauly muzika.
Petro parapijos chorą palinks
Pasimatykit su arčiausiu pardavinėtoju šiandien — ir pa
minti valgančius. Chorą veda prašykit kad jums pagrotų.
vargonininkais p. Kailiukaitis;
choras yra neblogai išlavintas,
turi neblogų dainininkų-kių ir
Naujausius Victor Rekordus
sudainavo gana gražiai. Publi
Listo
ka palydėjo garsiais aplodis
Tarptautiškas Nepaprastas
Dydis
Kainos
mentais. Toliau buvo pristato 78215 Sveika Marija
Kvartetas
mas rengimo komitetas šį tą
Leiskit j Tėvynę
10”
pasakyti. Pasakė trumpą pra68699 Užmiršai Tėvų Kapus
Justas Kudirka
kalbėlę ir vietos kelbonas kun.
Karvelėli
78196
Pijonkėlės
Valcas
Bistrą. Po to pristatoma SLA.
1.25
\ . 12”»<
Vestuvių Polka
212 kp. Dailės Bortelio kanklių
Jonas Butėnas
orkestras. Orkestras susideda
iš 19 muzikantų-čių, veda gi
Mes taipgi patariant
i j p. F. Raščius. Orkestras yra
gana gerai išlavintas ir publi
(Listo Kainos $.75)
(Listo Kainos $.75)
kai labai patiko, taip kad už
78604 Godelės
baigus skambinti,
ilgai jam 77285 Jėzau Kristau Maloniausia
Temsta Dienele
Alyvų Darželj
plota.
žodžiu, kaip dainos,
Joąas Butėnas
Jonas Butėnas
taip ir orkestras publiką užža
78019 Žavėjantis Mylavimas
vėjo.
. *
77289 Polka Mazurka
Pasigailėk Manęs Brangioji
Kirilloff’s Rusiška
Linksmi Draugai — Polka
Pasibaigus programui ir va
Balalaiką Orkestrą
Čigoną-Trio
karienei buvo šokiai. Apsukęs
*
77885 Žuvininkų Valcas
keletą klumpakoju,
kadangi 77548 Daug Kraujo Pralieta
Šalies Gražybė — Mazurka
Laivelė
vaikai pradėjo snuduliuoti, aš
Dominta Bartol
Anthony
Sodeika
išdūlinau namo,
palikdamas
(Listo Kaina $1.25)
jaunimą linksmintis.
77660 Blaivybės Apaštalas
68691 Tėvynės Varpai — Valcas
Bet giil skaitytojas
klaus
Gegužio Vėjalis — Polka
Du šuniu
Stahls'o Kandija
J.
Vaičkus
—
J.
Bikinis
kaip Kenosha lietuviai galėje
susitaikinti sykiu vakarieniau
ti? O gi štai kaip. Pirmiau
Pareikalavus, katalogas dykai.
kaip kitur,
taip ir Kenoshoj
tik vienas Victrola ir tą padirba Victor Kompanija — jsitėmyk
vienas j kitų žiūrėdavom sker- žemiauYra
padėtus vaizbos ženklus.
tomis, kaip į kokj priešininką.
Bet pereitų pavasarį, kada
saulutė skaisčiau sužibėjo
ir
pradėjo lygiai visus šildyti, vi
sos Kencshos lietuvių draugi
jos ir kuopos, kurių yra, rodos,
apie 14, sutarėm,
nežiūrint
įsitikinimų, nesiklausdami ko
kią vakarienę valgom ir kas
kuo užsiimam, rengti piknikus'
vienam parke. Pasidalinę visi
lygiomis rengėm piknikus per
visą vasarų, šokom ir linksmi
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
nomės. Užsibaigus piknikų sęIškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į Sto
zonui, visų draugijų ir kųopų
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus
komisija, kuri susideda iš apie
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą _
28 žmonių, parengė viršminetą
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
'vakarienę tikslu, kad vienas su
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
kitu galėtumėm arčiau susipa-1 imami. Priduodąnt kuponus apmainymui, turi būt priduodaipa var
das pavardė ir adresas skaitytojo.
ižinti, pasiduoti vieni kitiems
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, agait kas
(ranką ir gyventi kaip broliai.' dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Bet tai dar tik pradžia bendro
Katalogai
su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.
Kenosha lietuvių veikimo.
1
šis Kenosha lietuvių darbas
turėtų atkreipti domės ir kitų
miestų lietuvių.
'Mes turime
jaustis, kad visi esame Lietu
vos sūnus ir dukterys, kokių
pažiūrų mes nė
būtumėm.
Manau, kad tas bendras komi
tetas bandys ir toliau veikti, o
ką jis veiks, apie tai aš para

Kenosha, Wis.

Streets,

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

“Viela, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitųkių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.
Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
ią ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

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

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

šysiu Naujienose, kad ir kitų
kolonijų lietuviai žinotų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,
Chicago, Ui.
13

♦Rugsėjo 27 d., 'Schlitz salėj
progresyvių Kenosha
lietuvių

Tel. Blvd. 81M
1. Woitkirwte*BANIS

gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

AKLŠERKA
Pasekmingai paarnauja
motė
mis prie ginidyn o , patarimai
lykai moterims
c merginoms.
3113 South
Halsted St.

^DR. HERZMAN™
—IŠ

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

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
<
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray'ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan Si.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
I Dienomis: C&ual
3110. Naktį
Telefonais:
Drexel 0950
Boulevard 4186

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

DR. SERNER, 0. D.

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

DR. CHARLES SEGAL

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

Praktikuoja 18 metai
Of isfts
4729 So. Ashland Avė., 2 iaboa
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 tai.
vakaro. Nedėliomis nuo 1C valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

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

3333 So. Halsted St.

" Telefonas Midway 2880
Specialistai
užsisenėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir
vaikų. Daktarų Me- k
dikalė Laboratorija.
DR. HORVAT, DR. VViLLinu
1347 W. 18 Stn kampas Blue Iki and
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Telephone Y?.rds 0994

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

LIETUVIŠKA APTEKA'
MUS. A. Z1MMERMAN,

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

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

Brighton Park Aptieks

*

4254 Archer Avė.,
Phone Lafayette• 6149

Tel. Boulevard 0537

J

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

LIETUVIAI DAKTARAI

1707 W. 471h S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH

8 iki 2 vai. po pietų.

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

f""

Dr. A A. Roth

1...

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.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Chicago, III.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vilk. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

. *

DR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas
10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30—
8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IK CHIKliltGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.
I
-—»

A. MONTVID, M. D.

Francuziškas Daktaras

1579 Milwaukee Avc., Room 209
Kampas Nąrth Avc. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausią
metodą

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: Utafninke ir Pėthyčioj
nuo 3 iki 9 vakare.

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banho
Telefonas Canal 0164
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki !•,
Nedėlioj nu^ 2:30 iki 4:30 po piet.

DR. M. T. STRIKOL

Dr. J. W. Beaudette

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.
.......................... ..............
/■"
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Phone Canal 1713-0241
Res. Midway 5512

Butkus Undertakmg
Co;, Ine.

ii

........ ...

P. B. Hadley, Licensod
Chicugo, UI.
Viskas—kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums
pagelbėti jums nubudimo valan
doje.
Tel. Canal 8161

Office Boulevard 7042

710 We»t 18th S'tr.,

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

n————
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NAUJIENOS, Ufilcago, ITL
Užsimokėjimo kaina:
>*
Chicagoje — paštu:
Metams ...................................... $8.0(
The Lithuunian Daily Newa
Pusei motų ........................
4.0(
Piblished
Daily
Ebccept Suuday
Trinu menesiams ...................... 2.0(
by tha Lithuaman Neww Pub. Co. Jac.
Dviem mCnesižma ...........
1.5(1
Vienam mėnesiui ............................ 75
Editor P, GRIGAITIS
Chicagoje per nešiotojus:
1739 South Halated Streat
Viena kopija*...................... -.......... 8c
Chicago, IU.
Savaitei ................... ..................... 18c
Telaphone Rooaevelt 850d
Minėsiu! ..............
75c
Subscription Kates*.
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
$8.00 per year in Oanada.
paštu:
$7.0O per year outside of Chlcago.
Metama ......................
$7.00
$8.00 per year in Chicago.
Pusei metų ................................ 3.50
3c. per copy.
Trims mšnoslaina .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Entered as Second Class Mattel
Vienam menesiui ............................ 75
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, 111., under the act of
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
March 2nd 1879.
(Atpiginta)

NAUJIENOS

Pusei metų ................................... 4.00
Naujienos eina kasdien, iiskinant
Trims mėne>iama .........
2.00
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
Pinigus reikia siųsti pašto Money
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
orderiu kartu su užsakymu.
111. — Telefonas: Roosevelt 8590.
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BANKŲ NACIONALIZAVIMO KLAUSIMAS
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ANGLIJOJE.
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SKIRTUMAS TARP NACIONALIZACIJOS IR
SOCIALIZACIJOS.
•
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•
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BANKINIO KAPITALO DESPOTIZMAS.

Šiomis dienomis atėjo žinia iš Anglijos, kad liberalų
partijos vadas, David Lloyd George, stoja už žemės na
cionalizaciją. Dabar pranešama, kad toje pat Anglijoje
prasidėjo kampaniją ir už bankų nacionalizaciją.
Šitą kampaniją pradėjo vesti, (kaip sako viena telegrarna) Darbo Partija ir kaisysis liberalų spaęnas.

Taigi nacionalizacija darosi svarbiausiu politikos
pbalsiu Anglijoje. Jeigu jam ima pritarti jau ne vieni
tiktai socialistai, bet ir liberalai, tai prieš jį vargiai bega
lės ilgai spirtis stambiojo kapitalo gynėjai.

Nacionalizacija dar nereiškia socializacijos. Nacionalizuot tai — paimt į visos nacijos (tautos) arba valsty
bes rankas.
X
Socializacija reikalauja daugiaus. Ji reiškia pakei
timą ne tiktai nuosavybės, bet ir tvarkos įmonėje — kont
rolės ir manadžmento pakeitimą.
Socializuotos įmonės vedime privalo turėt balsą no
vien “bosas” (savininkas arba jų atstovas), bet ir darbi
ninkai, ir vartotojai. Tokia įmonė turi tvarkytis demo
kratijos pamatais. wl?
v A
Tuo gi tarpu įmonėse, kurias valdo valstybė, demo
kratijos gali būt tiek pat mažai (arba ne^t mažiaus), kaip
privatinio kapitalo bizniuose. Pašto darbininkai, pav.
dažnai nusiskundžia, kad jų “bosas” (valdžia) apseina
su jais aršiaus, negu fabrikantas su savo “rankomis”.
Tam tikrose sąlygose tečiaus nacionalizacija (arba
suvalstybinimas) gali būt neišvengiamas dalykas. Saky
sime, niekam nė į galvą neateina, kad į privatines rankas
turėtų būt atiduotas paštas: privatinis biznis negalėtų
taip pigiai ir gerai sutvarkyti laiškų pristatymą, kaip
valdžia.
Kita priežastis, kuri verčia valstybę paimti į savo
rankas tam tikras įmones, yra privatinio kapitalo silpnu
mas. Lietuvoje, pav. privatinio kapitalo nėra tiek daug
susikoncentravusio nedaugelio žmonių rankose, kad jisai
pajėgtų aprūpinti kraštą geležinkeliais: geležinkelius te
nai turi valdyt valstybė. Rusijoje, kur dėl bolševikiškos
revoliucijos privatinis kapitalas buvo beveik visai sunai
kintas, valdžiai priseina vesti kone visas didesnes dirbtu
ves (jeigu ji nenori jas išnuomuot užsienio kapitalistams).
Anglijoje tečiaus nacionalizacijos klausimą iškėlė
visai kitokios priežastys.
.‘
Anglijoje kapitalo netrūksta, bet jisai, žiūrėdamas
tiktai savo pelno, dažnai eina prieš visuomenės interesus.
Kad kapitalistai išnaudoja darbininkus, tai visi žino.
Bet kapitalistai piaujasi ir tarp savęs. Kuomet labai
daug kapitalo susirenka pas kai kuriuos

atskirus

lobi-

ninkus, tai jie ima slopinti visus mažesniuosius biznierius
ir stengiasi uždėti savo leteną ant viso krašto ūkio. Tuo
met jų despotizmas pasidaro nepakenčiamas.
Kaip tik šitokio laipsnio jau yra pasiekęs kapitalo
išsiplėtojimas Anglijoje.
Telegramoje, kuri praneša apie sumanymą nacionalizuot Anglijos bankus, sakoma, kad penki didžiuliai
bankai tiesiog smaugte smaugia įvairias firmas, kurios
nešoka pagal jų dūdelę. Jie neduoda toms firmoms pas
kolų ; su mažesniaisiais bizniais jie visai nenori turėt jo
kių reikalų. O’tie penki stambiausieji bankai kontro
liuoja visus kitus bankus.
Tuo budu bankinis kapitalas Anglijoje stabdo visą
pramonę.
>
v
Ve delkoJau ir buržuazinės partijos žmonės, libera
lai, pradeda reikalauti, kad valdžia “paimtų tą bulių už
ragų”!
Ekonominės sąlygos verčia kraštą eiti prie kapitalo
pažebojimd. Organizuotoji gi darbininkų jėga pasirū
pins, kad po nacionalizacijos sektų socializacija.

Penkiadienir r—
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netikėjo joms.” (Luk. XXIV tos rųšies
komunizmo, kokį vo komunistiškas. Jisai, pats
skelbė pirmieji krikščionys, iš to nesuprasdamąs,
- D.)
patvirtino
čia aiškiai matome, kad apaš “vartojimo” arba “pasidalini musų išreikštąją nuomonę.
Jisai, beje, mėgina dar “su
talai ne liktai ne žiurėjo į tas mo,“ neišvengiamai išplaukia
privatinės
šeimynos
atmetimas.
kritikuoti“, mus, tvirtindamas,
moteris, kaip į artimus Jėzui I
KRIKŠČIONYBĖ IR PRL
daręs
skirtumą
asmenis, kokiais buvo jie pa Kad taip yra, rodo kad ir klio- kad Jėzus
VATINIAI TURTAI
lys ir mokiniai, bet parodė štoriai (vienuolynai): kliošto- tarpe “artimų” ir “tolimų“ sa
joms visišką savo nepasitikė rių gyventojai yra šeimyniško vo pasekėjų. Tas laikr^štįs . no
(Tęsinys)
ri publiką įtikinti, kad Kristaus
jimą: stačiai paniekino jas ir gyvenimo atsižadėję.
štai delko ir Jėzus, reikalau “patarimų“ apie nuosavybės
palaikė jas už pletkininkes.
damas' iš savo pasekėjų, kad atsižadėjimą laikęsi tiktai ma
Krikščionybė
ir
šeimyna
Jėzaus pasekėjų turtai
tie asmenys, kurio
įie atsižadėtų viso savo privati ža dalis
ir
Taigf ta aplinkybė, kad bro nio turto, turėjo
atmesti ir norėję pilnai7 “pasišvęsti“
Nieko nuostabaus, kad šita
Kflipo argumentą prieš pirT
•atsiekti “nepaprastų dorybių”,
nauju krikščionių komunizmą, patriotinė idėja Jėzaus moksle liukų organe minimos gailestin privatinę šeimyną. Jisai pasi
motinos ir šituo tikslu Marijonų organas
Chicągos broliukų laikraštis patiko* Juozapui, kuris buvo gosios moterėles galėjo tiyėti braukė nuo savo
išskiria iš visų pirmųjų krik
stalo tvirtinimą, kad Jėzaus r ivo tautos patriotas, nežiūrint savo privatinį turtą, visai nėra brolių/ ir jisai reikalavo, kad
ščionių dvyliką
apaštalų ir
pasekėjai ir jisai palys turėję to fakto, kad jisai tarnavo val įrodymas prieš pirmųjų krikš visi jo pasekėjai darytų .taip
septyniasdešimt mokinių.
čionių komunizmą.
pat.
privatinius turtus. Jisai rašo: džiai (su patriotais dažnai taip
Bet šis jo argumentas buvo
Pagaliaus, kai kurios tų mo
Mes jau mmėjome, kad pats
,i?.sti). Jisai, vadinasi, irgi lau
, “Lozorius ir jo sesers Mor
kė “Dievo karalystės” atėjimo. torų galėjo būt ir krikščionių Marijonų organas yra tpadavęs sumuš tas pirmiaus, negu jisai
ta ir Marija Magdalena buvo
» Jau musų
draugijos ‘nariai, bet kartu ga ištrauką ii 'Luko evangelijos, buvo pasakytas.
Jisai
neturėjo
galios
pasiprie

Kristaus mokiniais ir turėjo
(‘‘Krikščioniškas
lėjo neturėt teisės išparduot kur sakoma: “Jei kas seka ma straipsnyje
šinti
kruvinojo
Romos
despoto
žymius savo privatinius tar
visą savo privatinį turtą. Jei nim, o nelur neapkantoje sa Komunizmas ir Socializmas”),
Pįloto
(labai
primenančio
Mu

tus, kuriais reikale Jėzų ir
gu moteris buvo ištekėjus, tai vo tėvo ir motinos1, jr moters, kuris buvo išspausdintas nigs.
ravjovą
KorikA!)
nuosprednžiui
Jo mokinius šelpdavo.
turto savininku įstatymo akyse ir vaikų, ir brolių, ir seserų... 5 d., buvo paduota ištrauka iš
nugalabinti
Jėzų,
bet
evangeli

“Šv. Marija, Jėzaus Moti
skaitėsi jos vyras, o ne ji. No negali būt mano mokiniu.” Pas Apaštalų Darbų, kur aprašo
jos
pažymi,
kad
jisai
visgi
ne

na, buvo Jėzaus mokslo uoli
rėdama atsižadėt turto, ji tu tą patį Luką mes randame dar ma, kaip Petras savo kalbomis
prisidėjo
prie
to
nuosprendžio.
sekėja, o ji turėjo,privatinę
atvertė dideles minias prie Jė
rėjo visai apleist savo namus kitą vietą:
Luko
evangelijoje
štai
kas
pa

nuosavybę Nazarete.
zaus mokslo. Pakartojame čia
ir šeimyną, — kas, žinoma,
sakojama:
“
Ir
jisai
tarė
kitam:
Sek
lą ištrauką:
“Daug šventų, turtingų
daugelyję atsitikimų buvo sun
manė.
Bet
šis
pasakė:
Vieš

moterų buvo Jėzaus mokinė
“Jr; antai, buvo žmogus ku išpildyt.
“Tuomet tie, ką mielai pri
mis, ir valdė privatinę nuo
a ardu Juozapas,
tarybininIš to mes matome, kad pil patie, leisk man pirma nu ėmė jo žodžius, buvo krikšti
eit ir palaidot savo tėvą.
savybę, kuria dažnai reikalą
kas; ir jisai buvo geras žmo nas krikščiohių mokslo įvykijami: ir tą pačią dieną buvo
“Jėzus gi tarė jam: Tegu
šelpdavo Jėzų ir Jo mokinius.
gus, ir teisingas:
nimas praktikoje susitikdavo
numirėliai laidoja savo nu pridėta prie jų (skaičiaus)
“Jėzaus kūną laidojant ir
“(Jisai nesutiko su taryba su dideliais keblumais* (dėl to
apie trys tūkstančiai sielų.
mirėlius; o tu eik ir skelbk
po to tos moterys pristato
ir jos darbu;) jisai buvo iš juk galų gale tas mokslas ir
“Ir jie tvirtai laikėsi apaš
tepalų, kuriais turėjo būti
Arimatejos, vieno žydų mies tapo pačių krikščionių atmes Dievo karalystę.
talų mokslo
ii/ bendrumo
“Ir kitas taip pat pasakė:
lavonas tepamas. O tai buvo
to: kuris taipgi pats laukė tas!); bet tai dar nereiškia,
(komunizmo), duonos laužy
Viešpatie, aš segsiu tave; bet
iš jų nuosavybės.
Dievo karalystės.
•
kad to mokslo nebuvo. Klausi
mo ir maldų...
/
leisk man pirma nueit ir at“Juozapas- iš
Arimatejos
“Jisai įėjo
pas Pilotų ir mas čia eina juk nh apie tai,
“Ir visi, kurie patapo /ti
ir Nikodemas, turtingi fari
prašė Jėzaus kūno.“ (Luk., ką Jėzus ir jo pąsekėjai suge sisveiikinti su tais, kurie yra
kinčiaisiais, buvo daikte ir
mano namuose,
ziejai, buvo Jėzaus mokiniai,
XXIV -- 50, 51, 52.)
bėjo įvykinti, bet ką jie sten
viską turėjo išvien.
“Ir Jėzus tarė jam:
Nė
bet privatinės nuosavybės ne
gėsi įvykinti.
“Ir visus savo turtds ir
vienas žmogus, kuris yra už
buvo atsižadėję, ir tik, nau Juozopo Nepritarimas’ Piloto
Marijonų laikraštis mini da
gėrybes pardavė ir davė vi
dodamiesi proga, jos .. dalį tarybai, kuri nusprendė pakart ir Jėzaus motiną, Mariją, kai dėjęs ranką ant žagrės, bet
siems pagal reikalą.” (Apaš
dairosi atgal, nėra tikęs į
naudoja gailestingam darbui, Jėzų, čia yra aiškiai pabrėžta; po jo mokslo “uolią sekėju”,
talų Darb. 11-41, 42, 44.)
būtent, jie dalyvauja Jėzaus čia nurodyta taip pat, kokiu kuri betgi turėjusi savo priva Dievo karalystę.” (ILuk. IXkūno laidojime,
dovandja motyvu jisai vadovavosi: jisai tinę nuosavybę. Bet iš kur ji 59 ir sek.)
čia, kaip matote, minima
jautėsi
esąs
žydas
—
tai
kaip

brangaus audeklo gabalus
sai paėmė, kad ji tikrai buvo
šis atmetimas, paniękįpitnas tūkstančiai žmonių, priėmusių
gi
jisai
galėjo
balsuot
už
mir

suvynioti kūnui ir brangių
tikėjimą; ir jie
Jėzaus mokslo sekėja? Evan ir net neapkentimas • šeimynos krikščionių
ties
nuosprendį
žydų
tautos
ko

tepalų jį patepti.
gelijos pasakoja visai ką kita. yra logiška išvada iš privatinės visi atsižadėjo visos savo nuo
votojui
I
“Tokių pavyzdžių yra pil
Pas Markų randame štai ką:
nuosavybės atsižadėjimo, kurį savybės. Aišku, tad, jogei to
Aiškus
dalykas
tad,
kad
Juo

buviy reikalaujama ne iš parin
na Šv. Rašte.”
‘Atėjo tuomet jo broliai ir skelbė pirmieji krikščionys.
zapas žiurėjo į Jėzų, kaipo į
Taigi net paties
broliukų ktos eaujalės “tobulųjų”, kaip
Bet šitie pavyzdžiai nieko ne kankinį. Kuomet s Muravjovu
jo motina ir, stovėdami ore,
laikraščio paduotosios ištraukos meluoja kunigų laikraštis, bet
įrodo. Iš kur broliukų laikraš Koriko,stariant Piloto, budeliai
pasiuntė pašaukti jį.
— iš kiekvieno krikščionio!
čio redaktorius žino, kad aukš- nudaigojo Jėzų, tai Juozapas
“Ir minia sėdėjo aplink jį, iš Biblijos rodo, kad pirmųjų
krikščionių mokslas tikrai bu *
(Galas)*
čiąus minėtieji asmejjp buvo pasistengė beijt parūpinti jam
ir jam sakė: Žiūrėk, tavo mo
krikščionių draugijoj nariai? padorias laidotuves.
tina ir tavo broliai yra lauJie galėjo būt arba J6' simpak1? ir iešk6' tdvęs.
Visa tai liudija apie Juoza
tizatoriai, arba jo šeimynos po simpatijas Jėzui, bet anaip
“Ir jisai atsakė jiems, tarprieteliai, arba, pagaliau, šiaip tol ne apie jo priklausymą prie , damas: Kas yra mano moti
geros Širdie^ žmonės.
na arba mano broliai?
Kristaus pasekėjų draugijos.
Apie Lozorių ir jo seseris, Apie jo priklausymą prie tos
“Ir jisai pažvelgė aplinkui
.
* Rašo A. VANAGAITIS
Mortą bei Mariją Magdaleną, draugijos nė nemini du seniau
į tuos, kurie sėdėjo aplink jį,
nėra niekur pasakyta,' kad jie sieji ir ištikimiausioj i evange
ir tarė: štai mano motina,
(Tęsinys)
butų įstoję į tikrų, nųlatinių listai, Markus ir Lukas.
»
----------------štai mano broliai!
'
Jėzaus mokinių eiles. Taip pat
Grand Canyonai.
ti, tik negavom pamatyti. Šven
“Nes kiekvienas, kuris pil
Jėzaus “mokiniu” jį vadina
nėra pasakyta, kad Nikodemas tiktai vėlesnės evangelijos, Ma do Dievo valią, yra mano
tadieniais nešoka. įraukiau sau
Įvažiavom.
čia
pat
rodo
iš Arimatejos buvęs jo moki to ir Jono, kuriose iš viso reiš brolis, mano sesuo ir moti
lėleidžio. Tada Įmainomi spal
nys. Juozapą gi (Nikodemo kiasi tendencija iškreipti pir na.” (Mark. III — 31 ir sek.) ‘$Camp Ground”. Pakštas prie vos. Sulaukiau.
šalta. Likau
“
Information
”
.
“
cottages
”
.
brolį); tiesa, kai kurie evange mųjų krikščionių mokslo pras
vienas pasvajoti. Tai buvo va
Šitie
žodžiai
aiškiai
rodo,
kad
Pirma
važiuojam
tos
kempės
listai vadina Jėzaus “mokiniu”, mę. Pas Joną betgi da yra pa
karo svajonės. Kitą kart apie
bet Luko evangelijoje sakoma stebėjimas, kad Juozapas bu Jėzaus motina stovėjo visai apžiūrėti. Perdaug plika. Mo jas.
apie jį ve kas: “ir jisai buvo vęs ne paprastas mokinys, o nuošaliai nuo tos draugijos, lis. Važiuojam ieškoti “cotta Vakare koncertas.
Anksti
kurioje
jisai
veikė.
Ji,
atėjusi
ges
”
.
čia
pat
prie
kranto,
4
geras žmogus, ir teisingas”; tiktai slaptas. Tenai sakoma:
gulėm, ilgai neužmigom. Mė
kuris taipgį pats laukė Dievo “. ..Juozopas iš Arimatejos, ku ton vieton, kur Jėzus su savo Ir pusė dolerio. Perbrangu. Va nesiena. Gražus reginys. Rytą
karalystės” (Luk. XXIV — 50, ris buvo Jėzaus mokinys, bet pasekėjais laikė mitingą, ne žiuojam kitur ieškoti. Susto skubėjau žiūrėt Canyonų sau
51.). Kad Juoząpas butų Jė slaptai dėl Baimės prieš žy drįso net įeiti į vidų, bet laukė jam pamatę vaizdą. Netikėtas lei tekant. Toli nuėjau. Pasi
ore, kol jisai išeis. Ir kuomet vaizdas. Užmiršom viską. Visi rinkau 'atminčiai •akmenukų,
zaus mokinys, čia neminima. dus...”
ji per kitus žmones pašaukė jį, džiaugiamės. 5000 pėdų aukš
Jisai galėjo būt Jėzaus šalinin
“Baimė prieš žydus” čia, tai jisai pareiškė, jogei savo tuma. Apačioj matom visokias šiandie apleidžiam tą gražiau
kas ir rėmėjas, visai nebūda žinoma,
sią pasaulyje reginį, kuris tik
yra prasimanymas.
l'iguras.
Colorado
upe
—
“
motina,
broliais
ir
seserims
”
mas nariu tos organizacijos, | Juozapas turėjo bijoti ne, žy
vienui vienas atstovauja dailę.
“
Vyriausias
Dailininkas
”
.
Gra

jisai
laikąs
ne
savo
šeimyną,
kurią buvo susimetę Jėzaus dų (jis gi pats buvo žydas!),
Kitu kielių. Dar blogiau. Nors
žus
Grand
Canyonai,
nes
nu

bet
tą
minią,
kuri
klausosi
jo
mokiniai. Tr visos aplinkybės bet Romos valdžios, kuri butų
sausa, bet duobės. *‘Main” ke
plovė
Pacifiko
'debesys.
Lyg
prakalbos!
liudija, kad taip veikiausia ir nelaikiusi jo valdiškoje vietojie,
lias davedė mus į vieškelį. Ge
tyčia
nusiplovė
dulkes,
peš
ti

Tarp
kitko
mes
čia,
beje,
pa

buvo.
ru keliu važiavom iki Winsjeigu jisai butų atvirai įstojęs
Dviejose cvangefijose Juoza į krikščionių kuopą. Jisai sten tiriame, kad Jėzus buvo ne vie kėjosi mus pamatyti — pasi lovy. Sustojom pas Chief Joe
pas iš Arimatejos yra vadina gėsi nepražudyt savo politiško nintelis Marijos sūnūs, bet tu rodyti pilnam gražume. Apžiū Sccakuku.
Malonus indijonų
rėję
visus
punktus,
sugrįžom
rėjo
ir
brolių.
mas “patarėju” arba “tarybi- “džiabo” ir turto.
“‘karaliukas”.
Tur souvenirų
į
kempę,
šiandie
pietus
nuta

Taigi
kad
nė
Jėzaus
motina,
ninku”
(angliškam Biblijos
krautuvę ir taiso indi joniško
Taigi jisai nieku budu nega
rėm
virti.
Ištaisėm
savo
palonū
kili
jo
šeimynos
nariai
ne

tekste: “a counsellor”). Mato li būt laikomas pavyzdingu Jė
stiliaus kempę.
ma, jisai buvo narys tos- tary zaus mokslo pildytoji!, kokiu jį buvo toje kuopoje, kurią, turė cius. Nuplovėm ekspresą, nes
Tyruos. Trečias pavasaris
bos, su kurios pagalba valdę įsivaizduoja Marijonų organas. jo pirmieji krikščionys. Išro buvo labai purvinas. Mudu su
Grįždami iš Grand Canyon,
do, kad Jėzaus šeimynai net Zaleckių padarėm jam tą ope
žydų žemę Romos pastatytasai
Nėra pamato skirti prie tik
radom kviečius rikėse ir avi
gubernatorius, Pilotas. Nuo ki rųjų krikščionių nė visas tas buvo svetimas visas Jėzaus raciją. “Garage“ tik už 5 dole žas žaliuojant. Aplinkui žydėtų tarybininkų jisai skyrėsi moterėles, kurios kartais su mokslas. Todėl, žinomu, jie ga rius plovė. Reiškia, vadinasi
gėlės, žaliavo žolė, skrajojo
tuo, kad jisai simpatizavo tau teikdavo Jėzui tą arba kitą pa lėjo gyvent visai ne taip, kaip mudu uždirbom 5 dolerius į paukščiai ir ganės bandos gal
valandą laiko.
tiniam žydų judėjimui; ir ka tarnavimą. Iš paties šv. Rašto Jėzaus mokiniai.
vijų. Tai šiemet sutikau tre
dangi Jėzus buvo) kaip mes padavimų apie jas greičiaus . Aukščiau nurodytieji santy Vakare lipom j kalną — prie čią pavasarį. Iki Winslow va
anąkart minėjome, kovotojas tenka spėti, kad, dauguma jų kiai tarp Jėzaus ir jo šeimy kranto. Klausėm paskaitos su žiuodami radom “detour”, ku
už žydų th u-tos išvadavimą, tai nebuvo nuolatinių Jėzaus pa nos tečiaus yra dar viepas įro paveikslais. Rytoj nutarėm va ris su savo duobėmis, nulau
natūralu, kad Juozapas simpa sekėjų tarpe. Įdomiai pasako dymas, kad Kristaus mokslas žiuot j rytus 30 mylių. Norė žė springso du lapu.
tizavo ir jam. Suprantama to- ja Luko ,evangelija apie Durį nepripažino privatinės nuosavy jom joti į pakalnę už 7 dol. lik
dėl mus “kišeniaus” lyg bran Pakely užvažiavom pasižiū
ckl, kad ir evangelijos atsilie tų moterų, kurios brangiais te bės.
rėti indijonų “palocių”, kurie
Kur nėra privatinio turto, gu...
pia apie Juozapą prielankiai.
skaitomi priešistoriniais (Malpalais tepė Jėzaus lavoną ir
Markaus evangelijoje, pav. šiaip rūpinosi jo palaidojimu. tenai negali būt privatinė šei 6 rugsėjo apleidom kempę, nut Canyon).
myna. Pirmieji krikščionys rei palikę visus daiktus. Netoli
\I
skaitome apie jį*:
Tenai sakoma, kad Marija Mag
kalavo, kad visas atskirų žmb- važiavom. Kelias blogas. Grįrugsėjo sustojom
Hol“Juozapas iš Arimatejos, dalena, Joanna ir dar viena nių turtus butų parduotas ir pi žon) prie kranto. Žiūrinėj om brook taisyti “springsą”. Įdė
doras tarybininkas (“an ho- Marija “ir kitos motciV* pirmu nigai, gauti už jį, išdalipti tarp ir pirkinėjom
“souvenirus”. jo naują.
Viso labo 13 dol.
nourable counselloer”), ku- tinės patyrusios apie Jėzaus beturčių arba pavesti tikinčių ‘Vėl klausėm plati^hės paskai 89c. Dabar nebus
pavojaus.
i ris taip pat laukė Dievo, ka prisikėlimą iš numirusių ir pa jų. -kuopai. Kuomet žmogus ne tos. Aš tik pąveikslus supra Sekamas “remontas”, tai “suk
ralystės, atėjo ir drąsiai įėjo pasakojusios tatai apaštalams. turi savo atskiro buto, kuomet tau. Už tai užmokėjau 50c... čiaus”
taisymas.
Zaleckiui
pas Pilotą, ir maldavo Jė Bet štai, kaip apaštalai priėmė jisai gyvena ir valgo bendram “Plikčinomčs”.
ilnd-i jonišką rankas skauda nuo sukinejimo,
zaus kūno.” (Mark. XVI — jų žodžius:
bute ir prie bendro stalo, tuo “palečių” apžiūrėjom. Origina nes blogai “kėravoja”. Rytoj
43.)
kfempėn. 6 vai.
“Bet jų žodžiai išrodė met privatinei šeimynai išnyks lu. s Grįžom
(Tąsa ant 5-to pusi.)
jiems tuščiu panika, ir jie ta ekonominis pagrindas. Iš ėjom indijoniškų šokių žiūrė
“Dievo karalystė” čia reiš-

kia ne ką kita, kaip tiktai žyf y tautos išvadavimą. Pas pir
muosius krikščionis žydų tau
ta juk skaitėsi “parinkta” tar
pe visų pasaulio tautų, tiesiog
sakant, paties Dievo (°Jeho
vos”, arba, Jalui) tauta. Jie
protavo, kad Dievo valia bus
jvykdinta ant žemės, kuomet
žydai užviešpataus pasaulyje,
įsteigdami savo valdžių ant vi
sų tautų.

' ____

’

________

Išsimaudžius Pacifike

Penktadienis, rūgs, 25,1925

N. Radviliškio vidurinės
mokyklos vargai

pelnys, atsisakė kitur suteikti
jai net mokytojos vietą...

DABAR ’
BANDYKIT

Gal ji prasikalto? Nugi, žino
ma, kad taip? p. PuodžiunaitėJanilionienė atvira širdimi nešė
vien mokslo šviesą ir auklėjo
Lietuvai blaivius, darbščius ir
visapusiai laisvus piliečius, o
Juk “krikščioniškiems” Lietu
vos valdovams reikia dvarinin
kų vergų, burtų ir prietarų...
Argi čia “neprasikaltimas”
prieš Lietuvos dievaičius? Ir už
tai ją atstatė...

Sunkios ir vargingos buvo N.
Radviliškio vidurinės mokyklos
kūrimosi dienos. Nieks ir ne
sitikėjo, kad stipriai karo vie
sulus užgauti radviliškėnai galė
tų susilaukti tarp karo griuvė
sių savos visiems prieinamos
vidurinės mokyklos.
Jeigu jau musų pasaulis, kaip
biblija sako ir kunigai moko,
“Krikščioniškoji”
švietimo
tapo sutvertas per šešias die Ministerija atsiuntė į Radviliš
nas, o jau septintą dieną jo su kio vid. mokyklą “savąjį” di
tvėrėjas galėjo ilsėtis, tai N. rektorių p. Dragunevičių.
Radviliškio vidurinės mokykloj
Kiek šis žmogus “pedagogiš
daug sunkesnes ir ilgesnes buvo kas”, tinkąs stovėti
priešaky
kūrimosi dienos.
mokslo
įstaigos ir Lietuvos
Nebuvo nei langų, nei durų, “krikščionims” rupi
Lietuvos
nei suolų, nei lėšų, bet buvo ten mokyklų ateitis, spręskite, ger
žmogus — žmogus mylintis mo biamieji, ir šio, patvirtinto fak
kslo šviesą ir trokštantis savo tais prašymo,
kuri 1924 m.
tautiečiams laimės ir gerovės.z gruodžio 4 d. pritrukę kantry
N. Radviliškio vidurinės mo bės, N. Radviliškio vid. mokyk
kyklas kurijai, geriau pasakius, los mokinių tėvai buvo padavę
—kūrėja, nežinojo nė septinto- švietimo ministeriui.
> sios poilsio dienos.
“Prašymas.
Šiuo prašome
Grūdas prie grūdo, skatikas Tamstos prašalinti iš N. Radvi
prie skatiko (tuomet dar centų liškio vidurinės mokyklos direk
nebuvo) krovė aukas ant vidu torių J. Dragunevičių ir paskir
rinės mokyklos aukuro, ir šit ti jo vietoj kitą, nes jis negali
pagaliau radviliškėnai pamatė, būti musų vaikų auklėtoju-moPoni Ruby Tate ir jos du sūnus. Ji yra kaltinama tuo, kad
kad ištikrųjų, lyg iš svajonių kytoju ir tuo labiau direktoriu susitarusi su dabartiniu savo vyru, Robertu Tate, ji nužudžiusi
nupinta, išaugo, tarp dar nesu mi, dėl nurodytų priežasčių:
savo pirmąjį vyrą Jodie Ilerringtoną.
skubusių ataušti karo griuvėsių,
1) N. Radviliškio vidurinės
taip reikalinga jų vaikams mo mokyklos direktorius J. DraguJury yra prisirengę pasiųsti žudeikas ant kartuvių. Byla
kslo įstaiga.
nevičiuš mokinius baudžia fizi yra nagrinėjama Marion, UI.
Manau, kad ir didžiausi jos ne bausme, t. y. muša moki
priešai, jeigu jie dar nors kiek nius lazda ir kumščiu. Pav. V.
turi savyje teisybės, šiandien Vaitušį, Abramą Suckiverą, Ja- tėvus gąsdino trimis mėnesiais
prisipažins, kad su N. Radviliš kubą Dylį, Geriną Kirkilą, Joną kalėjimo, jeigu jie savo prašy
mo neatšauks.
kio vidurinės mokyklos kūrimo Adomėną.
si istorija neperskiriamai suriš
Ir kai mokinys laiko pakėlęs
Baikštesnieji tėvai, bijodami
tas p. Onos Puodžiunaitės (da ranką, direktorius lazda muša grasinimų nuo savo parašų at
bar Janilionienės) vardas. Tai taip, kad sekančią pamoką moki sisakė, bet nežiūrint į tai, atsi
jos nuopelnas, kad šiandie N. nys ir rašyti nebegali. Pav., Jo rado drąsesnių, kurie šį blaurų
Radviliškis gali džiaugtis vidu nas Pavinkšnis, Kostas Pavin- faktą patvirtino.
Pavyzdžiui,
kšnis,
Vladas
Valkauskas,
Alekrine mokykla. Prisipažinkime,
Kasto, Jono Pavinkšnių ir ki
kad tai jos gimdytas ir auklė sis Garastas, Alfonsas Lukevi- tų tėvai darodė, kad jų vaikai
tas kūdikis.
čius, Kostas Burbulys, Albinas buvo sumušti, nuo ko kai kurie
Ja '
P. Puodžiunaitė-Janilionienū Jasinskėnas. Kai kurie moki sirgo.
1
buvo visą sunkųjį mokyklos kū niai silpnos sveikatos.
Patsai vizitorius visus per
rimosi metą ir jos direktorė.
2) Palieka mokinius po pamo spėjo: “Ką? Jus norite žmogui
ygg|paaĮĮ
Bet palaukit visiems žinoma, kų iki vėlaus vakaro ir nelei duonos kąsnį atimti?” Ir kaž
kas šiandie
Lietuvą valdo ir džia eiti namo. Yra daug mo kodėl Visu pažymėtų tėvų pra
kiek tiems valdovams rupi Lie kinių, kurie tris ketinius kilo šyme faktų neištyręs jšvažiavo.
metrus turi eiti, dažnai gauna O pasekmės to viso buvo tokios,
tuvos ateitis.
Kol dar N. Radviliškio vidu išsigąsti ir dėl to tenka susirg kad tuojau priverkė prasišalinti
rine mokykla tvėrėsi, kol dar ti ir neateiti į pamokas, o tuo keletą mokinių iš mokyklos, ir
buvo reikalingas atsidavęs tam metu mokinius baudžia ir elgi nuo to laiko nuolat sistematindarbui žmogus, Lietuvos viešpa mosi pažymius mažina.
gai “valosi N. Radviliškio mo
čiai kantriai
sukandę dantis
3. Priima kyšius, o kurie ne kykla nuo sau negeistinų moki
laukė, bet kuomet jau viskas duoda, tai tuos krūvon ūda.
nių. (Girdėti
p. direktorius
4. Ateina į klasę prisigėręs džiaugėsi, kad iki sekančių mo
ŠIS DAILUS ir praktiškas CROWN
buvo pabaigta, kuomet jau mo

Bohemian
Hop-Flavored

PuriTan
MaltTeikia geras
pasekmes

Parinktas materiolas

Prašykit groaeminkg

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 menesiu. Dabar miega
ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituota

laišką ir nmpręąkit nupirkti bonką Bambino aavo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidupų
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje
narmnių vaistų šėputėje.

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mankštinimui kūno

“Gerbiamieji
šiuo laišku noriu jums ištarti širditingiausi ačiū už
iaiuntįt. Per 10 mėnesių
gerus vaistus, kuriuos man
negalėjau ramiai primik nei vieną naktį ir kaip
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntit,
~ tuojaus
. * i
iie
užmigo
ir
ramiai
daviau aavo kūdikiams ir po to
mier-’“
**
~'~ ls kūdikius ir mano
nelai įei iki šiol nieko neŽinojau apie šituos geru* vaistus,
kuriais yrą tanabino. Dar kartą tariu aciu ir linkiu,
kad šiuoą
______ w visos
____ motinos.
____
istus, naudotų
Jie padarė
stebuklus nymo kūdikiams’ ir dabar Jie auga riebyn.”
Mrs. W. K., New Britain, Conn.

(Electrical

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina
daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai
(T4 7f%
nakvinei ...................... ą) I ■ I W

Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir
Dc. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.
Boulevard 4552
Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS

Visuomet įgysite geresnį pečiu, mažiau
mokėsite ir pilnai busite užganėdinti.

Daug žmonių yra išgydyta nuo
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar
kitokių kokių chroniškų ligų, labai
tankiai tos ligos apsireiškia nuo
uždegimo kraujo.
Kraujo išban- <
dymas, šlapumo
išbandymas XRay ir labora
torijos egzami
navimas, pagelbes surasti tikrą
priežastį
jūsų ligos.
Ateikite pas
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga
Chicagoje. Jis
pasakys jums
k ką daryti kad
9 pasveikus,
Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodjjimą,
Pildės Uždegimą, šlapumo ligas,
“Sočiai”, arba Privaiiškas ligas,
arba kitas kokias ligas, gali pilnai
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo,
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą yž mažiau

KIEKVIENAS PEČIUS kuriuos parduodame ar dėl silmos ar vir

Už pusę paprastos
kainos

PIRKDAMI

£

kyklos ateitis buvo užtikrinta, degtinės ir dvokia kad mokiniai kslo metu pradžios baigsiąs vi
jie pastatė N. Radviliškio vidu nei kvėpuoti negali.
sai “apsivalyti“).
rines mokyklos tvėrėjai, p. O.
5. Klasėje ruko.
Įdomu, kodėl p. vizitatorius
Puodžiunaitei-Janilionienel, sa
6. Vartoja 'biaurius žodžius, neištardę visų prašyme pažymė

vo “krikščionišką”

paminklą... —ypač rusiškus keiksmus. Mo
atstatė nuo direktoriavimo ir, kinys nork mokytis, tėvynės ke
neva pasidėkodami už jos nuo- liu eiti, o jis žodžio gale varo
mokinius “šunį šukuoti” ir ant
ko nors supykęs, tiesiog bolše
viku vadina.
7) Atvažiuoja iš pokilių pasi
gėręs, snaudžia klasėje ir gadi
(Tąsa ant 4-to pusi,)
na orą; ėdasi ant mokinių, kaip
įmanydamas, nuo ko visai nebe
turbut priseis vėl aukoti kclio- pakenčiama darosi.
liką dolerių.
8) Atėjęs į klasę liepia vi
Atsiprašau gerbiamieji, nes siems mokiniams rėkti: “svei
aš nutrauksiu rašęs. Esu la kas tamsta”.
bai pavargęs.
Pasistengsiu
9) Jo kalba labai neaiški ir
kiek vėliau aprašyti įspūdžius negali mokiniai suprast, už tai
Pacifiko, Gali forn ijos, Grand
jis vienu kės stato.
Canyonų ir suakmenėjusių mi
Negalėdami toliau to visko
škų, kurių
šiandien mačiau.
pakęsti, nes J. Dagunevičius
Pasirinkau keletą gabalų, kuriiK's aš parodysiu jums grį ne tik, kad ne auklėja musų
žęs. Labanaktis, nes jau 1 va vaikų., bet juos demoralizuoja,
landa nakties. Sulig Californi- /rašome Tamstos atšaukti ji iš
SL Radviliškio vidurinės moky
jos, butų 12.
Mes pradėjom
laiką keisti Arizonon įvažiavę. klos ir paskirti kitą.”
Apačioj seka mokinių tėvų
T. y toj anksti
keliam, nes
reiks blogo kelio
“ragauti”. parašai.
Pas indijonus norim užvažiuo Tai tiek apie dabartinį N.
ti. Vienintelis jų miestelis su Radviliškio vid. mokyklos di
rektorių p. Dragunevičių. Bet
apie 2000 “asabų”.
Tat iki rytojaus. Melskitės, pažiūrėkime kokios pasekmės
kad lietaus nebūtų. Kelias — juvo to prašymo. 1924 m. gruo
raudono molio,
kurį lietus džio 14 d. buvo atvažiavęs į N.
greit sugadina. Mes norim ry Radviliškį vizitorius, nurodytų
toj pasiekti New Meksiko per prašyme faktų ištirti. Apžiūrė
indi jonų rezervacijas. Busim jęs miestelio bažnyčią padarė
TJuni ir nakvosim Gailųjį. Rei- tardymą. Tardant tyčiomis ne
šfcii, vadinasi “galop” apsis žuvo visi tėvai sušaukti, tik kai
tos
Miestelis 1,000 gyv., kurie. Prieš tardymą tėvų ko
tai ten žadam “sukčių” taisy miteto pirmininkas, Petras Suti. Kitaip į Denverį nenuva- mulioųis (jau “pasižymėjęs”
nuovados
žii)sim. Ten žadam būti 12-14 bebūnant policijos
viršininku) ir mokyklos sargo
rugsėjo.
pati E. Kupinskiene atvykusius
(Bus daugiau)

Išsimaudžius Pacifike

šildomas pečius dėl vartojimo kie
tų anglių, kuris laiko ugnį ilgai ir

išduoda gera šilumą. 42CZO tZfl
Kaina tik

bijojo, kad
“savasis” žmogus anot jo paties, “nenustotų
duonos kąsnio”?
Bet juk N. Radviliškio vid.
mokyklą ne prieglauda arba el
getynas “dėl duonos kąsnio”,
bet mokslo įstaiga, kuri turėtų
išauklėti Lietuvai susipratusius
piliečius!
čiA aišku darosi, ko siekia
Lietuvos valdovai. Jiems nerupi
žmonių gerovė, jie nerausta ei
dami prieš dorą ir tiesą. “Kad
tik ilgiau užsilaikius ir užtikri
nus sau ilgesnę Lietuvoje atei
tį”, —šit jų tikslas,
o kokių
budu jis bus pasiektas, jie j
priemones visai domės nekrei
pia. Neužilgo Lietuvos mokyk
(nors
la virs į vienuolyną
jau dabar mažai tesiskiria), o
Lietuvos žmoneliams t$ks vėl
nešti sunki bdudžiavąs našta po
kunigų jungu .
Tik nežinau, kodėl musų pro
gresyvu spauda užtylėjo šį šly
kštų N. Radviliškio vidurinės
mokyklos skandalą. Gal jau
perdaug papratom prie panašių
skandalų ir muihs nebeskaudu,
kad Lietuvos ateitis, jaunuome
nė, auklėjama tokiame rėžime
ir tokių “pedagogų”
globoje,
nuo kurių ir viduramžiai pa
rausti turėtų...

Nėra kito šaltinio,
š kurio plauktą
tiek naudingą žinią,
kaip Naujinau*.

THE PEOPLES FURNITURE COMPANY

Lengvais išmokėjimais

tų faktų? O gal

tuvės, visuomet yrą pilnai užtikrinti per* jų išdirbėjus ir
mus pačius, kad jie yra pilnai praktiškai padaryti iš geres

nes medegos užtikrinanti daug metų tarnauti, suteikiant

geriausį užganėdijūną.

\

MUSŲ KAINOS YRA DAUG ŽEMESNES, nes mes operuodami

dvi dideles krautuves ir darydami milžiniškų biznio apyvar
tų, pirkdami daug pečių, visuomet nuperkame pigiaus, dėl
to ir galima pigiaus Jums parduoti.

ALCAZAR kombinacijos pečius la
bai parankus virtuvėje, nes su juo
galima apšildyti kambarius ir pa
gaminti valgius su gasu arba an
glimis.
Kaina labai
C1 1Q
žema tik
3 I IV
Lengvais išmokėjimais

treatment)

MUSŲ PATARNAVIMAS VISUOMET užganėdis Jus, nes kiek
vienas darbininkus musų organizacijoj esti patyręs savo

darbe ir visuomet stengiasi nuoširdžiai patarnauti,
vežtą pečių pastatys vietoje, prijungs, geso ir durnų paipas
ir jei reikalausite nuleisime kepėja ar virėją (Cook) paro
dyti ir pamokinti kaip praktiškiausia butų vartoti ir už tai

mes nieko nerokuosime.

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

$12.50 iki $5.00
VYRAI! gpecialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo.
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatišjsų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yrd užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite
su atsakančiu, pasekmingu ir se-

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.,

Pirkitie Pečius čia, Pirkite

užtikrintus, šaltas

oras čia pat — Neatideliokit toliaus

Parduodam ant lengvu išmokjimu
Atminkite vardų ir krautuvių adresus.

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

Dft.HUMPHREYS’
TWO
CKuWN NAUJAUSIOS MADQS
kombinacijos pečius labai’ pti*
rankus, neš* nereikalauja daug
vietos ir su kuriuom galimi!
šildyti kambarius ir gaminti
valgius su visokiu kuru. Kai
na labai priC1 1 f)
einama
311“
Lengvais išmokėjimais

—*■' (vrnitURE

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES Vedėjas

1022-32 So. Halsted St
J. NAKROšIS Vedėjas

TCBttT
□ II llrVVnJiSrl

NAUJIENOS, Chicago, III.
-

*

A. Popovas.

liu, o ne politiniu prasižengi- betekti, —•

Naktis Lubiankoj

imi.

nosies.

r»ažymalcito

tai

Supraskite,

aan

ant

sustojo manęs

galėjimų

logiškai

jeigu,

ruoni oi
momentu

pakartoju, skiepuose.

nebūtų

ant galo,’ rusios portjeros

Boileris

prasivė-

padarė išvesti. Pastarasis be jokių ce-

ženklo it- randonarmieėiai pa- remonijų pagriebė
mane
už
ir į kambarj Leido mano 'rankas.
Kreipda- rankos ir
vilkti čekos ko-

iON

kad tik nuoširdus prisipažini- nebutŲ įėjęs
čekistas
Kviakov
pasakė:
Paprasti
grojikliai
pianai mosi
negali į tomane,
padaryRolleris
ti, ką Gulbransen

mas gali sugrąžinti jums lais
vę. Akyvaizdoje viso to siūlau
Vidurnaktyj staiga mane pa šalinį ir menkos vertės dalyką. jums paskutinį kartą: prisipa
žadino. Mano samprotavimais
Reikaljnga, kad jus formalu žinkite!
buvo trečia valanda. Kalėjimo mo delei pas i rašyt u te pareiški Tokios ūmios permainos aš
sargas buvo pakankamai man mą, prisipažindami prie kaltės. nelaukiau. Man sunku buvo
dagus, kad nebudinti kitų ka Tuo budu bus galima greičiau surasti tinkamas atsakymas.
linių; jis nepuolė mane kaip visas reikalas baigti. Minėji Aš mačiau tik, kad pasiliuosapaprastai, nešaukė garsiai ma mas pavardžių barono Taul?ės, vimo miražas galutinai prany
no vardo, bet pasilenkęs į au generolo Lerono ir kitų dabar ko. Niekuomet neužmiršiu tų
sį sušnibždėjo:
tiniu laiku grynai politiniais pilnų beviltingumo minučių.
“Pilieti Popovai, tardytojas išrokavimais nėra pageidauja Jausmas buvo toks, tarsi aš į
ma. Tuo reikalu aš kalbėjau prapultį puolu. Nejaugi aš tu
reikalauja.”
su draugu Dze^žinskiu. Jis ma riu reikalą su kokiu tai be
" Tas naktinis tardymas mane no, kad jums bus geriausia pa pročiu, kuriam visa, kas žmo
labai sujudino.
Ar neina tik sirašyti protokolą, kuriuo jums giška, yra svetima?
kalba apie jau pažadėtą paliuo- primetama briliantų pardavi —Ar norite jus, ant galo,
savimą? Tai atsitiko čekoj ir nėjimas. Po to, kai jus įrody prisipažinti ar ne? — šaukė
naktį. Bet pasirengęs viskam, site savo lyg ir nekaltumą, jus apsiputojęs Boileris.
Čekos tuoj busite paliuosuoti. Drau
aš ėmiau eiti tamsiu
— Prie ko prisipažinti? —
kiemu, čekos trol>esiai Lubian- gas Dzeržinskis todėl prašo kartojau aš. — Visi jūsų kalti
koj su jos nepaprasta daugybe įusų smulkmeniškai aprašyti, nimai neturi jokios prasmės, o
kiemų, sienų, vartų, skiepų ir kaip jus pardavinėjote brilian jus ir jūsų draugus aš skaitau
paslaptingų išėjimų naktį daro tus, kad mes kartą ant visados pamišėljiais.
baisų įspūdį: mieganti viešpa galėtumo užbaigti su visais
Boileris prikando liežuvį. Jo
tija, — “raudonos inkvizicijos” formalumais ir paliuosuoti jus. akys rodė bejėgį įnirtimą.
viešpatija.
Jus, tikiuosi, sutinkate?
sušnypštė
—Na, gerai... Kareivis, kuris mane vedė,
dideliu sunkumu tegalėjo at —Ką tai reiškia, -nauja klas jis ir paskambino.
Aš jaučiau, kad artinasi baispėti tikrąją kelią tame kori ta? — atsakiau aš Bollerui
dorių ir laiptų labirinte, dalis nurodydamas į tai, kad man si pabaiga.
J kambarį įėjo du raudonkurių buvo neapšviesta. Kar tas reikalavimas ^nesupranta
tais mudviem reikėjo apčiupom mas, nes kur kas juk paran armiečiai. Boileris davė ženkeiti. “Darbas” ėjo tik kai ku kiau paliuosuoti mane be tų lą.Xfie artinosi nenoromis, drovėdamos. Tąsyk Boileris su
riuose apšviestuose kambariuo keistų “formalumų”.
se
ne paprastas kanceliari> Čekistas ėmė ginčytis: drau-’ riko ant jų, ir jie tuoj sugrie
uis darbas: iš vieno tokių kam gas Dzeržinskis, girdi, nuodug bė man už rankų. Boileris pabarių girdėjosi sielą veriantis niai apgalvojo mano paliuo- sitvėre revolverį ir pradėjo jį
moters balsas, pertiraukfiamas savimo .sąlygas ir nutarė pa kaišioti man prie veido. Tuo
storu .vyro balsu ir keiksmais, reikalauti iš manęs išpildymo pačiu laiku jis reikalavo, pus
moteriškė šaukė desperati to dalyko. Jeigu aš noriu būti pročio sadisto atkaklumu,
šku balsu: raudoni 20-to am- Kuosas, tai būtinai turiu išpil- kad aš, ant galo, “prisipažin
čiau”. Koliodamas mane pa
žiaus inkvizitoriai savo darl>t (h’ti tą reikalavimą.
Kančios, kurios man teko skutimais žodžiais, Boileris su
dirbo! Aš niekuomet neužmirsiu to neįmanomo beviltingumo čekoj pergyventi ir troškimas si jaudinęs ėmė kalbėti su kelaisvės ---- visa, tai atėmė
iš rokai pastebiamu lenkišku akAnt galo, kareivis

tuo
.....

Penktadienis, rūgs. 25, 1925

ridoriais.Gulbransen
Teko praeiti
padaro.
užregi ir pro
skis. struoja
Pastarasis,
matyti,
tuoj
--Jumis
vėl
nuves
į
vidujinį
dasilytėjimą raktų, taip kaip jus grotu mėt su rankomis. Gulbransen
perduoda
teisingai
tą kambarį,
iš kur
visai dar ne
supratogaidas
kamebiledalykas,
bet
nekalėjimą.
Rytoj
12 vai.Jis jus
kokios muzikos, taip
kaip grotumėt
rankomis.
paskatina
gerai
senai dainuoti,
girdėjosi nes
nelaimingos
mo
pridavSakomponuoja.
tam jokiosJis yra
svarbos.
centru namų
groja populiarę
muzikąklyksmas.
ir šokius, kur
kiektyla da
busitepafinksmini
tardomi mo,
paskutinį
kar ters
Kapų
Jis priėjo
vienasprie
gali Boilerio
dalyvauti. ir ką ią. Aš tikiuosi, kad iki to lai bar viešpatavo ten.
Jos kan

tai pasakė jam į ausį. Ką jis
pasakė, aš nesupratau, tik ma<nd ausis pasiekė vardai Dzer
žinskio, Artuzovo ir Badeko.
Aš padariau išvedimą, kad če
kos kolegija nutarė nesitverti
perdaiyg griežtų 'prietmontių,
bet bandyti
išgauti “marinavojimu čekos

ko jus gerai apsisvarstysite ir
padarysite nuoširdų prisipaži
nimą. Prisipažinkite — ir jus
liuosas. Jeigu ir toliau ginsi
tės, — tai jĮusų likimas nu
spręstas.

Tyla viešpatavo ir kieme.
Jau aušo.
Juodavo baisiausio
pasaulyje kalėjimo sienos. Pu
tė rytmetinis vėjas. Niekuo
met iki to laiko aš taip bepro
Po to ultimatumo Boileris tiškai netroškau laisvės...
įsakė vienam ^raudonarmiečiui
Vertė K.
s

Jusu Doleriai Nupirks Daugiau
Jei Pirksit Gulbransen
Kasdien — bile dieną savaitėje — jus galit priversti savo dolerius uždirbti beveik dvigubai
jei jus pirksite Gulbransen Registruojantį Pianą. Jus gausite (Įauginu muzikos — daugiau sma
gumo — ir geresnį pianą už kiekvieną investuo tą jūsų dolerį.

Malonus palinksminimas šeimynos ir draugų, negali būt įvertinas doleriais, turint Gulbran
sen. Valandos prabėga nematomai, kuomet dra ųgai apstoję Registruojantį Pianą dainuoja
ir šoka.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Klauskit musų apie tai — labai
specialiai! Apžiurėkit musų pil
ną staką muzikalių tavorų jūsų
parankioje kaimyniškoje krau-

pro centu:

—Tie prakeikti (monarclnsprie durų, kurias slėpė sunkios tauti. Ir kadangi Boileris po tų
žadėjo tai, ' tie prakeikti monarchisportieros. Ant slenksčio sto formalumų atlikimo
vėjo du
raudonarmiečiai su man laisvę, — gal net šiąnakt! tai, tie prakeikti kontr-revoapnuogintais
kardais. Mano — tai aš, negalvodamas ką da-1 liucionieriai, — pakartojo jis
palydovas pravėrė portjeras ir rąs, pasitveriau plunksną ir kelis kartus.
Nežinau, kuo tas tardymas
įstūmė mane į kambarį, pasi parašiau, kas iš manęs buvo
butų paisbaigęs, jeigu tuo molikdamas pats
koridoriuj. Aš reikalaujama.
ur mentu, kai Rolleris pašoko
įpTas “prisipažinimas”, k
L...
.ątsiduriau ne tai salėj, ne tai
milžiniškame kambaryj, kuris detaliai buvo aprašoma “šmu-!rastu Radistams, .impulayvilmu,
buvo apšviestas menkute žva gelis su briliantais”, baigėsi kad kankinti mane, — aš jaukės šviesa.
Ant grindų — maž-daug šiaip: “Aš prisipa-!čiau* j<*k Pradedu sąmonės neminkšti kaurai, ant sienų ir žįstu tame, kad buvau dalyvis
durų — sunki drapira. Pusiau pat davime trijų karatų bri
apšviestas didelis
kambarys lianto. Dalyvavo dar komisioJakobsonas ir senų
buvo tuščias; tamsa darė ne nierius
malonaus įspūdžio. Ilga kelio daiktų krautuvės savininkas
nė koridoriais ir užkampiais to Vlndimirovas. Turiu pastebėti,
didelio tamsaus namo, despe- jog man nebuvo žinoma, kad
draudžiama
ratingi tardomų moterų šauk- sovietų Rusijoj
smai, paniurusi sargyb-a prie pirkti ir parduoti brangakme-'
durų didelio, tuščio ir paslap niai. Dalyvaudamas pardavime
tingo kambario, visa tai padarė aš maniau, jog nelaužiau įsta
atatinkamą įtaką į mano vai- tymų.”
d.ntuvę. Aš jaučiau prisiarti
Tuo laiku,
kai aš rašiau,
nimą kokio tai neaiškaus, bet Boileris, nerodydamas jokio
neišvengiamo pavojaus.
susidomėjimo, žiūrinėjo kokius
Aš apėjau kambarį, priėjau tai dokumentus. Tarp tų doku-(
prie lango ir sustojau greta mentų buvo ir apkaltinimas
jo, prisiglaudęs
prie sienos. “piliečio 1Popovo kontr-revo-!
Laukdamas ko tai nepaprasto, lii/einiame darbe.“ Prie to ap-t
aš nenuleidau akių nuo durų. kaltinimo Boileris pridėjo ir I
JOHN M. LOCAITIS
Tyla.
•
. ką tik parašytą prisipažinimą.1
Staiga aš krūptelėjau: • iš Kai kurį laiką jis atidžiai jį i Aš noriu mielai pranešti vi
siems draugams1, pažystamiems
kampo pasigirdo silpnas gar skaitė,
v
W
sas, šliugždėjimas. Reiškia, aš
O po to atsitiko tai, ko visai) ir visiems lietuviams, kuriems
visgi ne vienas tame kamba- nebuvo galima laukti. Nespėjo ateityje galėčiau teisingai pa
ryj. Aš apsidairiau ir pama- Boileris mano’ raštą perskaity tarnauti; kad aš šiuomi laiku
čiau kampe figūrą prisiglaud- ti, kaip jo veidas nušvito. Jis užsiimu pirkimu, pardavimu ir
žiusio prio sienos žmogaus; jo indėj o mano verstiną prisipa mainymu namų, lotų ir farmų.
rankos buvo sunertos ant kru žinimą į šalį ir neslėpdamas Taipgi visokių Insurance ir ki
tinės; jo veidas, kiek aš galė grūmojimo |>ažvelgė į mane. tų gerų ir pelningų investmen—Taip, dabar jus musų įlan tų.
jau pastebėti, piktai šypsojosi.
Turėdanii kas
viršminėtų
To žmogaus išžiūra
pagimdė kose! Jus ką tik prisipažinote,
jog atlikote tokį daubą, kurį. reikalų, meldžiu matykite ma
manyj baimę ir aš surikau.
—Nesibijokite, pilieti Popo sovietų respublikos įstatymai ne asmeniškai.
vai, — nugirdau aš pažįstamą skaito kriminaliniu ir atątin- 'ne asmeniškai. Klauskite
JOHN LOCAITIS,
<amai baudžia. Priegtam vabalsą, —' tai aš.
3804 So. Kedzie Avė.
Paslaptingasis žmogus pasi car jus raštiškai pareiškėte
^‘k Lafayctte 51;>3
rodė man “gerai” pažįstamas. savo 1lojalumą sovietų valdžiai <
Prieš mane stovėjo čekos tar ir todėl skaitotės sovietų pa-j
dytojas Boller. Jo pasirody valdiniu ir agentu. Ir jeigu
LI5TERINE
mas mane nugąsdino. Aš nieko j jus dabar nuoširdžiai neprisiTHROAT
paklausiau
jo,' pažinsite ir nepapasakosite apie
nelaukdamas
f
1"’
TABLETE
ar jis paliuosuos mafle, kaip sąmokslą, kurį jus organiza
kad buvo žadėjęs. Boller, link vote su baronu Traube, gen.
smai šypsodamos, atsakė: — Leronu ir kitais niekšais, kad
ANTISEP
TIKAS’
Suprantama. Tuo tikslu aš jus nuvertus sovietų valdžią,
Apsaugoja
ir pašaukiau. Bieikia tik atlik čekos kolegija už šmugelį briir Prašali
ti kai kurie formalumai, su liantais pasmerks jus dešim
na Gerk
lės
Parpi
kuriais mes, tikiuosi, greit ap čiai metų sunkiųjų darbų ka
mą. Skaulėjimo Archangelske, kur jus
sidirbsime?
dgjim^ ir
Kosėjimą.
Tuos žodžius pasakęs, Boller greičiausia ir nusikapanosite.
atsisėdo prie rašomojo stalo ir O tie ponai iš voikečių pasiunpradėjo akyliai į mane žiūrėti. 1 tinybės, draugas Radekas, taip—Dalykas
štai kame, — jau, kaip ir jūsų kolegos, niepradėjo Boller
tokiu tonu, ko negalės jums padėti, ka£Made by
tarsi jis kalbėjo apie visai pa- dangi. jus kaltinami krimina-

čios, gal būt, jau užsibaigė.

tuvėje. Be jokios atsakomybės.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St

Chicago

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR
PASIRINK S AU DOVANAS
DYKAI DEL JUSU —

w7'h.‘ ESC M. Prop.

3643 South Halsted Street
I
Garantuoti
augštos rųšies mau
dynių
įrengi
mai, 5 pėdų
maudynė, bal
tai enameliotas,
Closetas ir dide
lė Lavatory, sy
kiu
su
fitingais ............
DYKAI KNY
GUTĖ

“d. <

Kurioje parodo
ma Plumbingai
ir nanvų apšildy
mo reikmenis olselio kaina.
APŠILDYMO
REIKMENIS,
SUTAUPYKIT ’/j

Priduokit skičą
dėl kainų ant ga
tavų Garu arba
Karštu vandeniu
apšildymo reik
menų. Musų len
gvas metodas su
taupys jums %.
1

Pasitarki! su
Specialistu
Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas
jus norite gauti
gerą specialistą.,
kad jis jumis gy
dytų — tokj spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio
kuris “nedaro
spėliojimų”. Gal
būt, kad jus jau
esat gydęsis pas
daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskita

pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray
ir labaratprijoj, 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
nvašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas
ir patarimai visai dykai
Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėjusias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mų, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių,
kepenų ii/nuslės trubeliai, odos ir
VENERINĖS ligos, yra musų specialumas per 28 metus.
Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be
skausmo.
Musų kainos už gydymą
yra labai liberalės.
Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

/

Kataloge rasite visokių dalykų,
kurių jus visados pageidaujate.
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI.
Kataloge jus rasite budus kaip ir
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Dr. Gili, Specialistas

40 No. Wells St.,
kampas VValhington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir
Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir
Subatoj: 9-8. I^edėldieniais ir šven
tomis: 10-1.

Naujienos jums teikia
kuponus kasdieną ir dar
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami
Naujienas
sau ar kitiems.

Ką reiškia tavo vakaryk
štiš sapnas?
\

Daugink savo kuponus
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos
kitokiais budais.

IOOO

CAT NO.HG3
IPKOI IT SIMNU

Vardas
Adresas
PEPPiAMinr rtAvon

Miestas

State

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

J.

žmonės sapnavo ir sapnuos,
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar
mes tikiame į sapnus ar netikiame, 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
gražią merginą, ar moteriai
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai.
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su prisiuntimu 75 centai.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

a

■
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NAUJIENOS, Chicago, III.

i
A. Popovas.
liu, o ne politiniu prasižengi-’ betekti, — jeigu, pakartoju, skiepuose.
Boileris
padare išvesti. Pastarasis be jokių ce
mu. Pažymėkite tai sau ant( tuo momentu nebūtų prasivė- ženklą ir raudonarmiečiai pa remonijų pagriebė mane UŽ
nosies. Supraskite, iant galo/rusios portjeros ir į kambarį leido mano rankas. Kreipda
rankos ir ėmė vilkti čekos ko
kad tik nuoširdus prisipažini nebūtų įėjęs čekistas Kviakov- mos i į mane, Boileris pasakė: ridoriais. Teko praeiti ir pro
mas gali sugrąžinti jums lais skis. Pastarasis, matyti, tuoj
- Jumis vėl nuves į vidujinį tą kambarį, iš kur visai dar ne
vę. Akivaizdoje viso to siūlau suprato kame dalykas, bet ne- kalėjimą. Rytoj 12 vai. jus senai girdėjosi nelaimingos mo
Vidurnaktyj staiga mane pa šalinį ir menkos vertės dalyką. jums paskutinį kartą: prisipa pridavė tam jokios svarbos. busite tardomi paskutinį kar
ters klyksmas. Kapų tyla da
žadino. Mano samprotavimais
Beikaljnga, kad jus formalu žinkite!
Jis priėjo prie Boilerio ir ką ui. Aš tikiuosi/ kad iki to lai bar viešpatavo ten. Jos kan
buvo trečia valanda. Katėjimo mo delei pasirašytute pareiški Tokios ūmios permainos aš tai pasakė jam į ausį. Ką jis ko jus gerai apsisvarstysite ir
sargas buvo pakankamai man mą, prisipažindami prio kaltės. nelaukiau. Man sunku buvo pasakė, aš nesupratau, tik ma padarysite nuoširdų prisipaži čios, gal būt, jau užsibaigė.
dagus, kad nebudinti kitų ka Tuo budu bus galima greičiau surasti tinkamas atsakymas. nei ausis pasiekė vardai Dzer nimą. Prisipažinkite — ir jus
Tyla viešpatavo ir kieme.
linių; jis nepuolė mane kaip visas reikalas baigti. Minėji Aš mačiau tik, kad pasil mosa žinskio, Artuzovo ir Badeko. liuosas. Jeig ir toliau ginsi- Jau aušo.
Juodavo baisiausio
paprastai, nešaukė garsiai ma mas pavardžių barono Taulx"s, vimo miražas galutinai prany Aš padariau išvedimą, kad če tės, — tai jĮnsų 1 ik imas nu- pasaulyje kalėjimo sienos. Pu
no vardo, bet pasilenkęs į au generolo Lerono ir kitų dabar ko. Niekuomet neužmiršiu tų kos kolegija nutarė nesitverti spręstas.
te rytmetinis vėjas. Niekuo
sį sušnibždėjo:
tiniu laiku grynai politiniais pilnų beviltingumo minučių. perdaiyg griežtų 'priemoniių,
met iki to laiko aš taip bepro
išrokavimais
nėra
pageidauja

Jausmas
buvo
toks,
tarsi
aš
į
bet
bandyti
“
prisipažinimą
”
Po to ultimatumo Boileris tiškai netroškau laisves...
‘Pilieti Popovai, tardytojas
ma.
Tuo
reikalu
aš
kalbėjau
prapultį
puolu.
Nejaugi
aš
tu

išgauti
“
marinavojimu
”
čekos
įsakė vienam {raudonarmiečiui
Vertė K.
reikalauja.”
su draugu Dze**žinskiu. Jis ma riu reikalą su kokiu tai be
Tas naktinis tardymas mane no, kad jums bus geriausia pa pročiu, kuriam visa, kas žmo
labai sujudino.
Ar neina tik sirašyti protokolą, kuriuo jums
giška, yra svetima?
kalba apie jau pažadėtą paliuo- primetama briliantų pardavi —Ar norite jus, ant galo,
savimą? Tai atsitiko čekoj ir nėjimas. Po to, kai jus įrody prisipažinti ar ne? — šaukė
naktį. Bet pasirengęs viskam, site savo lyg ir nekaltumą, jus apsiputojęs Boileris.
čekos
aš ėmiau eiti tamsiu
tuoj busite* paliuosuoti. Drau — Prie ko prisipažinti ? —
kiemu. Čekos trol>esiai Lubiangas Dzeržinskis todėl prašo kartojau aš. — Visi jūsų kalti
koj su jos nepaprasta daugybe
jūsų smulkmeniškai aprašyti, nimai neturi jokios prasmes, o
kiemų, sienų, vartų, skiepų ir kaip jus pardavinėjote brilian jus ir jūsų draugus aš skaitau
paslaptingų išėjimų naktį daro tus^ kad mes kartą ant visados pamišėliais.
baisų įspūdį: mieganti viešpa galėtumo užbaigti su visais
Boileris prikando liežuvį. Jo
tija, — “raudonos inkvizicijos”
Kasdien — bile dieną savaitėje — jus galit priversti savo dolerius uždirbti beveik dvigubai
formalumais ir paliuosuoti jus. akys rodė bejėgį įnirtimą.
jei
jus
pirksite Gulbransen Registruojantį Pianą. Jus gausite daugiau muzikos — daugiau sma
viešpatija.
Jus, tikiuosi, sutinkate?
sušnypštė
—Na, gerai... gumo — ir geresnį pianą už kiekvieną investuo tą jūsų dolerį.
Kareivis, kuris mane vedė,
—Ką tai reiškia, -nauja klas jis ir paskambino.
dideliu sunkumu tegalėjo atMalonus palinksminimas šeimynos ir draugų, negali būt įvertintas doleriais, turint Gulbran
Aš
jaučiau,
kad
artinasi
baita?
—
atsakiau
aš
Rollerui
sen. Valandos prabėga nematomai, kuomet dra Lįgai apstoję Registruojantį Pianą dainuoja
spėti tikrąją kelią tame kori
si
pabaiga.
nurodydamas
į
tai,
kad
man
ir šoka.
dorių ir laiptų labirinte, dalis
tas
reikalavimas
.nesupranta

J kambarf įėjo du raudonkurių buvo neapšviesta. Kar
Paprasti grojikliai pianai negali to padary ti, ką Gulbransen padaro. Gulbransen užregi
mas,
nes
kur
kas
juk
paran

armiečiai.
Boileris
davė
ženkstruoja dasilytėjimą raktų, taip kaip jus grotu mėt su rankomis. Gulbransen perduoda teisingai
tais mudviem reikėjo apčiupom
kiau
paliuosuoti
mane
be
tų
lą.
Jie
artinosi
nenoromis,
drogaidas bile kokios muzikos, taip kaip grotumėt rankomis. Jis paskatina dainuoti, nes gerai
eiti. “Darlias” ėjo tik kai ku
keistų
“
formalumų
”
.
akomponuoja. Jis yra centru namų palinksmini mo, groja populiarę muziką ir šokius, kur kiek
vėdamos. Tąsyk Boileris su
riuose apšviestuose kambariuo
vienas gali dalyvauti.
se
ne paprastas kanceliari> Čekistas ėmė ginčytis: drau-’ riko ant jų, ir jie tuoj sugrie
uis darbas: iš vieno tokių kam gas Dzeržinskis, girdi, nuodug bė man už rankų. Boileris pabarių girdėjosi sielą veriantis niai apgalvojo mano paliuo- sitvėrė revolverį ir pradėjo jį
moters balsas, pertraukai amas savimo sąlygas ir nutarė pa kaišioti man prie veido. Tuo
storu vyro balsu ir keiksmais, reikalauti iš manęs išplidymo pačiu laiku jis reikalavo, pus
Klauskit musų apie tai — labai
pročio
sadisto
atkaklumu,
—
to
dalyko.
Jeigu
aš
noriu
būti
moteriškė šaukė desperati
specialiai! Apžiurėkit musų pil
šku balsu: raudoni 20-to am- liuosas, tai būtinai turiu išpil kad aš, ant galo, “prisipažin
čiau”. įviliodamas mane pa
žiaus inkvizitoriai savo dariai dyti tą reikalavimą.
nų staką. muzikalių tavorų jūsų
Kančios, kurios man teko skutimais žodžiais, Boileris sti
dirbo! Aš niekuomet neužmiršių to nejmanomo beviltingumo čekoj pergyventi, ir troškimas si jaudinęs ėmė kalbėti su gęparankioje kaimyniškoje krau
laisvės — visa. tai atėmė iš rokai pastebiamu lenkišku aktuvėje. Be jokios atsakomybės.
sustojo manęs galėjimą logiškai pro centu:
Ant galo, kareivis
—Tie prakeikti zmonarchisprie durų, kurias slėpė sunkios tauti. Ir kadangi (Boileris po tų
žadėjo tai, ' tie prakeikti monarchisportjeros. Ant slenksčio sto formalumų atlikimo
o.......net
_ _
___ ,a’», tie prakeikti kontr-revošiąnakt
vėjo du
raudonarmiečiai su man laisvę, — gal
apnuogintais
kardais. Mano — tai aš, negalvodamas ką da-1 Hucionieriai, —- pakartojo jis
palydovas pravėrė portieras ir rą s, pasi tveriau plunksną ir kelis kartus.
Nežinau, kuo tas tardymas
įstūmė mane į kambarį, pasi parašiau, kas iš manęs buvo
butų paisbaigęs, jeigu tuo moChicago.
likdamas pats
koridoriuj. Aš reikalaujama.
3343 So^ Halsted St
Tas “prisipažinimas”, kur mentu> kai Boileris pašoko įpątsiduriau ne tai salėj, ne tai
detaliai
buvo aprašoma “šmu-!rastn Radistams impulsyvilmu,
milžiniškame kambaryj, kuris
buvo apšviestas menkute žva gelis su briliantais”, baigėsi ka(i kankinti mane, — aš jauPradedu sąmonės nekės šviesa.
Ant grindų — maž-daug šiaip: “Aš prisipa-!čiau*
minkšti kaurai, ant sienų ir žįstu tame, kad buvau dalyvis
durų — sunki drapira. Pusiau pai davime trijų karatų bri
apšviestas didelis
kambarys lianto. Dalyvavo dar komisioJakobsonas ir senų
buvo tuščias; tamsa darė ne nierius
t
.
• •
malonaus įspūdžio. Ilga kelio- daiktų krautuvės savininkas
nė koridoriais ir užkampiais to Vladimirovas. Turiu pastebėti,
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR
didelio tamsaus namo, despe- jog man nebuvo žinoma, kad
draudžiama
ratingi tardomų moterų šauk- sovietų Rusijoj
PASIRINK SAU DOVANAS
smai, paniurusi sargylra prie pirkti ir parduoti brangakme-1
durų didelio, tuščio ir paslap niai. I>alyvaudamas pardavime
DYKAI DELJUSU —
tingo kambario, visa tai padarė aš maniau, jog nelaužiau įsta
atatinkamą įtaką į mano vai tymų.”
dentuvę. AŠ jaučiau prisiarti
Tuo laiku,
kai aš rašiau,
nimą kokio tai neaiškaus, bet Boileris, nerodydamas jokio
Kataloge rasite visokių dalykų,
neišvengiamo pavojaus.
susidomėjimo, žiūrinėjo kokius'
kurių jus visados pageidaujate.
Aš apėjau kambarį, priėjau tai dokumentus. Tarp tų doku-i
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI.
prie lango ir sustojau greta mentų buvo ir apkaltinimas
Kataloge jus rasite budus kaip ir
jo, prisiglaudęs
prie sienos. “piliečio Popovo kontr-revokur apmainyti kuponus į dovanas.
La ūkdamas ko tai nepaprasto, liirciniame darbe.” Prie to ap-i
aš nenuleidau akių nuo durų. kaltinimo Boileris pridėjo iri
JOHN M. LOCAITIS
Tyla.
*
; ką tik parašytą prisipažinimą.'
Naujienos jums teikia
Aš noriu mielai pranešti vi
Staiga aš krūptelėjau: iš Kai kurį laiką jis atidžiai jį
kuponus kasdieną ir dar
siems draugams, pažystamiems
kampo pasigirdo silpnas gar skaitė,
priedais duoda daug ku
sas, šliugždėjimas. Reiškia, aš
O po to atsitiko tai, ko visai i ir .visiems
.
, lietuviams,
¥.
2 . . kuriems
ponų tiems, kurie užmo
visgi ne vienas tame kamba nebuvo galima laukti. Nespėjo
tarnauti;
kad
aš
šiuomi
laiku
ryj. Aš apsidairiau ir pama Boileris mano raštą perskaity
ka pinigus iškalno prenu
užsiimu
pirkimu,
pardavimu
ir
čiau kampe figūrą prisiglaud ti, kaip jo veidas nušvito. Jis
meruodami
Naujienas
mainymu
namų,
lotų
ir
farmų.
žiusio prie sienos žmogaus; jo padėjo mano verstiną prisipa
sau ar kitiems.
rankos buvo sunertos ant kru žinimą į šalį ir neslėpdamas Taipgi visokių Insurance ir ki
tinės; jo veidas, kiek aš galėn grūmojimo |>ažvelgė į mane. tų gerų ir pelningų investmenDaugink savo kuponus
tų.
—Taip, dabar jus musų ran
jau pastebėti, piktai šypsojosi.
prisiųsdamas naujų skai
viršminėtų
Turėdariii kas
To žmogaus išžiūra
pagimdė čose! Jus ką tik prisipažinote,
tytojų ir rinkdamas juos
manyj baimę ir aš surikau.
jog atlikote tokį darbą, kurį | reikalų, meldžiu matykite makitokiais budais.
įstatymai ne asmeniškai.
Nesibijokite, pilieti Popo sovietų respublikos
asmeniškai.
Klauskite
'ne
vai
nugirdau aš pažįstamą skaito kriminaliniu ir atatin
JOHN LOCAITIS,
kamai baudžia. Priegtam va
—-• tai aš.
3804 So. Kedzie Avė.
Paslaptingasis žmogus pasi kar jus raštiškai pareiškėte
Tel. Lafayette 5153
rodė man .“gerai” pažįstamas. savo lojalumą sovietų valdžiai Chicago.
Prieš mane stovėjo čekos tar ir todėl skaitotės sovietų pa
dytojas Roller. Jo pasirody valdiniu ir agentu. Ir jeigu
mas mane nugąsdino. Aš nieko jus dabar nuoširdžiai neprisinelaukdamas
paklausiau jo, pažinsite ir nepapasakosite apie
IOOO
ar jis paliuosuos mafle, kaip sąmokslą, kurį jus organizakad buvo žadėjęs. Roller, link vote su baronu Traube, gen.
smai šypsodamos, atsakė: — Leronu ir kitais niekšais, kad
Suprantama. Tuo tikslu aš jus nuvertus sovietų valdžią, tai
CĄT NO.HG3
ir pašaukiau. Reikia tik atlik čekos kolegija už šmugelį bri
bOOoCoufonl
ti kai kurie formalumai, su liantais pasmerks jus dešim
kuriais mes, tikiuosi, greit ap čiai metų sunkiųjų darbų ka
Var<las ••■
lėjimo Archangelske, kur jus
sidirbsime?
Tuos žodžius pasakęs, Roller greičiausia ir nusikapanosite.
Adresas atsisėdo prie rašomojo stalo ir, O tie ponai iš voikečių pasiunState
Miestas —
pradėjo akyliai į mane žiūrėti. Į tinybės, draugas Radekas, taipIšpildyk ir siųsk Naujienoms
—Dalykas
štai kame, — . jau, kaip ir jūsų kolegos, nie
tMade by
pradėjo Roller
tokiu tonu, ko negalės jums padėti, ka
Lamb*rt Phannacal Co., Sainc Lmib, U. S. A.
tarsi jis kalbėjo apie visai pa dangi . jus kalenami kriminat
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Naktis Lubiankoj

Jusu Doleriai Nupirks Daugiau
Jei Pirksit Gulbransen

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

JOS. F. BUDRIK

SKAITYTOJAU!

■0

W. H. ESC U. l’rop.

| 3643 South Halsted Street Į

Garantuoti
augštos rųšies mau
dynių
įrengi
mai, 5 pėdų
maudyne, -bal
tai enameliotas,
Closetas ir dide
lė Lavatory, sy
kiu
su
fitingais ............. $59
DYKAI KNY
GUTĖ
Kurioje parodo
ma Plumbingai
ir namų apšildy
mo reikmenis olselio kaina.
APŠILDYMO
REIKMENIS,
SUTAUPYKIT '/j
Priduokit skičą
dėl kainų ant ga
tavų Garu arba
Karštu vandeniu
apšildymo reik
menų. Musų len-'
gvas metodas su
taupys jums %.

Pasitarki! 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
daugelj gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.
Ateikit j musų ofisą ir daleiskite
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray
ir labaratprijoj, 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 užsisenejusias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių,
kepenų ir nuslės trubeliai, odos ir
VENERINĖS ligos, yra musų spėri
ai urnas per 28 metus.
Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be
skausmo. Musų kainos už -gydymą
yra labai liberalės.
Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute
Dr. Gili, Specialistas

40 No. Wells St.,
kampas Washington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir
Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir
Subatoj: 9-8, Nedėldieniais ir šven
tomis: 10-1.

Kg reiškia tavo vakaryk
štiš sapnas?
Žmonės sapnavo ir sapnuos,
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir ;a pagalios, ar
mes tikiame j sapnus ar netikiame, 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
gražią merginą, ar moteriai
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai.
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su prisiuntimu 75 centai.
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

i

NAUJIENOS, Chlcsgo, Ui
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Jtuziazmo visam suvažiavimui. Į rlaigri, jau ir chjcagiečlai praMandatų , komisija pranešė, dėjo rimtą darbą SLA. apsaukad dalyvauja šios kuopos: 226,'gai ir gerovei; o to senai, senai
“ ir
' 185.
1 "
289 kuo- i)UV0 laukiama iš jų.
184 2208, 74

n

Lieiuuii Ratehiisse . . . . . . . .

GOLFAS

/ DR. VAITUSH, O. h.

--h- —

Matai Kas Dedasi?

LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTĄ.'.

Naujienų
Spulkos
$usi- ivavo pareitam suvažiavime.
kuri® ^y1
7
r
/ Reiškia, dalyvauja penkios ku6rinkimas
pos su 31 delegatu, bet keturi Aavažiuoja iš Lietuvos
neatvyko, tad dalyvauja tik 27

žilgalvis Narys.

Lietuvių Golfo Kliubo meti
g.
,
....
, .
. t
niai turnamentai prasideda nedėlioj, rūgs. 27 dieną. Dar ne
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastimi Kalvos skaudėjimo,
turint savo “links,” šiemet nu
svaigimo, akių aptemimo, nervuotutarta lošti Lietuvių Golfo čem .Rugsėjo 18 dieną įvyko Nau delegatai.
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso,
'
Naujienų
Laivakorčių
/
Sky

jienų
Spulkos
šėrininkų
susirin

creivaa akis, nuima kataraktą, ati
pionatus “Oak Hills” Golfo
Išrenkama suvažiavimo pirm,
taiso
trumpregystę ir toliregystą.
kimas Susirinkusieji visi bu ip. Vilis ir rezoliucijų komisija riaus patarnavimu, laivu RepuUžvakar trys žmonės liko už- Kliube, nes šį vieta yra graži ir
Prirenka teisingai akinius.
Visuo
jblię,
atvažiuoja
iš
Lietuvos
i
vo
geram
upe,
džiaugėsi
susi

se
atsitikimuose
egzaminavimas
daparanki.
Pagal
Lietuvių
Gol

iš Dr. Montvido^ Prusto ir p-ios Chicago Marija Kazlauskaitė.
mpšti automobilių.
\Villinm
omas
su
elektra,
parodančia
ma

taupę
sau
ant
juodos
dienos,
ar
i Baleckienės. Perskaitomas pro
La Rue, 986 Lealnd Avė., liko j fo Kliubo įstatus bus lošta
žiausias
klaidas.
Spccialė
atyds
atnusipirkimui nuosavybės.
Iš tokolas ir vienbalsiai priimtos į Važiuoja ji pas savo patėvį Vacreipiama į mokyklos vaikus.
Aki
užmuštas savo draugo. Abu va-į kožnas metas šeši turnamentai:
niai nuo $4.00 ir augŠČiau. Vai: 10
Spulkos VnJ
valdybos
atskaitų, pa.inqkrifi 208 kn ir 74 KP
kn ‘
I New.
Yorką ji pribus
rlnv innnu
apSKriW
1O Hipno
žiavo Broadway gatve.
Lai trys ant “links” vasarą ir trys sirodė,
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. f.
apie spalio 12 dieną.
kad ta dar jauna Spul- iš So. Chicago.
Lošimas
Rue turėjo Jabai urnai sustoti. Į viduje žiemos laiku.
1545 West 47th Street
ka gana gerai gyvuoja. Turi | Valdybos ir komisijų raportai
Jo draugas Earl VVilliam nebe-' įvyks šitaip:
FTOEfi
’
V/rtn
oiic
Phone Boulevard 7589
1077 mokamų šėrų ir apie 100 priimti.
Iš
jų
raportų
buvo
įstengė sustoti ir atsimušė į jo'
narių. Pelnos Spulkos nešė galima suprasti, kad jie turėjo
Redeemable for
PITAII5
automobilių.
Williams, kuris I Nedėlioj, nigs. 27 dieną, 1925
virš
6
nuošimčių
per
paskuti

bus lošiama Mėgėjų—
Vakt^He Giftš
nemažai darbo atlikti. Apskri
liko labai sunkiai sužeistas, au metų
nius
metus.
Susirinkime
bu

Lo
čio sekretorius K. Semaška, iš
tomobilius apvirto, o La Rue “Amatuer” turnamentas.
vo
reprezentuoti
ypatiškai,
ar
“Save” ‘reiškia gelbėti; išgel
automobilius atsimušė į stulpą. šimo būdas “Match” po 18 per įgaliojimus, 597 serai. Trys skaitė kelių kuopų atsakymus,
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
La /Rue pasimirė bevežant į li duob. kožnai porai, prisilaikant direktorių, kurių tarnystė buvo 1 kurios mandagiai atsiliepė ir
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo
“VVestern Golf Association”
i ketina prisidėti prie 6-to apMetinėn Sukaktuvės
goninę.
pasibaigus
liko
išrinkti
išnaujo.
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
taisyklių.
Pirmos poros pra
Hskričio.
Bet 36-tos kp. laišką
JONO
VAIČIŪNO
kime reiškia ne daugiau, ne ma
dės lošti 9 vai. iš ryto, o ant Dar rinkti buvo du direktoriai i biski padiskusavo, nes kasi te
Roselando ir Burnside orga ros poros 3 vai. po pietų. Su pavaduotojai. Po raportų val
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
nai tokio neaiškaus ir palikta
kuris persiskyrė su šiuo
nizacijos padavė mayorui pra sirinkite L. G. K. apie 7 vai. iš dybos ir rinkimų xsusirinkusių apskričio valdybai Sužinoti.
pasauliu rugsėjo 18, 1924 m.
doti.
Lietuvių Dentistas patar
Dabar, ateinančioj
subatoj,
simą įsteigti parkiuką tarpe 96,' ryto. Menas ir kiti golfo pro ūpas dar labiau pakilo ir visi
Diskusuojamas statutas
rugsėjo 26 d., 11)25 atminimui
naus geriau.
Taupyk kuponus iškirpdamas
98, State ir Michigan Av. Ten! fesionalai šiemet • turnamente smagus, džiaugdamiesi m juo Pagaminti 6-am apskričiui įs
tos musų nelaimės suėjus me
iš Naujienų kasdieną — ir pa Traukimas dantų be skausmo.
esą 26 akrai žemės, kurie greit nedalyvauja.
kaudami, linksmai išsiskirsto tatus buvo praeitame Suvažia
tams, bažnytinės
pamaldos
Bridge geriausio aukso. Su musų
atsibus Apveizdos Dievo par.
daugink juos atnešdamas nau plęitom
užsibūdavo^ jei miestas jų ne
namo.
—Ten buvęs. vime išrinkta komisija iš D v.
galima valgyti kiečiausią mai
Union ir 18 gat. 7M30 iŠ ryto.
stą. Gaiab tuo jame visą savo darbą, ir
jų skaitytojų.
nupirks.
Mayoras prižadėjo Nedėlioj spalių 4 dieną, bus
Montvido, K. Rugio ir K. Kat
žemas musų kainas. Sergėkite savo
Kvieiam visus gimines ir
rūpintis tuo dalyku.
dantis,
kad nekenktų jūsų sveikatai.
lošiamas pirmu kartu istorijoj
pažįstamus atsilankyti ant pa
kevičienės.
maldų,
ir
ištarti
amžiną
at

Lietuvių Moterų Golfininkių
Statutas pirma puvo visas
ilsi neužmirštaindm JONUI.
1545 West 47th Street
Drohibicijos agentai padarė Turnamentas.
Lošimo būdas
Kviečia
nujhidę
perskaitytas, o paskui atskirai
Netoli Adliam* A.ve.
puolimą ant Clover Leaf kar- “Match” po 18 duobių kožnai
jo paragrafai. Reikia pasaky
Moteris Justina ir
čiamos prie 2430 W. 95 S t. porai. Lošimas pagal “Woman’
Dukterys
ti, kad yra didelis skirtumas
George Waseliw, savininkas, Ii-! Golf Association” taisykles.
1037 \V. 20th PI,
Rugsėjo 20 dieną, Liuosybės tarp 2-rojo apskričio Ir 6-tojo
ko suimta, taipjau esą suimta Pradės kai 9 vai. ryto ir 3 vai.
Chicago, UI.
apskričių įstatų^
Kada jis
salėj,
1822
Wabansia
Avė.,
įvydaug degtinės, vyno ir alaus i po pietų.
Kaipo istorinis Mo j ko šio naujo apskričio antras |I musų organe tilps, tai musų
Tie patys agentai aplankė ir terų Golfo turnamentas butų
suvažiavimas. Mat šis apskrię. bolševikiškoji spauda ir turės
Evergreen Inn, 9508 So. West- gerai, kad visos lietuvaitės ja
tys yra įsikūręs iš kuopų pasi ką rašyti ir plūsti, kad taip
ern Avė.
Ten taipjau rasta me dalyvautų ir apvainikuotų
traukusių iš 2-ro SLA. apskri jiems nelengva bus į 6-tą aps
daug degtinės ir vyno.
savo čempionę garbės vainiku čio, kuriame viešpatauja bolše kritį nosį įkišti.
Tegul visi
t
I
neužmirštamai ateičiai.
Visos vikų diktaturra. Skilimas įvy žino, kad šis statutas tapo vien
Kadangi George* Taylor, 22 lietuvės golfininkės fore!!!
Del keturių balsų
balsiai delegatų užgintas ir pri
ko gegužės 24 dieną.
metų ir jo pati- išėjo visai die
Rimtos ir ištikirųos
Suvažiavimas pasidėjo apie imtas.
New SųbscriToei®
nai ir paliko savo dukterį Mary
Surinktos L. Eremino
Nedėlioj, spalių 4 dieną, lo 2 vai. po pietų. Pirm, p-ia K. SIaA. kuopos gali apsisaugoti
2l/> metų, vieną namuose, abu šiama jau “Open” — visų Lie
foom* paper
Rosclandiečiams ir kenKatkevičienė atidarė susirinki tiktai tam tikrais patvarkymais
ir
Šios
dainos
tinka
chorams
atsidūrė teisme, kaiminams pa tuvių Golfininkų čempionatas.
mą ir keliais žodžiais apibėgo apskričiuose.
singfoniečiams
artimkvartetams, o taipjau kiekvie
šaukus policiją, kada jiems at Lošiama bus 36 duobes tą pačią
suvažiavimo svarbumą.
Pas Buvo svarstoma jaunuolių nam dainų mylėtojui. Susideda
sibodo klausyti vaiko verksmo. dieną už lietuvių Čempionatą.
jausiu įstaiga pasiuotikyrė mandatų komisiją iš organizavimo klausimas, bet šie iŠ dviejų dalių: mišriems cho
Motina aiškinosi, kad ji buvo “Medai” tai yra'žeminusį skai
trijų delegatų: M. Dubausko, reikalai palikti apskričio valdy rams ir vyrų chorams. Joje tel
mui pinigų Lictuvon
išėjusi darbo j ieškoti. Abu tė čių kirčių padaręs tamda Čem
bai. Taipgi svarstyta Pild. Ta
S. šuolienės ir P. S. Rindoko.
pa 67 dainos su įvairiomis gai
vus atiduota policijos priežiū pionu.
yra Tupikaičio aptieka,
Pradžia 9 val.J ryie ir
Esant trumpai
pertraukai rybos nusprendimas remontuoti
dų
kombinacijomis.
Tvirtais
au

rom
3 vai po pietų.
Lošimas pa pirmininkė pakvietė kalbėti Dr. SLA. namą. Dėl daugelio at
233 Ęast 115th St. Pi
dimo apdarais.
gal “U. S. Golf Association.” Montvidą.
Jis kalbėjo ilgai stovų atrodė, jog nėra verta
Kadangi Martin Porterr, 45
Norintys dalyvauti Lietuvių ir kedeno visus bolševikų sky- taisymo ir pridėjimo 25 tūks Įsigyk sau vieną šių dainų
nigai nueina Lietuvon
metų, neturėjo pinigų ir buvo Golfininkų turnamentuose re
sąsiuvinį ir dainuok. Daina ta:
Ask us about
mus, kuriuos jie musų organi tančių dolerių prie to seno na
greitai,
su
pilna
gvaalkanas, jis pasivogė . keletą gistruokitės L. G. Kliube, 3204
zacijose vartoja.1
Kalba buvo mo. Geriausia butų jį parduo yra musų sielos suramintoja ir
UNITED V«OfiTjHAR^G5
centų nuo laikraščių standos So. Ilalsted St., Tel. Boulevard
paguoda:
liūdna
—
padainuok
rantija.
1
rimta ir delegatams patiko, ži ti ir įsigyti naują namą. Cent
prie Jackson ir Clark gatvių, 6648. Jurnamentai atdari dėl
nomą nebolševikams.
Antras ro raštinę ir fiamą geriausia dainelę ir palinksmėsi, vargas
l.š Roselando ir KenŠis musų prietjelis dirba iš
kad nors už tuos centus misi visų lietuvių golfininkų ir goi
kalbėjo K. J. Semaška, apkr. butų iškelti į Chicagą, nesi čia tave spaudžia — padainuok dai
pirkus maisto.
Bet tapo pa fininkių L. G. K. narių ir nt sekretorius. Jis trumpoje kal
singtono siųskite pini- širdies ir neša naujus skaityto
centras lietuvių išeivijos Ame nelę ir užmirši, dvasios nupuo
jus Naujienoms kasdieną.
gautas ir liko teisėjo Borrelli narių. Neužsiregistravę iki se
boje pasakė apie pradžią aps rikoje, be to čia ir nuosavybės limą jauti — padainuok ir su
gus
Lietuvon
per
Naunuteistas dešimčiai dienų kalė- kančios subatos negalės daly
Darykit tai ir Jus
kričio organizavimosi ir netei — lotai ir namai pigesni. Vi- stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
jiman.
rą
ir
geriausią
savo
draugę,
ši
vauti mėgėjų —Amateur tur singumą
j ienų Skyrių Tupikaibolševikų šmeištų. sas šis klausimas yra rekomen
štai kiek kuponų gausit už
namente.
Del “open” Ir mo Trečia kalbėtoja buvo p-ia S. duojamas kuopom apsvarstyti, knygelė, taipgi yra didelis pa
• čio aptiek oje, 233 E. kiekvieną atneštą ar atsiųstą
Sveikatos departmento! terų turnamento registruoki Kuolienė, kuri pareiškė, jog jų ir kad P. T. susilaikytų nuo re- puošalas namams. Kaina su pritės iki subatos 3 d. spalio. Kliu kuopa nekuomet nesutiko su montavimo iki seimo.
<duntimu $1.50.
115th St., Kensington. paštu naują skaitytoją:
pranešimas
bo valdyba padalins į klases ir veikimu 2-ro apskričio. Kalba Nutarta dar keletas kitų da
J
VAIlITUMnC
150 kuponų
Už metus
suporuos
kontestantus
sekan

p-ia K. P. Baleckienė, apskr. lykėlių, liečiantys 6-to apsk.
Sveikatos komisionlerfus Dr.
pusę metų
75 kuponus
1739 S«. Halsted St.
čio]
subatoj.
ižd.
Ji labiau paliečia abelną gerovę.
Herman / N. Bundesen, pataria
Už
tris
menesius
....
35
kuponus
Chicaft", DL
—
L.
G.
K.
Valdyba.
SLA. gerovę, auksinį konkursą Gerai tėmyjant šio suvažiavi
valgyti kiaušinius.
Taip dirbdamas nepajusi,
j ir kitus reikalus.
Kalba sve mo eigą ir tarimus, jauties, kad
Kiaušiniai,—sako 'jis, — yra
kaip sudarysi tokj skaitlių ku
čias p. St. Grisius, pirm. SL*A. čia esi tarpe tikrų lietuvių tė
ponų, už kurį teks geriausia
vienas iš geriausių maistas. Po
129 kp.
Jis džiaugiasi nauju vynainių, kurie rūpinasi savo
pieno kiaušiniai užima pirmą
dovana.
Į apskričiu ir tais darbuotojais, tautos ir brangios šios organi
vietą ir tinka duoti ligoniams.
kurie pradėjo rimtą darbą. Jis zacijos -4 SLA. reikalais.
Kiaušiniai turi geležies, fosfo
j taipgi
nesigailėjo vieną kitą
6-tas SLA. apskritys au/a
ro ir kitų naudingų kunui ele
į Trockio pastumdėlių darbuotę kuopomis ir augs, vien dėlto,
mentų.
Bet ypač kiaušiniai
12-me apskrity iškelti. * Girdi, kad jame yra vilties rimtom
yra naudingi tuo, kad jie turi
musų kuopa vėliau ar ankščiau kuopom sutvirtėti ir užkirsti
vitamino A.
Be to, kiaušiniai
prisidės prie šio apskričio. Kal kelią Trockio agentams ir jų
turi mineralinių druskų, ku
KELLOGGS
ba p. A. Labanauskas, jis pa užsimojimams ant SLA. ,gero
rios būtinai yra reikalingos Reprezentuojame geriausių išdir- reiškia, jog nesąs oficialia at vės ir turto.
'
bysėių Pianus; Parduodame už tei
TASTELESS CASTOROIL
sveiko kūno palaikymui.
Vi singa
dirbtuves kainų ant lengvų stovas nuo savo , kuopos, bet
Chicagiečiams senai reikėjo
taminas A. priduoda energijos. išmokėjimų.
Labai geras castor oil pa
jam atrodąs naujas apskritys apleisti 2-rą SLA.* bolševikuov
šviesą
ir
pajiegą
suvedame
į
senus
ir
naujus
namus,
taipgi
dirb

darytas
dėl medikalio var
Vaikams būtinai reikia duoti
Pirm negu pirksi, apsilankyk
esąs tikra SLA. organizacijos jantį apskritį, bet matyt buvo
tuves.
Cash
arba
ant
išmokėjimų.
tojimo.
Be
skonio. Stipru
pas mus
kiaušinių.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
mas ir grynumas nesimaidalis.
Girdi, musų kuopa gal apsileidimas, ar gal buvo stoka
no. Prašykite Kellogg’s
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
ir prisidės.
drąsių vyrų. Laikas musų se
Jos. F. Budrik
Pienas ir kiaušiniai, sako kobutelukuose ir su labeliais.
A. BARTKUS, Pieš.
3313 So. Ilalsted St.,
Tokios
tJi,
paviršutiniai niams 36-toje kuopoje pabusti
Pas visus aptiekorius.
misionierius, yra
geriausias
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
Stock Room 3327 So. Ilalsted St. imant, kalbėtojų mintys ir nuo iš miego ir pažiūrėti kas aplin
maistas.
Čia jokio perdėjimo
monės. Visi pridavė daug en- kui veikiama.
nėra, priduria jis.

Smulkios Žinios

SLA. 6-io apskričio su
važiavimas

PINIGAI
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Garsinkitės Naujienose

Hitt and Runn

We Wonder What This Woman Mušt Drop in Her Husband s Coffee!
S HE.
I EX£gCTzL
colieci *5.000°- ihsuiunce

Bull 1 JUSTL
Got a ieties froka
//eacthv \aiomam OUT
ih UTąh
_
“ -| SHE

_JSUC

S>UE-

A

\u

PtCfURL OF M t IN A

TIME-

SIILY
COOT "

JvMHV "DOHU YOU
KARUV THE OU>

C

To MARRy
ME. -

a

LOOKlMto

AMb vVAMTS ME 10 CDME

BY HITT

BOTL2

'i bOUTEYPLCT TO
BtOOtAE A WbOW- FOR A
VET-

rcw

t

4 *i

Jr-H'T
7

F

6

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Penktadienis, rūgs. 25,1925

. ................... i—

4 ►

n

r

i

—

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

^tuziazmo visam suvažiavimt^į. [ Taigi, jau ir chjcagieCtai praMaiidatų , komisija pranešė, dėjo rimtą darbą SLA. apsam
kad dalyvauja šios kuopos: 226,’Kai ir gerovei; o to senai, senai
GOLFAS
134 208, 74 ir 185. 289 kuo- buvo laukiama iš jų.
—Žilgalvis Narys.
Lietuvių Golfo Kliubo meti*
7 , .
ivavo
pareitam
suvažiavime.
I
• VI •
11
•
1 •
1.
/
niai turnamentai prasideda ne
■ Reiškia, dalyvauja penkięs ku6dėlioj t ru^s. 27 dieną. Dar ne
pos su 31 delegatu, bet keturi
turint savo “links,” šiemet nu
neatvyko, tad dalyvauja tik 27
.Rugsėjo
18
dieną
įvyko
Nau

tarta lošti Lietuvių Golfo čem
delegatai.
'
pionatus “Oak Hills” Golfo jienų Spulkos ščrininkų susirin I Išrenkama suvažiavimo pirm, Naujienų Laivakorčių Sky
Užvakar trys žmonės liko už- J-Kliube,
------ - -nes šį vieta yra graži ir kimas Susirinkusieji visi bu ip. Vilis ir rezoliucijų komisija riaus patarnavimu, laivu RepuPagal Lietuvių Gol- vo geram upe, džiaugėsi susi iš Dr. Montvido^ Pruslo ir p-ios blię, atvažiuoja iš Lietuvos i
nųišti automobilių.
\Villiam paranki.
taupę sau ant juodos dienos, ar
J, įBaleckienės. Perskaitomas pro- Chicago Marija Kazlauskaitė.
La Rue, 936 Lealnd Avė., liko;Ifo Kliubo įstatus bus lošta
s tokolas ir vienbalsiai priimtos į Važiuoja ji pas savo patėvį Vaužmuštas savo draugo. Abu va-!ĮkoŽnas metas šeši turnamentai: nusipirkimui nuosavybės.
Spulkos valdybos atskaitų, paanqkriti 208 kn ir 74 ko {rekoJt- I New YorM ji
I.a
žiavo Broadway gatve.
1 trys ant “links” vasarą ir trys sirodė,
kad
ta
dar
jauna
Spul1
P‘ apie spalio 12 dieną.
-J--- x:
------------------Lošimas
Rue turėjo Jabai urnai sustoti, viduje
žiemos
laiku.
ka gana gerai gyvuoja.
furi, Va)dybos ir komksijų raportai
Jo draugas Earl Williain nebe-'i8 šitaip:
<3iven
oiir
1077 mokamų šėrų ir apie 100 priimti.
Iš
jų
raportų
buvo
PAPS-R
įstengė sustoti ir atsimušė į jo
narių. Pelnos Spulkos nešė galima suprasti, kad jie turėjo
Redeerna
ble for
VVilliams,
kuris
I
Nedėlioj,
nigs.
27
dieną,
1925
MTAIV
automobilių,
virš
6
nuošimčių
per
paskuti

metų
bus
lošiama
Mėgėjų
—
nemažai darbo atlikti. Apskri
liko labai sunkiai sužeistas, au
Valuable Gjftš
nius
metus.
Susirinkime
bu

“
Amatuer
”
turnamentas.
Lo

čio
sekretorius
K.
Semaška,
iš

tomobilius apvirto, o La Rue
vo reprezentuoti ypatiškai, ar skaitė kelių kuopų atsakymus.
“Save” ‘reiškia gelbėti; išgel
automobilius atsimušė į stulpą. šimo būdas “Match” po 18 per jgahojimus, 597 serą ■ Trys,^.^
mand iai atsili ė lr
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
La /Rue pasimirė bevežant į li duob. kožnai porai, prisilaikant direktorių, kurių tarnyste buvo
- - ---- prie 6-to apsaugoti ; nedaleisti; pasinaudo
“Western Golf Association”
į ketina prisidėti
MetinŽN Sukaktuvės
goninę.
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
taisyklių.
Pirmos poros pra- pasibaigus liko išrinkti išnaujo.Jskričio.
Bet 36-tos kp. laišką
JONO VAIČIŪNO
Dar
rinkti
buvo
du
direktoriai'
kime reiškia ne daugiau, ne ma
dės lošti 9 vai. iš ryto, o ant
biski padiskusavo, nes kas te
Boselando ir Burnside orga ros poros 3 vai. po pietų. Su pavaduotojai. Po raportų val nai tokio neaiškaus ir palikta
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
kuris persiskyrė su šiuo
nizacijos padavė mayorui pra- sirinkite L. G. K. apie 7 vai. iš dybos ir rinkimų ^susirinkusių apskričio valdybai sužinoti.
pasauliu rugsėjo 18, 1924 m.
doti.
Dabar, ateinančioj
subatoj,
šinii, įsteigti parkiuką tarpe 96,; to
Mellas ir kiti golfo pro. ūpas dar labiau pakilo ir visi
Diskusuojamas statutas
rugsėjo 26 d., 1925 atminimui
Taupyk kuponus iškirpdamas
98, State ir Michigan Av. Ten
1 en fesjonniaj šiemet • tumamenle smagus, džiaugdamiesi ir juo Pagaminti 6-am apskričiui įs
tos musų nelaimės suėjus mciš Naujienų kasdieną — ir pakaudami, linksmai išsiskirsto
esą 26 akrai žemės, kurie greit nedalyvauja.
tilms, bažnytinės
pamaldos
tatus buvo praeitame Suvažia
atsibus Apveizdbs Dievo par.
• daugink juos atnešdamas nau
užsibudavosL jei miestas jų ne
namo.
—Ten buvęs. vime išrinkta komisija iš Dv.
Union ir 18 gat. 7M30 iš ryto.
jų skaitytojų.
nupirks.
Mayoras prižadėjo
Nedėlioj spalių 4 dieną, bus
Montvido, K. Rugio ir K. Kat
Kvieiam visus gimines ir
rūpintis tuo dalyku.
pažįstamus atsilanktyti ant pa
lošiamas pirmu kartu istorijoj
kevičienės.
maldų, ir Rtarli amžiną at
Lietuvių Moterų Golfininkių
Statutas pirma įiuvo visas
ilsį neužmirštamam JONUI.
EVohibicijos agentai padare Turnamentas.
Lošimo būdas
Kviečia nuliūdę
perskaitytas, o paskui atskirai
puolimą ant Clover Leaf kar- “Match” po 18 duobių kožnai
jo paragrafai. Reikia pasaky
Moteris Justina ir
čiamos prie 2430 W. 95 S t. porai. Lošimas pagal “Woman*
Dukterys
ti, kad yra didelis skirtumas
George Waseliw, savininkas, li Golf Association” taisykles.
1037 W. 20th Pi,
Rugsėjo 20 dieną, Liuosybės tarp 2-rojo apskričio Ir 6-tojo
ko suimta, taipjau esą suimta Pradės kai 9 vai. ryto ir 3 vai.
Chicago, III.
Kada jis
salėj, 1822 Wabansia Avė., įvy- apskričių įstatų.
daug degtinės, vyno ir alaus po pietų.
PKaipo istorinis Mo-jko šio naujo apskričio antras I musų organe tilps, tai musų
Tie patys agentai aplankė ir terų Golfo turnamentas
fnvnnmnnbK, Knf.J
--------------r ¥._ —bolševikiškoj i
spauda ir turės
butų suvažiavimas.
Mat
šis apskrię.
Evergreen Inn, 9508 So. West- gerai, kad visos lietuvaitės ja
tys yra įsikūręs iš kuopų pasi ką rašyti ir plūsti, kad taip
ern Avė.
Ten taipjau rasta me dalyvautų ir apvainikuotų
traukusių iš 2-ro SLA. apskri jiems nelengva bus į 6-tą aps
daug degtinės ir vyno.
savo čempionę garbės vainiku čio, kuriame viešpatauja bolše kritį nosį įkišti.
Tegul visi
9
neužmirštamai ateičiai.
Visos vikų diktaturra. Skilimas įvy žino, kad šis statutas tapo vien
Kadangi George v Taylor, 22 lietuvės golfininkės fore!!!
Del keturių balsų
balsiai delegatų užgirius ir pri
ko gegužės 24 dieną.
metų ir jo patr išėjo visai die
Rimtos ir ištikimos
Suvažiavimas pasidėjo apie imtas.
nai ir paliko savo dukterį Mary
Surinktos L. Eremino
Nedėlioj, spalių 4 dieną, lo 2 vai. po pietų. Pirm, p-ia K. SIxA. kuopos gali apsisaugoti
214 metų, vieną namuose, abu šiama jau “Open” — visų Lie Katkevičienė atidarė susirinki tiktai tam tikrais patvarkymais
Roaclandiečiams ir kenŠios
dainos
tinka
chorams
ir
atsidūrė teisme, kaiminams pa tuvių Golfininkų čempionatas.
mą ir keliais žodžiais apibėgo apskričiuose.
singloniečiains
artimkvartetams, o taipjau kiekvie
šaukus policiją, kada jiems at Lošiama bus 36 duobes tą pačią suvažiavimo svarbumą.
Pas Buvo svarstoma jaunuolių nam dainų mylėtojui. Susideda
sibodo klausyti vaiko verksmo. dieną už lietuvių čempionatą. kyrė mandatų komisiją iš organizavimo klausimas, bet šie
iausia įstaiga pasiuotiiŠ dviejų dalių: mišriems cho
Motina aiškinosi, kad ji buvo “Medai” tai yra' žeminusį skai
trijų delegatų: M. Dubausko, reikalui palikti apskričio valdy rams ir vyrų chorams. Joje tel
mui pinigų Lietuvon
išėjusi darbo jieškoti. Abu tė čių kirčių padaręs tampa Čem S. šuolienės ir P. S. Rindoko.
bai. Taipgi svarstyta Pild. Ta
pa 67 dainos su įvairiomis gai
vus atiduota policijos priežiū pionu.
yra Tupikaičio aptieka,
Pradžia 9 vai. ryte ir Esant trumpai
pertraukai rybos nusprendimas remontuoti dų kombinacijomis. Tvirtais au
rom
3 vai po pietu.
Lošimas pa- piimininke pakvietė kalbėti Dr. SLA. narna. 1*41 daugelio at dimo apdarais.
223 Rast 115th St. Pi
Association.”
gal “U. S.
--------- ’—
verta
Montvidą.
Jis kalbėjo ilgai stovų atrodė, jog' nOra
Kadangi Martin Porterr, 45
Įsigyk
sau
vieną
šių
dainų
nigai nueina Lietuvon
Norintys dalyvauti Lietuvių ir kedeno visus bolševikų sky- taisymo ir .pridėjimo 25 tūks
mėtų, neturėjo pinigų Ir buvo Golfininkų turnamentuose re- mus, kuriuos jie musų orgam- tančių dolerių prie to seno na sąsiuvini ir dainuok. Daina ta:
greitai, su pilna gvaalkanas, jis pasivogė , keletą gistruokites L. G. Kliube, 3204
yra musų sielos suramintoja ir
zacijose vartoja.' Kalba buvo mo. Geriausia butų jį parduo
centų nuo laikraščių standos So. Ilalsted St., Tel. Boulevard rimta ir delegatams patiko, ži ti ir įsigyti naują namą. Cent paguoda: liūdna — padainuok
rantija.
prie Jackson ir Clark gatvių, 6648. Ju momentai atdari dėl
dainelę
ir
palinksmėsi,
vargas
nomą nebolševikams.
Antras ro raštinę ir ąamą geriausia
Iš Roselando ir Kenkad nors už tuos centus nusi visų lietuvių golfininkų ir got kalbėjo K. J. Semaška, apkr. butų iškelti į Chicagą, nes čia tave spaudžia — padainuok dai
pirkus maisto.
Bet tapo pa fininkių L. G. K. narių ir nt sekretorius. Jis trumpoje kal centras lietuvių išeivijos Ame nelę ir užmirši, dvasios nupuo
singtono siųskite pinigautas ir liko teisėjo Borrelli narių. Neužsiregistravę iki se
boje pasakė apie pradžią aps rikoje, be to čia ir nuosavybės limą jauti — padainuok ir su
gus Lietuvon per Naunuteistas dešimčiai dienų kalė kančios subatos negalės daly kričio organizavimosi ir netei — lotai ir namai pigesni. Vi stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
jimam
vauti mėgėjų —Amateur tur- singumą
jienų Skyrių Tupikaibolševikų šmeištų. sas šis klausimas yra rekomen rą ir geriausią savo draugę, ši
namente.
Del “opcn” ir mo Trečia kalbėtoja buvo p-ia S. duojamas kuopom apsvarstyti, knygelė, taipgi yra didelis pa
• čio aptiek oje, 233 E.
Sveikatos departmento terų turnamento registruoki Kuolienė, kuri pareiškė, jog jų ir kad P. T, susilaikytų nuo re- puošalas namams. Kaina su pri'
'
'
.
‘
<duntimu
$1.50.
tės
iki
subatos
3
d.
spalio.
Kliu

115th St., Kensington.
kuopa nekuomet nesutiko su montavimo iki seimo.
pranešimas
bo valdyba padalins į klases ir veikimu 2-ro apskričio. Kalba Nutarta dar keletas kitų da
Sveikatos komisionlerlus Dr. suporuos kontestantus sekan p-ia K. P. Baleckienė, apskr. lykėlių, liečiantys 6-to apsk.
1739 Stf. Halsted St.
čio
j
subatoj.
ižd.
Ji
labiau
paliečia
abelną
gerovę.
Ilerman N. Bundesen, pataria
ChicagA OL
—
L.
G.
K.
Valdyba.
SLA.
gerovę,
auksinį
konkursą
Gerai
tėmyjant
šio
suvažiavi

valgyti kiaušinius.
[ir kitus reikalus.
Kalba sve- mo eigą ir tarimus, jauties, kad
Kiaušiniai,—sako *jis, — yra
’čias p. St. Grisius, pirm. SLA. čia esi tarpe tikrų lietuvių tė
vienas iš geriausių maistas. Po
129 kp.
Jis džiaugiasi nauju vynainių, kurie rūpinasi savo
pieno kiaušiniai užima pirmą
[apskričiu ir tais darbuotojais, tautos ir brangios šios organi
vietą ir tinka duoti ligoniams.
I kurie pradėjo rimtą darbą. Jis zacijos —+ SLA. reikalais.
Kiaušiniai turi geležies, fosfo
[taipgi
nesigailėjo vieną kitą
6-tas SLA. apskritys au{a
ro ir kitų naudingų kunui ele
Trockio pastumdėlių darbuotę kuopomis ir augs, vien dėlto,
mentų.
Bet ypač kiaušiniai
12-me apskrity iškelti.' Girdi, kad jame yra vilties rimtom
yra naudingi tuo, kad jie turi
musų kuopa vėliau ar ankščiau kuopom sutvirtėti ir užkirsti
vitamino A.
Be to, kiaušiniai
prisidės prie šio apskričio. Kal kelią Trockio agentams ir jų
turi mineralinių druskų, ku
ba p. A. Labanauskas, jis pa užsimojimams ant SLA. ^gerorios būtinai yra reikalingos Reprezentuojame geriausių išdir- reiškia, jog nesąs oficlalis at vės ir turto.
’
bysėių Pianus; Parduodame už tei
sveiko kūno palaikymui.
Vi singą dirbtuves kainą ant lengvų stovas nuo savo kuopos, bet Chicagiečiams senai reikėjo
taminas A. priduoda energijos. išmokėjimų.
jam atrodąs naujas apskritys apleisti 2-rą SLA.‘ bolševikuov šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
Vaikams būtinai reikia duoti
Pirm negu pirksi, apsilankyk
esąs tikra SLA. organizacijos jantį apskritį, bet matyt buvo
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
pas mus
kiaušinių.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
dalis.
Girdi, musų kuopa gal apsileidimas, ar gal buvo stoka
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
ir prisidės.
drąsių vyrų. Laikas musų se
Jos. F. Budrik
Pienas ir kiaušiniai, sako koA. BARTKUS, Pres.
Tokios
tdi,
paviršutiniai niams 36-toje kuopoje pabusti
3343 So. Ilalsted St.,
misionierius, yra
geriausias
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
Stock Rooin 3327 So. Ilalsted St. imant, kalbėtojų mintys ir nuo iš ‘miego ir pažiūrėti kas aplin
maistas.
čia jokio perdėjimo
□
monės. Visi pridavė daug en- kui veikiama.
nėra, priduria jis.

Lietuviu Rateliuose.

CHICAGOS
ŽINIOS

Matai Kas Dedasi?

DR. VAITUSH, 0. D.
SPECIALISTĄ.-

kurįe d.^-

Naujienų Spulkos susi- ik>/
rinkimas
i-v

/tevažiuoja iš Lietuvos

Smulkios Žinios

SLA. 6-to apskričio su
važiavimas

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimu,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu*
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso,
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą.
Hrirenka teisingai akinius.
Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai; p. y.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.
Traukimas
dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso, Su musų
pi ei t o m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gaiahtuoj'ame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street ,
Netoli Avldand Avė.

PINIGAI

DAINOS Roselando
Lietuvon

Garsinkitės Naujienose

Hitt and Runn

We Wonder What This Woman Mušt Drop in Her Husbands Coffee!

A

VMEACTlN \AIOMAM OUT
iM UTĄH -ŪMO

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

BRING-yOUR
Mew Sųbscri'bei®'
fooųr paper

and

Ask u$ sbouf
Šis musų priet^elis dirba iš
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.
Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit už
kiekvieną atnešją ar atsiųstą
paštu naują skaitytoją:

Už metų$
150 kuponų
Už pusę metų
75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus
Taip dirbdamas nepajusi,
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia
dovana.
,
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KELLOGGS

TASTELESS CASTOR OIL
Labai geras castor oi) pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimaino. Prašykite Kellogg’s
butelukuose ir su labeliais.
Pas visus aptiekorius.

BY HITT
\
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Penktadienis, rūgs. 25, 1925

NAUJIENOS, Chicago, UI.

1

ŽMONIŲ INSTRUMENTAS
Pianai, kurie groja iš rolių, tai
žmonių instrumentas, — taip pu-;
reiškė A. G. Gulbransen, pianų iS’
PARENDAVOJIMUI ofisas
PARDAVIMUI rofa, krėslas su
dirbinėtąją*.
rąinščiais,
mahogany medžio, library
“Grojimus rolių ant piano, tai tinkamas Dentistui ir kitiems.
stulas,
kaip
haujas, valgomo kamba
nepaprastas dalykas netik papras
2448
W.
47th
St.
rio
apskritas
stalas, 6 krėslai, tam
tiems žmonėms, bet ir patiems pia
sio
aržuolo,
skurines
sėdynės, aukoju
nų išdirblnčtojams. Bet rolįų pro
Tel. Lafayette 6087
už $50.
gresas dar nėra nužengęs taip to
S. K. N.
li, kaip reikėtų .būti."
RENDON flatas 8 kambarių,
Iš priežasties spaudimo moderni. \ 16 W.113 PI. 2 fl.
M
nio
1
Parankus
i * gyvenimo,
..
'
'labai
' '* mažai žmonių yra elektra, vana.
stmliiuoja
I
, ‘ . pianus,
“‘,s’
tapus gerais .kambariai, dėl lietuvių dirbam
m’iizikaniais. Bet ir ................
nebėra reikaL
.....
■)arti-|Cių prie Fordo. Savininką ga
to studijuoti pianus, nes dabartį
niai pianai kurie groja roles, gali lima matyti po 6 vakare.
groti muziką geriausių muzikantų
l
GRO.IIKLIŲ PIANŲ
1731 E. 92 Place
ir taio atlieka, kaipo geriausi mu
BARGENAS
zikantai. Dabar grodamas žmo
gus grojikliu pianu gali išreikšti
Už $100
nupirksite mano
PARENDAVOJIMUI 6 kambariai,
muzikoje visus savo jausmus ir gė pečium apšildoma, tinkamas įrengi Kimball grojiklį pianą, gerame
rėtis gera muzika.
mas Daktarui, Dantistui arba Advo
(Skelbimas)
katui ofisas, kampas 35tos ir Eme padėjime, su kabinet ir benrald Avė. Renda tiktai $45.00.
čiumi ir 85 rolės.
CIIAS. J. BAGDZIUNAS & CO.
2332 W. Madison St.
736 West 35tb Street
Boutevard 0012
PARSIDUODA krautuvė saldaiPAJfišKAU jauno pamokyto inte
RENDAI šviesus
flatas iš nių-delikateseų
už gana prieinamą
ligentiško vaikino, dailaus, gero bu 4 kambarių ant 2 lubų, gazas, kainą. Biznis geras
— nešąs pel
do, turintis pelningą užsiėmimą, tik
ną.
Priežastis
pardavimo
— turiu
kataliko. Mergina jauna, dora ir elektra. Renda pigi, vieta gera. apleisti miestą. Taipgi randasi 'ge
malonau i budo. Kuris esat vertus
Kreipkitės:
ri ruimai gyvenimui.
geros meiginos pi (siųskit savo pa
4609 So. Wentworth Avc.
2080 Canalport Avė.
veikslą. A. B., Box 243, Naujienų
Skyrius, 3210 So. Halsted Ct., Chi
cago, III.
RENDAI 4 kamb. fintas ant PARSIDUODA KENDŽIŲ krau
2 lubų iš priekio. Elektra, gu tuve. ' Parduo du dėl šeimyniškų
Krautuvė
arti
zas, toiletas, viskas
gerame nesusipratimų.
mokyklos ir lietuviškos bažnyčios.
stovyje. Taipgi parduodu kietų Atsipilkite:
4601 So. Hermitage Avė.
jų anglių pečių. Mažai vartotu

ISRENOAVOJIMUI

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRALEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.09 ant syk ir
$6.00 į 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, mes greitai
praleidžiame
šimtą ir išsiunčiame savo centus
dirbti dėl kitų.
Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek
lie pinigai uždirbtų jums jei padėtumėt iuos j b:u ką ar spulkn ?
Naujienų. Spulka. uždirba po
^6.00 grvno pelno ant kiekvieno
kirk jusu
.*100.00 — pamislvk
'milas uždirbtu
i
. _jei laikytumėt j]
čia per 20 metu?
Ateik ir pasitark su sekretorių
apie taupymo budus, o nuo jo sužinosi kaip greit dauginsis jūsų
doleris.

PARDAVIMUI ■

APSIVEOIMAI

1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
! BAGDONAS BROS.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, eigarų ir groserlo krautuvė, rendos $35 ii mėnesį, geras lysas,
patyrirho nereikia prie to bizrtio, kaina, $750.
\
2741 Princeton\A.ye.

PARDAVIMUI 2 augštu murinia namas. 4-5 kambarių, pė
čiumi ir karštų vandeniu šildomas, (bungalow stogas. 42 St.
ir Talman Avė.
2 augštų mūrinis namas, 6
kambarių, miegojimui porčiai,1
PAIEŠKAI! pusininko ar pir sun parloras, aržuolo trimin
kėjo bučernės ir grosernes. Vie gai, karštu vandeniu šildomas,
t
ta gera, apgyventa
maišytų bungalow stogas.
5624—5626 So. Whipple St.
tautų.
Atsišaukite
11356 Wenhvorth Avė.
Tel. Pullman 2270
Savininkas ir statytojas.
4500 So. Albany Avė.
PARDAVIMUI delikatesen ir
Tel. Lafayette 7479
grosernė, netoli mokyklos, geras biznis ir gyvenimui kamb.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pigiai. iPerkupčiai neatsišaukit.
Del ligos savininkas yra pri
Kreipkitės po pietų.
verktas parduoti savo dviejų
153 W. 75 Str. >
pagyvenimų namą Marųuette
Park prie pat Vienuolyno, 5-5
PARDAVIMUI maža groser kambarių. Turi būt parduotas
nė, biznis geras; priežastį par į trumpą laiką. Kaina $12,800,
davimo patirsite ant vietos.
$2,000 cash. Likusius lengvais
2534 W. 45 Place

Tel. Lafayette 1540

JIESKO DARBO

RUBIN BROS.

Brighton Park Lietuvių Keistučio l’ašelpinio Kliubo Rengimo 14
metų paminėjimo koncerto komi
sijos susirinkimas atsibus rūgs. 26
d., John Aleksendravičiaus name,
3653 So. Hamilton Avė. Chicago,
1’1, Malonėkite susirinkti kaip 4:30
vai. po pietų, nes turim daug svar
bių reikalų aptarti.
Komisijos narys K, Yurgon
GRAŽUS

ŠOKIAI

Naudai našlaitės mergaitės ONOS
KOVERAITĖS, 'įvyks rugsėjo 26,
1925 N. Vaičiulio svetainėj, 23 Av.,
ir Lake St., Melrose Park, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Prašome vi
sų atsilankyti.
Birutė rengia draugišką vakarie
nę pagerbimui komp. Vanagaičio,
subatoj, rugsėjo
26, 8 vai. vak.
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Ilalsled SI. Malonėkite visi atsilankyti,
linksmai praleisti laiką. —Birutė.

Repeticijos “Šėtono Karalyste”
jvyks penktadieny, Sept. 25, lygiai 8
v. v., Pulaski Park svet., prie Noble
ir Rlackhavvk gatvių. Lošėjai malorėkite būtinai visi atsilankyti ir ne
si vėluot i.
J. J. A.

REIKIA DARBININKU

NAMŲSTATYTOJAI

Bridjreport. Draugystė šv. Mateušo Apašt. laikys savo susirinkimą
subatoj, nigs. 26 <1., 7:30 vai. vak.
Liet. Auditorijos svet. 3131r35 So.
Halsted St. Nariai teiksitės pribūti
nes yni svarbių reikalų aptarti,
ypač dėl busenčio musų baliaus
šio mėn, 27 d. —Valdyba.

cash ir gerai išdirbtas per kele- ' prasidės penktadieny,z Sept. 25.
. tą metų.
F. URBELIS,
1800 W. 46 St.
4401 So. Richmond St. ’
Į ----T---- ----- ,------------------------------Tel. Lafayette 2831
i PARDAVIMUI restaurantas,
UŽ teisingą* pasiūlymą bus
.turi,būt parduotas tuojau, prie
MOTERŲ
žastis—tyriu kitą biznį, rendos parduota girosernė ir bučrenė,
REIKALINGA lietuvaitė stenogra- $70, įplaukų į dieną, $100. Il maišytų tautų apgyventoj apie
fė į Real Estate ofisą. Turi mokėti gas lysas. Savįninkas.
| linkėj. Biznis išdirbtas senai ir
lietuviškai ir angliškai kalbėti ir ra
eina gerai. Parduodu, nes vie151 W. 63 Str. ’
šyti. Pastovus darbas. Atsišaukit
I nas negaliu apsidirbti.
ketverge ir subatoj nuo 6 iki 9 vai.
vakare.
PARDUOSIU, už teisingą pasiū
3257 Archer Avė.
1739 So. Hafisted St.
Box 620

Tel. Lafayette 5153-6438

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

į

Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?
Muvinam visokius fumišius ir
pianus. Patyrimas tame darbe 12
metų. Aprūpinant anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl bekarnių. Darbą atliekam saugiai,
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:
ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenuf
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
IR SUTAUPYKIT 35%
Mes parduodame visiems olselio
kainomis
Levinthal Plumhing Supply Co.,
1637 VVest Divieton St.,
netoli Marshfield
—

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

2428 W. 63 St.
Phone Prospect 4845

lymą buČernę ir grosernę. Senas
ir pelningas biznis. Viskas cash,
nėra knygučių, renda nebrangi, 3
metų
4, J^anjbariai gyveni
REIKALINGA mergina ar mui irlisas,
garadžįiis., Pardavimo prie
moteris patyrusį prie R estą už žastis — liga šeimynoj.
3551 Sp./.Ha sted St.
rauto darbo. Trumpos valandos.
Tek Bou^yarfl 3856

NAMAI-2EME
1 Ir vėl kitas bargenas,
,
* tėmykit visi ieškotojai
PARDAVIMUI barbernū. Tu-

Nedeldieniais nereikia dirbti.
1715 So. Canal St.
_____........................ J-------------- —»!? -

REIKIA DARBININKŲ

ri būt parduota
greitai, nes
e
,
.x„
_6
Savininkas išvažiuoja į Colorado.
F. ROČKA •
Į
10334 So. Michigan Avė.

VYRŲ ir MOTERŲ

SIŪLYMAI KAMBARIlT

Lietuviška Teatrališka Draugystė •
liūtą No. 1 rep'.eicijos veikalo “Po
nas Dauganoris” įvyks penktadieny,
rugsėjo 25, 7:30 vai. vak. M. Derby
PASIRENDAVOJA* kambarys
Name, 3028 W. 40 St. Visi lošėjai
bukite laiku.
F. Buishas.
dėl vieno arba dviejų vaikinų

be valgio. Kambarys yra geras,

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas" pradedama išnešioti vandeniu šildomas.
nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai
10214 So., State St.
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir
nuo 35-tos iki 31-mo.a gatvės yia aplupinami “Naujienoms’ gana anksti.
BENDAI švarus kambarys 1
Už “Naujienas" galima mokėti šykj
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve vaikinui.
nanti pažymėtame zone, o da neapKreipkitės:
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis"
2918 So. Einerald Avė.
tuoj praneškite šiuo adresu:. Aušros
Antros lubos iš priekio
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
Boulevard 9663).

REN'DON kambarys 1 vyrui,
H u m boki t Park Lietuvių P. KHubo
mėnesinis susirinkimas jvyks pėtny- be valgio, visi naujausi pato
čioj 25 d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, gumai, arti gatyekarių linijos.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.
Atsišaukite po 6 vai. vakare.
Visus narius meldžiu atsilankyti.
,
A. Vaiskia, rašt.
7037 So. Artesian Avė.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To preso Lietuvos žmonės ir
taip pataria Lietuvos bankai

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų-vyrų arba vedu
sios poros. 2 stuba ant 2 auk827 West 33 Place

J. Namon

REIKIA DARBININKŲ >

6104 So. State St.

MR. PADDOCK

išmokėjimais.

1465 W. 38 Str.

1

2859 So. Union Avė.

farmas,

taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Ėst ate
Visuomet busit užganėdinti
3352 S./ Halsted St.
Tel. Hftulevard 9641
PARSIDUODA medinis namas su
štoru keturiais kabmarįais ir
2
mašinų pradžius. Gera vieta dėl
biznio, arti naujos geležies dirb
tuvės. Noriu parduoti
greit, nes
apleidžiu Chicagą.
7320 So. Robey Str.
Tel. Prospect 0321
»

PARSIDUODA namas ir bučernė lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas
ir tam galiu
duot prirodymus.

Tel. Pullman 0675
217 E. 115 Str.

PARENDAVO.JIMUI 2 flatai 5
ir 6 kambariai. Kas nori pigios
PARSIDUODA 1 augšto mū
rendos ir didelių kambarių, atsi rinis namas su bizniu, — grošaukite. Taipgi turiu flatus po 3
ir 4 naujus kambarius. Atiduosiu sernū ir delikatesen, >ce cream
pigiai.
ir kendžių. Biznis eina gerai.
4100 So. Maplewood Aye. 3 fl.

Viskas geniausiame stovyje.
2640 W. 47 Str.
PARDAVIMUI arba mainymui 22

flatų namas, viskas naujausios
mados, vanos inįurytos su lietaus
PARSIDUODA 3 augštų mū
lašais, didelis Kcvvanee boileris,
gerai
pastatytas,
namas
rinis namas
po 6 kambarius.
W. J. BUTCHER,
7806 S. Laflin Avė. Vincennes 8164 Neša $90 rendos į menesį. Kai

na $6800. Paklausk Tin Shop
namas
1625 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI 2 augštų
muro 7 ir 8 kambarių, vanos, elek
tra, gazas. cimentuotas beismentas,
garu apšildomas — kaina $11,950.
Renda tOO dol. mėnesiui. Mainysiu
j automobilių, lotą arba biznj.
PARDAVIMUI 3 aiukštų muro na
ANTRI MORGIČIAI
mas ant 32 ir Lowe Avė. po 6 kam Suteikiami ant 6% palūkanų.
barius, vana, elektra, gazas ir kiti Taipgi perkame Trečius Morgičius
narankumai —t kaina $11,500. Par
ir kontraktus.
duosiu už cash arba mainysiu
į INTERNATIONAL INVESTMENT
bungalow.
i
CORPORATION
3804
South Kedzie Are.,
PARDAVIMUI 3 aukštų muro na-Į
Lafayette
6738
•nas po 5 kambarius, beismentas ir
kitkas viskas — kaina $10J)50.
BRIDGEPORT REALTY CO.
3306 So. Halsted St.
Phone Boulevard 5784

MDRTGECIAI-PASKOLOS

MOKYKLOS
■■

EXTRA! EXTRAI
PASINAUDOK1T auksine proga,
30 akrų žemės, geros geri budinkai,1
2 mylios į miestą, ant bulvaro, 2
arkliai, 2 karvės, vištos, padargai,!
viskas us $2200. 80 akrų gera že-'
mė ir budinkai, javai, padargai, 2
arkliai, 9 karvės,
6 kiaulės 200
vištų— kaina $4300.
v
P. J). ANDREKUS CO.,
Pentwater, Mich.

VALENTINE
DRESSMAKING
COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking,
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuokite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI GREIT
1240 W. 59 St. 3 augštų mūrinis
namas, krautuvė ir 2-6 kambarių
flatai, pečiumi Šildomas, 2 karų ga
ražas, jplaukų, $1'40 į mėnesj. Grei
tam pirkėjui už $11.000.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k
EDVVARI) E. METZGER and CO.
903 W. 63rd St. Englevvood 5000

ANGLU KALB

BARGENAS
Parsiduoda medinis cottajęe, 5
kambariai, elektra, gasas, tris lotai,
puikus sodnas, mūrinė barnė dėl
karves ir vištų. Kaina $2,600,00,
$1,000.00 įmokėti, likusius ant leng
vų išmokesčių, arba mainysiu Chicagoj ant didesnės prapertes. Ran
dasi Steger, III. Del platesnių žinių
atsišaukite:
5709 S. Carpenter St.,
Englewood 8137

ir 5-5 kambarių.
Taipgi turiu
bungalovv 5 ir 6 kambarių. Karš
VISAI naujas, 2 flatų, mo
iu vandeniu apšildoma, kieto me
džio trimingai, viskas naujausios derniškas namas, 5-5 kamba
mados. Namai randasi Brighton
Parke, MarcfUette Manor, N. Dado, rių, lotas 40x144, kaina teisin
savininkas.
ga. Pamatykile savininką prie
5305 So. Turner Avė.
Republic 2319

įnešti rei

Gera proga lietuviui.

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

30 N. Dearborn St.
Randolph 0650

Phone

lotus,

kia $10,000.
Atsišaukite:
4250 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 fialų, 5—5
kambarių namas, karštu van
PARDAVIMUI
didelis
pikniPARSIDUODA
elektros
Marųuette Motor Sales,
deniu, šildomas, aržuoliniai tri■
...
‘
j
žemės
ir
i Blackstone skalbimui mašina ir
^ar^s, 11 akrŲ
6445 So. VVestern Avė.
mingai.
viešbutis,
jei reikia, 10 mylių
kukninis anglinis pečius su ga6235 So. Whipplc St.
i
nuo
Chicagos.
Yra
visi
moderREIKTA 2 patyrusių teams- zu.
■ niški įrengimai. Einu Jauk iš
2010 W. 51 Str.
terių ir 1 patyrusio shearrneno
BARGENAS.
Modemiškas
biznio.
Naujienos,
1739
So.
į geležies ^atkarpų ydrdą.
namas 5 ir 6 kambarių, karštu
.Halsted
St.,
Box
618
». ----------Cohn Iron and Steel Co.
vandeniu šildomas, kaina tik
PARSIDUODA šiaučiaus ša2034 Southport Avė.
$14,700 įnešti $4,000. Matykit
pa, gerai įtaisyta. Biznis gerai
savininką. Turi būt parduota
7146 So. MAPLEWOOD AVĖ.
REIKALINGAS porteris dir- eina. Išdirbta vieta per 7 me Bungalow pirkėjai, ar jus jėškote šią savaitę. 6541 Š. Artesian Av
gerai pastatytų 5 kambarių mūrinių
bti restaurante. Tuęi būti pa- tus.
bungalow, su elektra ir vėliausiais
564 W. 18 Str.
tyręs tame darbe.
TURIU keletą Virš mieros lo
moderniniais įrengimais, kiekvienas
kambarys šviesus ir turi daug oro, tų, netoli elevatorių stoties ir
Atsišaukite:
dideliu skiepu ir viškais, vietos
PARSIDUODA, grosernė, lie su
, 7359 So. Western Avė.
dėl 2 kambarių, 30 pėdų lotas. At bulvaro, parduosiu už akrų kai
tuvių apgyventoji apielinkėj. Bi važiuokit ir pasižiūrėkit tos vietos ir ną, $995 kožnas. Išmokėjimais.
PAIESKAU kriaučiaus, kuris
znis . senai išdirbtas ir eina ge- darykit biznį tiesiai su savininku ku Veikit greit.
Tas yra tikras
ga^tų dirbti kaip
prie senų,
ris bus ant pareikalavimo dieną ir
vakare. Turi būt parduota šią savai bargenas. Mr. ROBINSON,
taip ir prie naujų drabužių, o
tę. Parduosiu už gerinusį pasiūly (Room 722, 6 N. Michigan Avė.
Arcber Grosery
taipgi operuoti Hoffiriano ma
mą. Veikit greit.
3410 Archer Avė.
Tel. Stąte 7503
šiną. Atsišaukite: GEORGE
SKOBY, 2150 S. Hoyne Avė.
PARDAVIMUI 2 fĮatų mūri
1ARSIDUODA bučerne
ir, parsiduuoda
PARSIDUUODA MEDINIS NATel. Canal 7031.
grosernė iš priežasties vaikųji- MAS labai pig.'ai du pagyvenimai 5 nis namas 5-6 kamb.
pirmas
Kvnži^irUin
ant
farmos
ir
G
kambariai,
garadžius
dėl
dviejų
REIKALINGAS
apysenis | gos. ]išvažiuoju anų latmos., karų. ta|pg. parduoaiu rakandus ir karštu vandeniu apšildomas an
žmogus prie namų darbo, turi t Pelninga vietA geram žmogui. Automobilių*
‘ ‘ . Atsišaukit greitai — tras garu; randasi gražioj vie
Važiuojame
Lietuvon.
būt ne pijokas. Atsišaukite • j Kas nori ir forničius gal paimt
toj Marųuette Manor. Atsišait’
6156 So. Wood St.
Mildos teatrą, klauskit Mr. F.
4310 ISO. Wood St.
kit: 5939 S. Rockwell St.
Statkauiškio, 3138 S. Halsted St
Tel. Republic 8573
PARDUODU muro -namus, 6-6

PARENDAVOJU
kambarį vy- ,
groserio,
rams arba vedusiai porai ar dėl' REIKIA patyrusių vyrų dar- ’ PARDAVIMUI
moters kad ir su vaiku; mes galim bui | ge]ežįe8 atkarpų jardą, notion krautuvė, pigiai.
vnikn
r °
vaiką nAnunnti
padaboti, kuriu
kada amai
einat iį (jftrDR*
darbą.
Kreipkitės:
ečium
prie
No. 3 žirklių.
Kambariai pigus ir šildomi pečium
Gyvenam ant antrų hibų iš prie
A. *C0NDRICK,
. |
FEINBERG and KĄHN
kio.
J K.
703 W. 21 l*lace, Chicago, III.

PARSIDUODA arba
išsimaino
naujas mūrinis namas du flatai po
ir 6 kambarius, šiltu vandeniu
įįijoniaSt didelis beismentas, visi
įtaisymai po šios gadynės, geroj
apielinkėj — Brighton Parke.
I flatą galima kraustytis dabar.
Del svarbios priežasties parduosiu
daug pigiau kaip kainavo. Įmokėti
reikia $4,000, priimsiu j mainą lo
tą, bungalow arba gerus morgičius. Namas randasi 4528 So. Turnėr Avc. arba matykite

REIKIA tuojaus lietuvių vy
rų ir moterų, kurie moka ang PARSIDUODA Restaurantas,
lų kalbų, mokantis prie tele ant geros bizniavęs gatvės, lie
grafo. Patyrimo nereikia. $18 tuvių apgyventa vieta, išdirb
iki 35 j savaitę, kol mokinsis. tas biznis ir geri liauji įrengi
mai. Priimsiu namą mainoms. ’
Room 601, 127 N. Dearborn St.
Chas J. Bagdziunas,
2418 W. Mar(juette Road arti
Western Avė.
736 Wost 35-th Street
Phone
Prospect 8678
-------- -—,--------PARSIDUODA
bučernė ir
$1000 CASH
grosernė, daug stako, biznis
1029 W. 103rd PI.
VYRŲ
5-6-7 kambarių mūrinis bungalow,
išdirbtas per 15 metų ir visos furnas
Šildomi, tile vanos, įmūrytos,
REIKIA automobilių parda- mašinos ir ledo mašina; daro- ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.
vinėtojų, jaunų vyrų, pardavi mas geras biznis. Joe Povilonis Savininkai.

Del grosernių,' buČernių, delikate
Detroit, Mich.
L. S. S. 116 kn. sen, restauracijų, saldainių krautu
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo vių, keptuvių. Specialis prirengi27 d., 2 vai. po piety . Susirinkimas mas
Sostheim’s labai tvirta dėl
Lūs lu komas Lietuvių svet., po num. keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš nėti 6 cilinderių
automobilius,*
1020 — 25th St.
Todelgi visi nariai mokėjimu.
Hudson, Essex. Gera proga. Pa
atvvkit ir atsiveskit naujų narių.
1912 SO. STATE STREET
Org. P. J. Milton.
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO tyrimo nereikia. Skubėkit.

Kas nori pirkti,
parduoti, arba
mainyti r.amuu-,

Jack Daleo

LSS. 137 kp. susirinkimas bus
nedėlioj, rugsėjo 27 d. 8:30 vai. ry
to. J. šmotelio name, 10604 EdgePARDAVIMUI grosernė, bu.' 1823 Capalport Avė.
brooke. Avė. Yra svarbus reikalas, MOVING, EXPRESSING * COAL
.
1
PARDAVIMUI
kriaučiška
dirblučernė ir vaisių krautuve.
visi nariai būtinai susirinkite.
PIANO MOVING EXPERTS
nPAŠlBENDAVOJA~6~ kamba- va3 —
r- siuvimo, taisymo, čystymo, kaukite telefonu:
—Organizatorius.
_ prosiniino ir abelno kriaučystėsi
I.odistance handlinR-.
rių fintas*, garu šildomas, $65. darbo* Biznis išdirbtas per 6 me- ■.
TurimeStfftig
metų
patyrimą.
Wentworth 5470
Lietuvių Tautiškas Choras turi
tus ir yra nešas gerą pelnų. Sykiu
3406
So.
Halsted
St.
į
mėnesį.
Flatas
randais:
arba Englewood 2259
savo repeticijas kožną pėtnyčią, Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
| parsiduoda ^r Iloffman prosinimo
3217 So. Auburn Avė
8 vai. vakaro
vietinėj svet., po
I mašina. Priežastis pardavimą —tubažnyčia, ant kampo 35 gat. ir So.
riu du panašiu bizniu
vieną bile
DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Union Avė. Visi vaikinai ir mer '('ei. Yards 7282
kur| galėsite pirkti.
>
ginos yra kviečiami atsilankyti ir
BRIDGEPORT PAINTING
I
228 W. 47 St.
Einu laukan iš biznio: čevedalyvauti iš vien, lietuviškai, links
& HDW. CO.
I ; rykų, marškinių, apatinių ir
mai, ramiai ir drąsiai, susipraskim, Malevojam ir popieruojam. Už
susiruoškiie ir žengkįn pirmyn.
laikėm malevą, popierą,
PARSIDUODA grosernė ir taip visokių smulkmenų už tuPATYRUSI lietuvaitė stėnom
Valio. Valio, Lietuva musų kila
stiklus ir t. t.
grafe ieško darbo į lietuvišką bučemė maišytų tautų apgy- katančius dolerių. Parduosiu
j.ugšlyn. Su pagarba, kviečia
3149 So. Halsted St.
—Kompotas.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
ventoj apielinkėj. Biznis yra žemiausia kaina. Išpardavimas
ofisą. Kalba visokias kalbas.

Liet. Laisvės l’aš. Kl. laikys susirinkįmą. nedėlioj,
rūgs. 27 2
vai. po pietų, McKinley Park svet.
39 St. ir \Vestcrn Avė. Malonėkite
dalyvauti susirinkime. —Valdyba.

NAMAI-ZEME

NAMAI-2EMĖ

darbo. 7516 Emerald Avė.

LEVESKIS’ SCHOOI.

Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, UI.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

Išdirbystese
Praktiškas, asmeninis mokinimas.
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS
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
1800-10 W. Harrison Street
Chicago, HL Dept. L16
>.
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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.

IŠMOKYT zMURININKYSTĖS
Uždibkit $12 iki $16 i dieną
Mes mokiname praktiškos murininkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dienines ir vakarines.
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite
1322 CLYBOURN AVĖ.

