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Tėvynė” užginta Lietuvoje
Lietuvos-Lenkijos derybos 

Kopenhagoje
500 ispanu žuvo nuo rif 

fiečiy bombardavimo
Ispanų diktatorius bandė išso* 

dinti Afrikos krantan 2,000 
kariuomenės, bet nepavyko

500 ispanų žuvo nuo rif 
fiečių bombardavimo

nusiginklavimo konferenciją
SLA. organas “Tėvynė" 

užginta Lietuvoj
Lietuvos ir Lenkijos de

rybos Kopenhagoj
Kauno “Lietuvos žinios” rug

piučio 22 dienos leidiny, Nr. 
186, praneša:

“Vidaus reikalų ministerijos 
įsakymu yra uždrausta įvežti 
ir platinti Lietuvoje pažangių 
jų Amerikos lietuvių laikraštį 
‘Tėvynę’.

“LIET. ŽINIOS” KONFIS
KUOTOS

miesto ir
Morkatta 

konfiskuotas 
N r. 182.

apskrities 
įsakymu 

“Lietuvos

Kauno 
viršininko 
buvo 
žinių” N r. 182. Konfiskavimo 
metu laikraščio vedėjams nebu
vo paaiškinta, kuo nusikalsta, 
tik vėliau sužinota, kad laik
raštis konfiskuotas už straips
nį, atsispaudintą iš Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj organo 
“Tėvynės” 30-to numerio i!r 
pavardyto “Visi pulkan tėvy
nės laisvę ginti.”

l>el to, matyt, vidaus reikalų 
ministerija užgynė ir “Tėvy
nės” siuntinėjimą Lietuvon.

Rugpiučio 21 dieną pas Kau
no 1-os nuovados taikos teisėją 
buvo sprendžiama “Liet, žinių” 
182 numerio konfiskavimo by
la. Kaltino patsai Kauno mies
to ir apskrities viršininkas 
Morkus, o gynė Seimo narys 
advokatas Sugintas. Teisėjas, 
išklausęs šalių, pranešė spren
dimą paskelbsiąs rugpiučio 24

“SOtUALDEMOKRATO” 32 
RIO KONFISKAVIMAS

NUIMTAS

Kalbamasai “Socialdemokra
to” numeris buvo konfiskuotas 
už protesto rezoliuciją prieš 
klerikalų smurtą policijos jėga 
šalinant atstovus Bielinį, D-rą 
Grinių ir Lapinską iš Seimo po
sėdžio, ir už žinelę “Nejaugi są
žinė negraužia.” Kaltinimas 
sulig 129 straipsniu [valdžios 
nuvertimas] buvo perduotas 
valstyliės gynėjui, kuris kalba
muose “Socialdemokrato” strai
psniuose nusikaltimo nerado. 
Apygardos teismas su valstybės 
gynėjo nutarimu sutiko ir kon
fiskavimą nuėmė.

Prohibicija žydi: per dvi 
dieni švenčiu Bostone 

areštuota 595 girti
BOSTON, Mass., rūgs. 8. — 

Vietos |>o]icijos rekordais, per 
pastarąsias dvi dieni švenčių, 
tai yra per sekmadienį ir Dar- 
lb Dieną, Bosltone areštuota 
593 girti žmonės. Išskiriant 
104, visi kiti buvo paleisti “on 
probation.”

Deramos dėl plukdymo Nemu
nu; Lenkai nori turėt savo i 
konsulatą Klaipėdoj

1VASHINGTONAS, [Paštu is 
Lietuvos Pasiuntinybės]. —El
ta praneša iš Kauno rugsėjo 4 
dieną:

Lietuvos-Lenkijos derybos 
miško plukdymui Ncmūnu su
tvarkyti prasidėjo Kopenhago
je pirmą rugsėjo mėnešio die
ną. i

Pirmame posėdyje išrinktos: 
plukdymo, susisiekimo, konsu- 
tarinės protekcijos ir redakci
jos komisijos.

Rugsėjo mėn. antrą, plukdy
mo komisijos posėdy lenkai 
griežtai reikalavo leisti sieli
ninkus iki Klai]>ėdos ir duoti 
tam-tikrą plotą uoste laivams 
ir sieliams laikyti. Kitais 
plukdymo 1 
prieinama prie susitarimo.

Rugsėjo trečią dieną, konsu
lą rinės protekcijos Komisijos 
posėdy lenkai reikalavo Konsu
lato Klaipėdoj.

Lenkams įteiktas Lietuvos 
paruoštas pašto, telegrafo, te
lefonų susisiekimo projektas.

Plukdymo Komisijoj nebaig
ta diskusuoti sielininkų, paly
dovų ir Lietuvos nustatytų 
plukdymo taisyklių' klausimai.

Lietuvos Delegacijos pirmi
ninkas yra Sidzikauskas, nariai

Naruševičius, Skardinskas ir 
Norkaitis. I^cnkų deeljęaciįos 
pirmininkas — Wasilewski.

PARYČIUS, rūgs. 8. — Ispa- 
nijos diktatoriaus Primo de Ri- 
veros bandymas vakar išsodin
ti kariuomenę Alhucemas įlan
koj, netoli maurų sostinės Ad- 
žiro, pasibaigė didelę nelaime 
ispanams. Iš 2,000 ispanų ka
riuomenės kuri bandyta išso- » • 
dinti krantan. 500 žuvo nuo ri- 
fiečių kanuolių ii- kulkasvydžių, 

0 likusioji dalis buvo priverstu 
gelbėtis bėkšta baržomią atgal 
į Penono salą.

Viena riffiečių granata sunai
kino karo laivo Alfonso XIII 
radio įtaisą, ir gen. Primo de 
Rivera, kurs tame karo laive 
būdamas vedė o]>eracijas, savo 
juklę perkėlė į karo laivą Jai- 
me I.

Bombardavimas iš oro
Francuzų ir ispanų aeropla

nų spiečius vakar per aštuonias 
valandas bombardavo iš oro rif
fiečių apkasus ir spygliuotų 
violų barikadas Alhucemaso 
šlaitais. Bombardavime daly
vavo daugiau kaip pusantro 
šimto aeroplanų. Oficialiai pa
skelbta, kad visos francuzų oro 
jėgos Morokkoj, skaičiumi apie 
300 aeroplanų, pavesta Primo 
de Riveros dispozicijai, ir nuo 
praeito šeštadienio jos nuolatos 
bombardavo Adžirą ir apielin- 
kės.
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GRAŽIAUSI M1NNESOTOS 
MERGAITĖ Nutarė kviesti Vokietiją 

konferencijon
Preliminarė saugumo pakto kon

ferenciją įvyks Lausannoj 
rugsėjo 25 dieną

Vokietijos kasykly darbi 
ninky delegacija atsi

sakė vykti į Rusiją

Brity policija šaudo ki 
niečiy demonstrantus

Ži-PARYŽIUS, nigs. 8 
niomis iš oficialių šaltinių, san
tarvininkų užsienių ministeriai 
nutarė kviesti Vokietijos užsie
nių reikalų ministerį Strese-

BERLINAS, rūgs. 8. — Vo
kietijos kasyklų darbininkų są
jungos delegacija, kuri turėjo 
atlankyti sovietų Rusiją ir su
sipažinti ten su darbininkų pa
dėtim, demonstratingai atsisa
kė nuo tos- garbes. Ji atsisa-

Pašauta keletas kiniečių darbi
ninkų; sužeista taipjau du 
svetimšaliai

Atlantic Photo]
JLe Fajvę, Dulu 
aštuoniolikos ki- 
Minnesotos vai s- 

dalyvavusių

[Pacific and
P-lė Fcdoajį- 

to miesto, iš 
tų gražiausių
tijoj mergaičių, 
konteste įvykusioj Duluthc Pro
greso parodoj, buvo jury’ės 
pripažinta gražiausia.

Painlove ragina sušaukti 
technikos klausimais Į]l]$jgį|j|(|( kOUfer8llCija 
prie susitarimo. c

Britų valdžia pradeda ko
vą su komunistais

LONDONAS, rūgs. 8. —Bri
tų valdžia nutarė pradėti grieš- 
tesnę kovą su komunistais, įsa
kydama areštuoti komunistų 
agitatorius, vedančius savo pro
pagandą krašto kariuomenė’ ir 
laivyne.

Paryžiuj keturi žmonės 
mirė nuo šalčio

PARYŽIUS, rūgs. 8. — Del 
staiga užėjusio šalto oro, Pa
ryžiaus gatvėse vakar mirė 
trys vyrai ir viena moteris. Jie 
krito negyvi dėl plaučių suke- 
pimt'

DU JAUNUOLIAI PRIGĖRĖ

ST. CLAIRSVILLE, Ohlo, r
— Belmont Ilills ežere va-

-

35 žvejai žuvo laike 
siautusio tifono *

Nori taipjau substituto MacDo
naldo ir Herrioto paruoštam, 
bet Anglijos atmestam Ge- 
novos protokolui

rūgsGEN E V A, Šveicarija
8. — Atidarydamas šeštąjį tau
tų sąjungos kongresą, kaipo 
garbės pirmininkas/, Francijos 
premjeras Painleve savo kalboj 
ragino penkiasdešimt keturių 
valstybių delegatus rengtis su
šaukti nusiginklavimo konfe
renciją taip greitai, kai tik bus 
padarytas projektuojamas Eu- 
ropos saugumo paktas.

Premjero Painleve reikalavi
mą šaukti urnai /nusiginklavimo 
konferenciją 
publika galerijose

MANILA, Filipinai, rūgs. 8. 
■r— Gautais čia pranešimais, lai
ke siautuSios baisios vėsulosi — 
tifono — Šulu jūrėse, netoli 
Palavano salos, žuvo trisdešiirįt 
penki žvejai. Apie įvykusią 
nelaimę pranešė penki išsigel
bėję žvejai, kuriems po ilgos 
kovos su audra ir įdukusiomis 
vilnimis pavyko savo valčia 
prisigriebti prie kranto.

4 _____________________

Hidroplanas PN9-1 vis

manną preliminarėn konferen- kė, protestuodama prieš žanda- 
cijon Lausannoj, Šveicarijoj, Į rišką sovietų valdžios elgesį, 
'rugsėjo 25, kur bus bandbma 
surašyti saugumo paktas. 

Premjerų pasitarimas

GENEVA, Šveicarija, nigs. 8. 
—■ Britų atstovas šiandie pa
skelbė, kaęl santarvininkai ga
lutinai nutarę kviesti Vokietiją 
konferencijon tartis dėl projek
tuojamo saugumo pakto.

Tuo pačiu laiku buvo praneš
ta, kad Francijos premjeras 
PainleVe ir užsienių reikalų mi- 
nisteris Briand, Britų užsienio 
ministerio < 
mi, šiandie automobilhi išvykę 
į Aix-les»-Bains pasitarti su Bri
tų ministeriu pirmininku Bald- 
winu dėl /detalių projektuoja
mos konferencijos su Vokieti
jos užsienių ministeriu Strese- 
mannu.

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 8. 
— Šanhajui vakar įvyko nera
mios kiniečių demonstracijos. 
Kiniečių miesto daly minia dar
bininkų susirinkus ir susirikia
vus į eiles, bandė žygiuoti 1 
tarptautinę sodybą protestuoti 
dėl neteisingų Kinams sutar
čių. Visa procesija perėjo per 
francuzų .koncesiją. be jokio 
incidento, bet jai prisiartinus 
prie tarptautinės sodybos, Bri
tų policija bandė demonstran
tus sulaikyti. Kiniečiams pa
sipriešinus, policija ėmė į de
monstrantus šaudyti. Keletas 
kiniečių buvo pašauta. Būva

Dalykas toks. Sovietų vai 
džiat kai0 žinia, kreipėsi į or- 
ffanizuotuosius Vokietijos, lyg; 
giai kaip ir j kitų kraštų, dar- 
bininkus, kviesdama juos pa 
skirti savo delegacijas, kurios 
atvyktų j Rusiją ir pačios pa 
tirtų visą padėt] sovietijoj. Pir 
ma tokia delegacija, kaip ži
nia, susidėjo iš visai nežinomų 
asmenų, kuriuos vieni tik ko-'sužeistas taipjau vienas britas 
munistai buvo paskyrę: jie bu- ir vienas amerikietis. Demon- 
vo arba fanatiški komunistai, stracijoj dalyvavo apie 3,000 
arba komunistų sekėjai, kurio kiniečių.

Chamberlaino lydi- ir nenorėjo, ir negalėjo maty-Į Apie trys tūkstančiai darbi- 
ti .tikrosios darbininkų padėties ninku kiniečių grįžo atgal dirb- 
Rusijoj, ypač kuomet sovietų ti municipalėj jėgos įmonėj, ir 
valdžia buvo jiems taip saldi kiniečių bei japonų valdomi fa- 
ir drauginga, davus jiems dy- brikai pradėjo vėl veikti. Bet
kad linksmą kelionę į Rusiją ir į britų fabrikus ir laivus strei- 
atgal. Didžiulė Vokietijos ka-, kiįlinkai vis dar atsisako grįž- 
syklų darbininkų sąjunga irgi(ti, nežiūrint britų gerinimos ir 
priėmė sovietų pakvietimą, ir 
tam tikslui išrinko savo delega 
ciją iš inteligentingų vadų. De
legacijos nariai, norėdami būti 
tikrif kad jų pasikalbėjimai su 
Rusijos darbininkais, ir apla
mai piliečiais, bus teisingai iš
versti, pasiėmė nuosavą vertė
ją, vieną D-rą Bienrtock’ą. D- j 
ras Bienstock yra susipažinęs Tiems laivams pastatyti praei 
su Rusija, moka gerai rusų kal
bą, o todėl butų galėjęs padė
ti delegacijai iš tikrųjų susipa
žinti ^u dabartine padėtim Ru
sijoj. Sovietų valdžiai betgi 
tai buvo visai negeidžiamas da
lykas, ir ji užgynė kasyklų dar
bininkų delegacijai imtis savą 
vertėją. Kad taip, delegacija

Įsakė areštuoti 600 Bri 
ty jurininky

MELBURNAS, Australija, r. 
8. — Išleista įsakymas areštuo
ti čia 600 streikuojančių Britų 
jurininkų, kaltinamų dėl atsi
sakymo grįžti į savo laivus dir
bti.

Turtuolio sūnūs prisipa
žino nužudęs mažą 

mergaitę

MONTCLAJR, N. J., rūgs. 7. 
— Harrison Noel, 20 metų, tur
tingo advokato sūnūs, poliai jus 
suimtas, prisipažino, kad praei
tą penktadienį . ’s pagriebęs ki
to turt’ngo piliečio, Davis Jy. 
Daly, šešių metų mergytę, Ma
ry, įsimetęs ią į automobilį ir, 
išsigabenęs vžmiestin, nušovęs. 
Jis nurndė vietą, kame tą pik-

________ .tadaryb^ padare, ir policija tik- 
HONOLULU, rūgs. 8. — Ne-;rai ten mergytės kūną atrado, 

žiūrint stropaus ieškojimo, hid-ĮBe to jis dar nušovė taksike- 
Pierce, 

___ , . -________ I " - - ' PaS’ 
:prapuolę kelionėj iš San Fran-!kui tą meig.rtę išgabeno į už-

visi delegatai ir aplamis PN9-1 ir jo penkių bo šoferį, Raymondą 
sveikino ^mon^ Jau savaitė laiko negrą, kuri\ mašina jis

triukšmingais aplodismentais. į prapuolę Kenonej is »an rran-jKui tą meig.Mę 
' Painleve be to dar graudeno. cisco i Honolulu, iki šiol ncpa- miestį nužudyti.
kad butų priimtas koks nors 
substitutas tam Gene vos pro
tokolui, kurs buvo Ramsay 
MacDonaldo, buvusio Britų 
darbiečių premjero, ir Eduardo 
Herrioto, buvusiojo Francijos 
premjero, priimtas praeitų me
tų rugsėjo menesį,'bet kurį vė
liau įsitvirtinusi Anglijoj kon
servatorių valdžia atmetė.

Premjeras Painleve pareiškė 
įsitikinimo, kad pasaulio taikos 

kita 
są-

negalės išlaikyti nė jokia 
organizacija, kaip tik tautų 
junga.

Japonijos laivas skęsta

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 7. 
—Japonų prekybos laivas Jo- 
šino Maru radio šaukias pagal-8

kar besimaudydami prigėrė 19- bos, pranešdamas, kad esąs už- 
os metų vaikinas, CarlDonner, kluptas tifono (baisios audros')

I
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ir 16-os metų, mergaite, Dorris tarp Formosos ir Japonijos ir 
Randolph. ' skęstąs.

vyko surasti. pasf-
Pirma

Mirė 106 metų moteriškė

BELLEFOURCHE, S. D., 
8. — Vakar čia mirė viena se
nutė, Catherine Stevens’ienė. (ligoninę. 
Ji buvo 106 metų ir 7 mėnesių 
amžiaus.

GRR

r.

Tas jaunas žmogžuda, 
rodė, buvo | amišėlis. 
jis lanke Harvardo universite 
tą, ir tuomet, pasireiškus pas 
jį proto ligai, jis buvo atiduo
tas į proto ligomis sergančių 

Tėvams betgi pra
šant, iš ligoninės jis buvo pa
leistas, kaip “jau išgydytas.”

Vahabitai nepuolę šven
to Medinos miesto

KAURAS, Egiptas* rūgs. 8.— 
Vahabitų vadas, šeikas Ibn 
Saudas, kablegrama į Kairą pa-

pasiyjymo kiniečiams turėti sa
vo atstovybę municipalėj tary 
boj ir mišriajame teisme.

Nauji J. V. karo laivai
J šanhajų atvyko Jungtinių 

Valstijų laivyno konstrukcijos 
korpusas pradėti statyti šešis 
karo laivus viršutiniojo Jang- 
tse vandenims patroliuoti.

tasis kongresas yra asignavęs/ 
6 milijonus dolerių.

Coolidge grįžta Washingtonan

VVASHINGTONAS rūgs. 8. 
— Prezidentas Coolidge, baigęs 
s&vo vakacijas Svvampscotte, 
rytoj [šiandie^ grįžta į Wash-verueją. jyuu i<up, auicgucijd i* j - •» *• . ’ . .

visai atsisakė vykti į sovietiją. jingtortą savo pareigų eiti.

Dabar Laikas

. Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didžiumoj apsiniaukę; gali-1 reiškia, kad pranešimai, buk 
ma laukti lietaus; nedidelė tem- Vahabitai bombardavę šventą 
peraturos ' atmaina; vidutinis musulmonų miestą Mediną, esą 
mainąsis vėjas. priešu propaganda. Vahabitai,

Vakar temperatura' ^idutiniš- laiką apsiautę Medinos miestą, 
kai siekė 73° F. <> visai neturį armotų, ir švento-

šiandią saulė teka 6:23, lei .sioms vietoms jie atiduodą di
džias! 7:18 valandą. ’ i džiausią pagarbą.

į OIUH1O VAVUVAU0 JA 

I džiausią pagarbą.

Atėjus didžiam darbimęčiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasnjstas Lietu- 
von doleris, kitas suteiks musir giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111



NAUJIENOS, Chicago, UI ........ ■ ■■■
Trečiadienis, Rūgs. 9, 1925

Šešias Dešimts Astuoni 
Metai Atgal

the Borden Company išdirbo budus davi
mui jums tyro pieno bile laiku, bile vieto

je ir bile ore.

KAIP būti tikrais, jog gaus visiškai švie
žią ir tyrą pieną, jie pabudavojo pir

mą savo dirbtuvę arti pievų, kur karvės ga
nėsi. Kiekviena sekanti Borden dirbtuvė ir
gi buvo taip pastatoma. Pienas, kuris eina 
į Borden dėžes^yra tyriausias ir riebiausias, 
koks tik gaunama. Jus. todėl galit naudoti 
Borden’s visiems virimo ir kepimo tikslams. t 
Jis yfa visapusiai paganėdinantis taip kaip 
šviežias palaidas pienas.
Pilnas išteklius Borden’s Evaporated Pienos visa
da galima turėti ant lentynos arba ledaunėje. Jis 
išsilaiko ilgoką laiką bile khinate. Net po dėžės 
atidarymo Borden’s bus geras keletą dienų lai
kant ledaunėje ar šiaip šaltoje vietoje. Su juo bū
na idealės zupės, sorai, uždarai, prieskoniai. Ban
dykit jį savo kavoje ar arbatoje. Jis priduos jiems 
turtingą skoni.
Jeigu jus norit žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s 
Evaropated Pienu, išpiklykit kuponų pažymint kokių re-' 
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building i ‘ • New York

KUPONAS
Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Meaoa Pudingai
žuvis Košelės Sriubos

Vardas ......................................................................... No. 6

Adresas ............................................................. (Lith.)

. UNSWeETEN£O

^apobate® 
milk

1
Apdrauda ir Tel. Boulevard 3450
Paskola Tel. Yards 303G—6861

- JOS. M. AŽŪRAS & CO.
Real Estate

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

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

3511-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Raznrs ir Hiades

<---------- -- ————mi
KOHfSPONOEHCUOS I ,

.------------------- ----------------- ■■■.■/ Aš maniau nili. Maf

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Mokslo Draugystės 

Metinis Piknikas

Rugpiučio 30 d. LMD. turėjo 
surengus gražų pikniką dėl sa
vo narių ir narių šeimynoms 
Sandy Crėek Parke. Nors buvo 
manoma, kad šiemet gal ir ne
turės LMD. pikniko dėl savo na
riu, nes Komitetui buvo sunku 
surasti tinkamą vietą. Ale ant 
galo betgi pasisekė surasti vie
tą ir reikia pasakyti, kad tai 
gana gera vietą—Sandy Creek 
parke, apie 10 mylių atstumo 
nuo Pittsburgho, lengvai pasie
kiama netik geru keliu dėl au
tomobilių, bet ir galvekariais ir 
traukiniais, nes nuo gatvekarių 
ir nuo stoties yra netoli eiti. 
Pati vieta ir yra labai gera, ly
gi, tarp didelių medžių ir yra 
netoli nuo Aiiegheny upės; tad 
dauguma piknikiečių turėjo at
sivežę maudymuisi kostiumus it 
maudėsi kiek tik norėjo.

Diena buvo graži ir LMD. 
nariai $u savo šeimynomis links 
minosi per ištisą dieną. Suva
žiavusių buvo daug, nors dar ne 
visi LMD nariai buvo suvažiavę, 
nes tą pačią dieną turėjo pik
niką ir šv. Jurgio parapija Am- 
šiejaus farmoje, tai nekurie 
LMD. nariai tenai buvo nuvažia- 
vę, kaipo parapijonai. Tečiaus 
reikia pasakyti, kad nors ir ne
visi buvo suvažiavę, bet sis LMD 
piknikas buvo didžiausias pik
nikas iš visų Pittsburgho lietu
viškų piknikų kada nors kur 
buvusių iw turėjo geriausią vie-

LMD. yra pažangi bepartyvė 
draugija ir yra didžiausia ir tur
tingiausia lietuvių draugija vi
sam Pttsburghe. Tad jos pa
rengimuose dalyvauja visų sro
vių žmonės, kaipo nariai, ir jie 
visi gražiai linksminOj^ nežiu* 
rint savo partiviškų įsitikinimų.

Šiame piknike buvo paruoštas
ir žaidimų programas, kaip tai: 
virvės traukimas, lenktynės tarp 
vyrų, moterų ir merginų, vaikų 
ir bolės metimo. Šiose rungty
nėse atsižymėjo sekami daly
viai. Vyrų lenktynėse pirmą do
vaną laimėjo Jonas Juzėnas, o 
antrą J. Sakavičius. Moterų 
lenktynėse pirmą dovaną lai
mėjo Antanina Juzenienė, 
o antrą K. Januškevičiene. 
Merginų lenktynėse pirmą dova
ną laimėjo J. Karauskiutė; ant- 
trą dovaną laimėjusios vardo 
nenugirdau. Bolės numetime 
dovaną laimėjo Alena Paulie- 
kienė. Mažų mergaičių lenkty
nėse pirmą dovaną laimėjo Ma
tilda Balčiūtė, antrą dovaną lai
mėjusios, vardo irgi nenugirdau. 
Mažų v^ikų lenktynėse geriau
sia atšižymėjo laimėdamas pir
mą dovaną Peseckutis, 6 metų 
vaikiukas; nors lenktynės buvo 
daromos tarp 7 ' 8 metų senu
mo vaikų, ale mažasis Peseckiu- 
kas parodė, kad greitumas ne 
metuose, ale gerose kojose ir jis 
geras kojas turėjo.

Tarp visų pikniko^ smagumų

Valet.
AutoStrop

Razor
—Sharpent Itself

buvo ir tai, kad senovės pitts
burgh iči ai chorų dainininkai vy
rai, kurie kiek laiko atgal dai
nuodami choruose ir savo skam
bančiais balsais linksmindavo 
Pittsburgho lietuvius, kaip tai: 
A. Žvirblis, K. Yelhišis, Adomas 
Aleknavičius ir kiti, susibūrė į 
krūvą tie senieji dainos vetera
nai, prisiminė savo senovės lai
kus ir sudainavo keletą dainų. 
Tik gaila, kad šiuo laiku Pitts
burgho pažangų lietuviai neturi 
jokio choro ir visos' dainų spė
kos yra pakrikusios. Gaila.

šio pikniko puikią muziką su
darė irgi TMD nariai—J. Plat- 
akis, Fabijonas šavinis, Rauk- 
tys ir kiti.. Vakaro sulaukus visi 
skirstėsi namo, pilnai patenkin
ti, kas automobiliais, kas gatve- 
kariaig, o kas traukiniu, su ta 
mintimi, kad ir kitą metą suėjus 
ir vėl' kartu pasilinksminus.

—Reporteris.

--------- --------- nuosius žmogaus idealua, kurie 
• nenuilstamai vagius, kiekvieną

' vargšą, kiekvieną tamsuolį prie
Aš mačiau pilį... Mačiau-, kur mokslo, šviesos, kultoms, 

užmurita praeities dienų kan-1 —Pranas Jakubenas.
čiop ir dejavimai... Mačiau aš pi-1 Kauniškiai, 
Ij, kurioje tarpe sugriuvusių sie
nų paslėpta daug praeities die-1 
nų vargų... Aš tada tylėjau ir 
mąsčiau...

Tai griūvanti pilis... Saulė ki
lo aukštyn, o aš grįžau nuo jos 
kalno... saulė leidosi aš vėl lan
kiau ją...

Senučiai sako, kad senovėje, 
kai dar visur girios žaliavo, kuo
met nuo švento aukuro durnai 
aukštyn kilę, kuomet vaidylų 
daina skambėjusi, kartais atlan
kydavę šalį priešai... Ir žmonės 
slėpdavosi tarpe pilies sienų... 
Oi tada daug kam biro ašaros... 
ir ta pakalnė, kuria aš einu į 
kalną, krauju pasriudavusi, o 
kraujas susliedavęs su ežero 
bangomis, nudažydavę jį. raudo
na spalvą. Ir verkšlendavę gai
lia rauda medžiai ir banguoda
vęs kraujo putomis ežeras... Ir 
aš dabar sakau jai; tu nebeturi 
būti toki. O ji, vis 
griuvau, ir tos pačios 
šimtmečiui praslinkus pranyks. 
Ji atgyveno s^vo amžių ir pa
skendo praeities juroje. O jei
gu aš bučiau galingas, statyčiau 
joje kiekvieną svetį, • kiekvieną 
priešą... Puoštąją ąžuolo lapai, 
puoštų ir garsingi, naudingi 
žmonijai darbai. Ir žmonės sa
kytų : tai nenykstanti, / negrių- 
nanti pilis. \

Ne! man nereikia mūrų; jie 
sugrius 
reikia 
reikia 
rią ' ne kraujas ir 
tas puoštų, bet meilė dvelkianti 
laisvė, mokslas, kultūra. Ir kur 
aš statysiu tą savo pilį. Ne ma
no tas aukštas kalnas ir nemu- 
rysiu ten aš pilies, ten jos griū
na, nyksta. Statysiu aš pilį sa
vo ir žmonijos sieloj, ir tada 
žmonės džiaugsis, gėrėsis ir da
lysis tarp savęs meilės nenyks- 
tąpčioijiis gūtčnįą. Ir augins 
savo šieloj kilnias Idėjas, kurios 
kurtų žmonių krūtinėse amži-

A. L. THOMAS 
LIETU VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Puilmhn 7097

Veda bylas visuose teismuose 
Abstraktai, morgičiai.

ĮNOREDAMU 
ĮPIRKTI, PARDUOTI AR MAI-< 
INYTI VISADOS KREIPKITRSF 
Į PAS MUS. TAS JUMS BUS. 

ANT NAUDOS. t

S. L. FABIONAS Ct
&

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Ik; devard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėlioinis nuo 9 iki 12 ryto.

■i

nyksta... 
sienos

išdils iš»x akių, 
kitos pilies, 
tokios pilies,

Tiktai

Ten ir atgal

MILWAUKEE

Nedėlioj, rugsėjo 13
Klauskite C. & N. W. Geležin
kelio Tikietiį Agento apie 

smulkmenas
Chicagos Tikintų Ofisai: 

148 S. Clark St.
Tel. Dearborn 2823
226 W. Jackson St.
Tel. Dearborn 2121 

arba Passenger Terminai 
Madison & Canal Sts.

Tel. Dearborn 2060

man 
Man 

ku- 
kerš-

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

ILLINOIS BELL. TELEPHONE CO 
BELL SYSTEM

One Policy • One Syttem - Univcrsal Service

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c

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

UPĖ
Tš Didžiųjų Ežerų iki jūrės kranto, Amerikos di

džiausia upė plaukia išdidžiai. Ji plaukia per 
pat vidurį šalies, vis eidama platyn ir gilyn, nes 
daugelis mažesnių upelių prisideda prie tos srovės. 
Parmos ir miestai ant jos krantų steigia industri
jas, išdirbystes.

Per visa šalį teka vėl kita upė, taip nuolat kaip 
ir Mississippi. Tai upe minčių ir žodžių, dieną ir 
naktį, bėga per visą šalį ir gaivina visos šalies gy
venimą. Jos sandelis guli žmonių žinojime kūno 
perdavimas į visas dalis šalies yra galimas.. . Ta 
srovė pagilina ir paplatind ir sustiprina mintis visų, 
žmonių, nes mintis vienos apielinkčo prisidedu prie 
minties kitos apielinkės.

Amerikos nacionftlė telefonų systehia ir yra sro
vė tos Upės, BcJP Systemos patarnavimas sujungia 
.visps šalies•dąllš?' Ji nepalieka spragos toje komu
nikacijoje. Jj nežino, pasilsio valandų ir nėra tokio 

’kUmpėlio visoje šalyje, kur ji negalėtų pasiekti.

r

Pasinaudoke
J

"Auksine
I

Perkam, parduodam ir mainom^ na
mus, lotus ir farmlas. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir į Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentu.

Elta Coromerce Co. 
3251 So. Halsted St, ' Čhkjago, ifl.

N. C. Krukonis Manatf.
Telepl/one Yards 1234.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewrUefj.

i

ProgaI

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

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

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖL1AI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ......................................... ~
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akįs prie šviesos
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .....................................
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ... 
Knygą: CICELIA1, Pasakos pamokinančios gyvenime ....

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

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

25
20
15
15
15

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

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

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

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

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

.................................................. Atkirpk čia ..................................................
Data: Rugsėjo 9, 1925. z

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

Vakarai^ nuo 6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12

. f 1 Yards 0141
Bylos visuose' teismuos^. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWTEK
./• \

Lietuviu Advokatas ,
2221 W. 22 St. \ 

arti Leavitt St. \
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Št., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 905?

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoj:- 
me abstraktų ir, nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephono Dearborn 8946

-Vakarais 2151 W. 22 Si. nuo 7 iki 9
Telcphone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600
-- - --- ------ —

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

<_________________________________ ____ —_____ ——'

Rojaus linksmybės
Už tai, kad pildet kas rašte sa

kyta.
Ir nusileidot, kas ko tikt pra

šyta,
Tautos teises velniams padova- 

nojot,
Garbę aikvojot.

Po mirties, sėsite už garliės sta
lo,

Pietausi!, gersit vyno ten be
galo.

Paukštienos, žuvis dangiškos 
gėrybės

Ir ypatybes.

Atlygins ten už Vyžių nedory
bę.

Už mukas, kančia ir visa bai
sybę,

Ten perlų ulyČiomis vaikštinė- 
sit,

Gerai turėsit.

Ten nematyti Gaidžių nei Ku
bilių,

Kiupelių, Balčių, Peldžių nei 
Gebinių,

Jie peklos karštį, labai did 
kenčia,

Tamsybėj švenčia.

('.erai jiems tenai mž jų nedo
rybę.

Dabar jie jaučia, karštį ir tam
sybę.

Išleidę lieužvius, kaip (Gul/os) 
veršiai bliauja,

Bliaut nesiliauja.

Jums* kurie čion daugybę var
go kentėt.

Paniekinti, supešti, tik lengva 
širdžia šventėt,

Atlygins viskuom, duos visokio 
gero,

Kas ko privalo.
Ten vis ir vis tik skaniai ban- 

kie tavus, A
Valgius ir gerus, ir linksmai 

lalavus,
Eisit po rojaus medžiais atsil

sėti, v
Atsidūsėti.

Ten upės teka kvepenčiu šam
panu,

Ten kvaps citrinų, žydinčių ba
nanų,

Mergų . daugybės, plikos nuo
gos maudos,

Po rojų gaudo*.

2. a. Ieškau geografijos Lie
tuvai .... Pakštas./

b. Kodėl jus nesiunčia t do
lerių .... Pakštas.

c. Stipendininko Bau
da  Pakštas.

Melodeklamacija jausmingai 
ir dramatiškai, užbaigiant tra
giškai išpildys prof. Pakštas, 
palydint tai linksmai, tai liūd
nai ant piano per komp. Va
nagaitį.

3. a. Vyro Liudesis .. Ociu- 
vienė.

b. Da • negrįšiu Ameri
kon .... Ociuvienė.

c. Sugrįšk, sugrįšk, dušo 
lė .... Ocius.

Su visom variacijom stebėti
nai liūdnai ir jausmingai, pe
reinantį net į desperaciją su
skambins pirmu kartu žino
mas virtuozas A. Ocius.

4. a. Ak, kaip aš di'eniškai 
dainuoju .... Bravičius.

b. Dolerių trūksta .... Bra
vičius.

c. Žiopliai, rctigkite man 
koncertą.

šias visas mpms žinomas 
kompozicijas, bęt no visų gir
dėtas su mums gerai žinomu 
išdidumu ir gudrumu išpildys 
patsai kompozitorius Bravičius, 
•akompanuoti gali kas tik nori.

5. a. Oi tu Lietuva mano, 
kaip tu man patinki . . A. 
Nausėdienė.

b. Datnava, koki tu stebuk-
linga ........ Kemėšis.

c. Kazimierietės didžiausi 
Lietuvai dovana amerikie
čių .... Kemėšis.

Pirmą kartą išpildys gražus 
ir stilingas dramatiškas sopra
no, o jau to jausmo kiek bus 
įdėta, tai tik dievai gali žino
ti.

6. a. B. C. D. M. N. O. P. B.
G. S. S. Choras.

b. Tavorščiai už dalgių.
c. Klerikalai ir bolševikai- 

vienas ir tas pats paralius. 
Išpildys “Draugo” ir “Vil
nies” štabai.

7. a. Valio Padaužų konsti
tucija .... Padauža.

b. Valio Padaužų Gildą . Pa
žas.

Grandioziškai vadovaujant 
pačiam šviesiam Prezidentui 
išpildys visai publikai prita
riant Padaužų Kakalių Cho
ras. —Padaužų pisšikas.

“Būdams linksmas kaip^paukš- 
telis pavasario dieną,

Padainuosiu jums dainelę apie 
socializmą vieną.

Bet aš norėčiau, kad su ma
nim ir visi dainuotų,

Ant pražūties socializmo viens 
antram rankas paduotų.

Dėlto, broliai, visi balsus suvie
nyk i m

Ir sustoję vienu balsu visi už
dainuokim:

Tu socializme, tu nelabasis, iš 
kur tu atėjai?

Tegul tave ten ir neša jūsų 
juodi ponai.

Tegul giria, tegul gerbia juos 
• ten visi tie papliovos, 

O ne žmonės, nė lietuviai 
musų broliai.

Tu pragaro gelbėtoja, tu 
šuolių gimdytoja,

Visų šlamštų ir plepalų 
platintoja,
sugriovei, tu sudraskei jau 
ne vieną šeimyną; 
ai i traukiai jau ne 
nuo moteries vyrą.

iš vyrų, iš tikrų darbininkų, 
daug padarini svavalninkų; 
iš motinos, namų gaspadi- 
nės, sumaišęs jai 'protą,

Darai tikrą paleistuvę, dar ir

Tu

Tu

Tu

Tu

ir ne

tam-

gausi

vienac

Ji nustojus tikrosios savo do
rybės,

Pliauškia, terškia su jumis vi
sokias biaurybes.

Kiek tu verksmo, kiek lemen
to tu padarai

Tarpe sugriautųjų šeimynų;
O kiek tamsių žmonių jau 

kėjimą savo prarado, 
• . ISuvilioti tavo tarnų ant 
biauraus baisiai kelio;

O kiek jaunų jaunikaičių pra
rado savo tikybą,

ti-

to

Gregorai, Šerniai pekloj pata
pyti.

Neregės nieko jie, neigi trupu- 
tyti,

Jie pekloj plėšysis su baisioms 
lervoms, x

Pekliškoms s lervoms.

Katalikiškos eilės

Gerai jiems už tad, nes per vi
są laiką,

Jie gundė, kvailių, idiotų saiką,
Kad jie mus’ šventų žodžių ne

klaus y tų.
Tik mus kankytų.

—Vabale

Padaužų Rakaliy Choro 
gradioziškas pirmas

Koncertas
Padaužos daugybę naujany- 

bių yra suteikę savo piliečiams, 
ir dar vieną didelį siurprizą 
rengia, būtent: pirmą grandio
zišką Rakalių Choro koncer
tą. Koncertas tai jau nebūtų 
toki didelė naujienybė, bet tik 
pažiūrėkit į dalyvius ir nau
jas kompozicijas, tai tuomet 
žinosi t svarbą šio Palaužą ne
paprasto koncerto.

Programas
1. a. Saharino šmugelis .. Pu

rickis.
b. Mes ieškom dolerių .. Kar 

demal.
c. Ak, kaip malonu vilnas 

kirpt — Šmulkštys.
Naujosios kompozicijos pa

rašyta vienam balsui, išpildys 
nelemtu baso balsu Šmulkštys 
per radio, akompanuojant ,Pu
rickiu!. ' <•1

(Skiriamos katalikų 
visuomenei)

Pirmą kartą mano gyveni
me pasitaikė gauti tokią dova
ną. Nors jos kaina buvo 25 
centai, lx t ši knygele “verta” 
dolerio. Joje yra pakankamai 
juoko, katalikiško juoko, nes 
katalikas ją rašė ir išleido.

Paulius P. Mikalauskas iš 
S. Boston, Mass., sumanė atsi
žymėti šiame katalikiškame pa
saulyje. ši jo eilių knygelė, 
matyt, buvo išleista dėl “pa
garbinimo” Dievo bei Jo ap
gynimo nuo socialistų.

Knygelę Paulius uzvadino: 
‘‘Naujos eiles ir deklemacijos. 
Pavestos lietuvių katalikų vi
suomenei dėl naudos visuose 
«uĮsi rink imuosi, prakalbose ir 
šiaip visokiuose pąsilinksmini- 
muose.” Įžangoje autorius sar 
ko: ‘čia nerasite jokių pricš- 
tikėjimiškų eilių. Išviso sudri
kau 56 eiles, dauguma jų nau
jos, kurios dar niekur nebuvo 
atspaustos. Dovanokite, inbo 
ligentai, kad taip silpnai eiles 
sustačiau, nes mažai mokslo 
mačiau.”

šis paskutinis sakinys, nors 
ne eilėmis parašytas, bet “po
etiškiausias” iš visų jo eilių. 
Kitos eilės yra Maironio Vai
čaičio ir kitų poetų. Daugelį 
eilių “poetas” Paulius perdir
bo ant savo katalikiško kurpa
lio. Senovėj dainą apie degti
nę škaplierninkas Paulius P. 
Mikalauskas užvadino “Naujos 
eilės”. . •

O tai vis per tavo tokį biaurų 
pasielgimą.

Atitraukei tu ne Vieną merge
lę nuo tikros dorybės, 

O įstūmei į prapultį 
nedorybės.

Tu šventos bažnyčios 
visaip išniekini,

O beždžionę už savo 
visad garbini.

Tu pridirbai visokių 
bjaurybių,

“Šakių”, “Keleivių”, 
ir “'Naujienų” visokių dau
gybes.

Tir išleidai savo raštuos mela
gysčių,

O tai vis per tą cicilikų bjau
riausią draugystę.

Del to visi, mieli broliai, cici
likų neklausykim

Ir jų prakalbų nei viens iš mus 
nelankytam.

Tegul jie sau kalba girioje dėl 
beždžionių,

O ne dėl lietuvių žmonių, 
sų tikrų brolių, 

Kurie dar, broliai, esat 
katalikai,

Nedraugaukit niekad su 
deglais cicilikais,

Nes jie nori jus apgauti ir 
tikro kelio atitraukti,

Kad negarbintu t Dievo tikro, 
ule kokį mulkį plikį,

Kuris jų yra tikras valdonas, 
visų cicilikų ponąs.

Dėlto mieli draugai, cicilikai,
Pamesk i te ir jus ricilikauti, 

už tai garl>ę gausit, 
Busit pagodoti ant šio svieto 
Ir danguje gausit tarpe šven

tųjų vietą.
Rašiau 28 liepos 1915 m.” 
šis ponas Paulius

“ddiliaja poezija” 
sumalė

Draugo

biaurios

mokslą

motiną

šukšlių,

mu-

tikri

tais

nuo

WTMI

kampas 31 gat.

Telefonais:

liot dmio* 441< n 1‘i 1 i ik r > ' i ” T.iil:lMrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE bet daug “katahškesms”. Toje 
pačioje knygelėje telpa dar pui
kesnės eilės. Jas parašė D. 
Paškevičius.

Finis.

Kursai pačios neveda, jos žie
do neskynęs,

Ar drabnas šakeles, tas da ne- 
tur žinios.

Ans vieną mergą plėšia, o ki
tą įkanda,

Ir kaipo tikras kurmis pasislė
pęs lenda.

Bet žinau, jog jaunikystej ne
ramu gyventi,

Vieną kart plauką žilantį ir 
kad praded senti.

Aš jau pradėjau žilti, tau jau 
barzda pražilo,

Brolau, jei mano kalbos nelai
kai už tiesą,

Tai kaip pačią gausintai naštą 
apturėsi.

D. Paškevičius.”

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.
Šioje “poezijoje” yra dau

giau juokų, negu “Dzimdzi- 
Drimdzi” vakare. Labai gerai, 
kad Dievulis davė tokį mums- 
“poetą”, kuris (palinksmina 
žmones savo “katalikiška poe- 
zna.” —Bubnis.

Nauja Naujieną Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar j 
Naujienos jų reikalavimą išpil-‘ 
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu-' 
v • i • • • "K T * * •su savo čio 29-tos visi geri Naujienie- 

ir mokslu čiai galės gauti kasdien nusi- 
smulkius miltus pirkti Naujienas ant kampo 

ex-redak torių Pakš- North Avė. ir Kedzie Avė. ' 
Naujienų Admin tracija |

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Tel. Blvd. 3180 
M. VVoitkievricz- 

BANIS
AKUiERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote 

|rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<^DR. HERZMAN^
—IŠ 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 St.

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

Į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:

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

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

Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Šiuo pranešame visi&ns biznieriams, profesiona
lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro bizni su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 Mietams.

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

Įrašyk ten ir Savo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardų, adresų, vardų firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 

. du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

DOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Phone Canal 1713-0241 
Ros. Midvvay 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Ya/dn 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 ild 3 po pietą, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
• Naktinis Tel. Fairfax 6353 \

—-      —
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 ,

Dr. A A. Roth
A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką, 

Vaikų ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieago 

arti 31st Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

Dr.A.R. BLUMENTHAL
Optometrist 

Tel, Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

DR. A. MONTVID 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683

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

Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau

rr

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

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

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

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

Malonėkite patalpinti musų draugystės vardą ir pirmininko adresą dykai, Jū
sų leidžiamam metraštyje, 1926 metų.
Draugystės vardas ..................................
Kiek turi narių?
Pirmininko vardas
Adresas

—■
Boulevard 3686

x DR. J. P. POŠKA 
Gydytojas: ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
1243 So. 49th Avė., Cicero 

Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

Kada suorganizuota

Cicero 4676

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė., 
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boutevard 7042
Dr. C. ,Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S’o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0484
Valandos-2:00 iki 4:30 ir 8 iki 18, 
*Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
i
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SIŪLO ŠAUKT NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJĄ

REIKĖS GRJŽTI PRIE ARBITRACIJOS

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš “DARBININKŲ” 
PARTIJOS

• •••••
• • • • • •

SUOMIAI IRGI KELIA MAIŠTĄ

Francijos premjero, p. Painlevė, padėtis kebli, kuo
met socialistai ir kairieji radikalai atsisako remti jo val
džią. Todėl jam reikia ieškoti būdų sustiprinti savo auto
ritetą. Tautų Sąjungos suvažiavime, Genevoję, Painlevė 
tat pasiūlė'Valstybių delegatams rengtis prie tarpt autb 
nės nusiginklavimo konferencijos, kuri turėsianti įvykti 
tuoj, kai tiktai pasibaigs derybos dėl saugumo sutarties 
tarpe Francijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Belgijos 
ir Vokietijos. ‘ ‘ . ų t. J* ’.’ >% u. ! v■ $ Į b i

Premjero pasiūlymas patiko Amerikai ir, be abejo
nės, patiks Europai. Populeriškesnio dalyko šiandie nega
lima ir sugalvot, kaip nusiginklavimas. Tik jisai įvykinti 
nelengva. r*

Nusiginklavimas, įvykintas bent dalinai, sumažintų 
karo pavojų. Bet jeigu valstybės susitaria spręsti tarpu
savinius ginčus ne ginklu, tai jos turi surasti tam tikslui 
kitokią priemonę. Ta priemonė tegali būt arbitracija. Per
nykštis Tautų Sąjungos suvažiavimas ją buvo priėmęs ir 
rekomendavęs visoms valstybėms. Tai buvo Anglijos Mac 
Donaldo ir Francijos Herriot’o nuopelnas. Bet Anglijos 
konservatoriai, nuvertę socialistų valdžią, Tautų Sąjun
gos rekomendaciją paniekino.

Jeigu p. Painlevė pasiūlymas galės bus įvykintas, tai 
Europos valstybėms reikės vėl grįžti prie tos pačios arbi- 
tracijos. Tuomet visi pamatys, kad socialistai sako tiesą, 
jogei tarptautinėje politikoje tėra tiktai du keliu: arba 
ginklavimąsi ir rengimąsi prie naujų karų, arba nusi
ginklavimas ir išvijimas k?: j iš tautų santykių.

Francijos Briand’ą ir Milleran- nosios Rusijos revoliucijos dau- 
dą i\* mūsiškius “veikėjus” J. geliui atrodė, jogei socializmas 
O. Sirvydą, K. V. Bačkauską ir jau esąs “atgyvenęs savo lai- 
jiems panašius! ką”. Taip manė, pav. senis Šir-

Iš šitokio argumentavimo ga- vydas ir visa litanija kitų bu- 
lima tiktai nusišypsoti.4 Tiesa, vusių karštų revoliucionierių, 
kad karas pavertė Mussolinį iš ir dėlto jie tuomet atsižadėjo 
socialisto (dagi kairiojo!) aky- savo pirmesniųjų įsitikinimų, 
plėšišku nacionalistu, bet kuris Bet praėjo keletas metų po tos 
padorus žmogus laiko tą gaiva- reakcijos tarpo, ir socialistinis 
lą “išmintinga spėka?” O kai judėjimas vėl ėmė sparčiai aug- 
del kitų “atsivertėlių”, kuriuos ti tose šalyse, kur jisai buvo 
mini Vytautas, tai juk jų pasi- susilpnėjęs. Tas pat bus ir da- 
traukimas nuo socialistų su di- bar, nežiūrint, ką apie tai kran- 
džiuojų karu neturi nieko ben- kia jaunoji Sirvydų “pakaleni- 
dra. Francijos Millerand’as pa- ja”.
virto renegatu tuor^ct, kai J. O. Vytautas dar bando ir “kri- 
Širvydo sūnelis da*r turbut ne- ikuot” socializmo teoriją, bet 
buvo nė gimęs — dar 19-am čia pas jį išeina dar didesnis

Vokiečiai darbininkai Amerikoje, kuriuos per keletą 
metų vadžiojo už nosų Maskvos agentai, sako “komunis
tams” sudie. Tų darbininkų vadai — S. Bach, Fred 
Schuler, Henry Winter, L. F. Wolf ir Otto Zander — pa
skelbė laikraštyje “New Yorker Volkszeitung” pareiški
mą, kuriame sakoma, kad jie pasitraukią iš vadinamosios 
“darbininkų” partijos, kurioje toliaus veikti jie nebematą 
jokios galimybės.

Su jais traukiasi kartu ir “Volkszeitung” redakto
rius, L. Lore, kurį, kaip jau musų skaitytojai žino, pasku-

Reikia manyt, kad panašiai bus ir su suomiais (fi
nais) “komunistais”.’

Paskutiniame Am. “Darb.” Partijos suvažiavime bu
vo priimta rezoliucija, pasmerkianti suomių “komunistų” 
dienraščio redaktorių Askelį ir reikalaujanti jo pasišali
nimo. Kadangi redaktorius Askeli yra įtakingas asmuo 
tarpe radikališkai protaujančių suomių darbininkų, tai 
visa suomių federacija gali pasipriešinti tam suvažiavimo 
nutarifnui; o jeigu dalis norės pasiduoti partijos discipli
nai, tai federacijoje įvyks skilimas.

Suomių gi “komunistų” federacija turi 8*000 narių ir 
sudaro pusę Am. “Darb.” Partijos. Jai pąsitrapkus, kuo
met jau atsimeta nuo partijos vokiečiai, pastarojoje bepa
liks tiktai sauja besipešančių “lyderių” ir patys tamsiau
sieji elementai, susidedantys iš keleto šimtų lietuviško 
Bimbos pasekėjų, kelių šimtų slavokų ir “negramotnų” 
rusų. O k<i sendvičiai iš Maskvos sumažės, tai ir tie pa
tys pakriks.

tinis “darbininkų” partijos suvažiavimas nutarė “eksko
munikuoti”'.

Aukščiaus įvardintieji asmens sudaro daugumą vo
kiečių skyriaus Biuro Amerikos “Darbininkų” Partijoje. 
Jie buvo išrinkti organizuotųjų vokiečių “komunistų” 
balsais.

r
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imti ne vieną kurį kraštą, bet’tenai šiandie negali būt įvykin- 
visą pasaulį, tai socializmas Į tas, ir todėl bolševikų nepasise- 
prieš karą niekuomet nebuvo b5*v'r>" v.a «m.
taip , galingas, kaip šiandie. To 
nereikia nė įrodinėti; pakanka 

TAUTIŠKAS “CHOP SUEY” piktai priminti, kad keletoje ša- 
-----------  lių socialistinės darbininkų par- 

Musų sandariečiai, pagaliau, tijos šiandie turi valdžią savo

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštui

Metams .....................   $8.00
1’usei metų .............................. w 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ..................' 1.50
Vienam mėnesiui .......  75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ................................ 8c
Savaitei .................X.......... „......  18c
Mėnesiui .................................. t 75c

[ApžvalgaĮ

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............   $7.00
Pusei metų .............................  3.50
Trims mėnesiams ........... ...J... 1.75
Dviem mėnesiam ............s......  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. .  $8.00
Pusei motų ................................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ėn^ė rūpintis savo programų ir rankose ir kad ištisoje eilėje ki- 
teorija. Iki šiol jų spaudoje — tų Šalių spcialistai jau stovi, 
tiek oficialėje, tiek privatinėje taip sakant, prie pat slenksčio 
— nebūdavo beveik nė žodžio į valdžią. Kame buvo kas nors 

apie tuos dalykus. Jie girdavo- panašaus prieš karą?
si, kad jie nų socialistai ir ne( Tas, ką širvydukas piešia, 
klerikalai, bet kas jie — nepa- kaipo socializmo “susilpnėjimą” 
sisakydavo. Sandariečių progra- delei karo, yra visai kitokios rų- 
mą todėl ne tiktai plačioji vi- šies reiškinys. Socializmas nėra 
suomęne, bet ir patys sandarle- susilpnėjęs, palyginant su tuo, 
čiai pažįsta mažiau, negu kitų koks jisai buvo prieš karą; 
partijų programas. priešingai, jisai yra milžiniškai

Tai yra faktas, kurį paslėpti sustiprėjęs. Bet jisai , Šiandie 
negalima, ir žmonėms, kurie dėl yra silpnesnis, negu buvo tuoj 
tų ar kitų aplinkybių yra pri- P° kttro ~ 1919 ir 1920 . ^e‘ 
versti stovėti sandariečių parti- ^ais*
jos priešakyje, jisai yra, be abe- Kai karas pasibaigė, tai so- 
jonės, nemalonus. Kai kurie jų cializmo jėgos ėmė taip smar- 
dabar pradeda jau ir viešai sar- kiai augti, jogei išrodė, kad ji-
matytis tokio savo partijos pro; gai uinu laiku užkariaus visą pa- 
tinio atsilikimo. Vyt. Sirvydas | aulį. Del įvairių priežasčių, ku- 
paSkutiniame “Sandaros” nume- rias čia išdėstinėti užimtų pei
lyje ragina savo draugus tą ydą'daug laiko, tatai neįvyko. Auk- 
pašalinti ir, kad paskatinus juos štai pakilusi socialistinio judėji- 
prie teoretinio protavimo, jisai mo ban£a ėmė slūgti ir vieto- 
pats mėgina parodyti, kame yra mis nuslūgo taip žemai, kad pa- 
principialis skirtumas tarpe siekė žemesnio stovio, negu bu- 
sandariečių ir socialistų. ,vo prieš 1918-9 metų revoliuci-

Reikia pastebėti, kad širvy- jas. Aiškus dalykas, kad tą slu- 
duko galva nelabai yra tikusi girną iššaukė’ ne karas, bet po- 
teorijos klausimams gvildenti, karinės aplinkybės.
Jam trūksta objektingumo, t. y. | Jeigu socializmas šiandie ne
gabumo matyti ir išdėstyti da- ra taip stiprus ir karingas, kaip 
iykus taip, kaip jie yra. laike tų revoliucijų, kurios jvy-

Jisai rašo, kad iki 1914 metų ko Europoje/ baigiantis di- 
socializmo judėjimas Europoje džiamjam karui, tai tatai anaip- 
ir Amerikoje buvęs labai stip- tol nereiškia, kad jisai iš viso 
rus, bet didysis karas jį diskre- neturįs ateities, širvydukas taip 
(litavęs ir susilpninęs, taip kad neką dėlto, kad jisai neturi ge- 
nuo jo pasitraukusios “išmintin-l esnio saiko, kaip savo asmeniš- 
gesnės spėkos” ir nuėjusios prie ką patyrimą, spręsti apie socia- 
kitų partijų. Tarpe šitų gi “iš- lizmą. O tas jo patyrimas yra
mintingesniųjų spėkų” jisai su- abai menkas. Vykesnio amžiaus 
randa — Italijos Mussolinį, žmonės atsimena, kaip po pir-

šimtmetyje. Briand’as irgi jau kratinys, negu jo dėstyme so- 
renegatauja daugiaus kaip dve-| ializmo “istorijos”. Jisai at- 
jetą dešimčių metų. Lietuviškie- randa, kad socialistai pirmiaus 
ji gi buvusieji socialistai, kurie mokinę, jogei “tik vieni darbi- 
šiandie veikia tautininkų parti- ninkai ‘giliuoja’ šiame pasauly”, 
joje, beveik visi atsimetė nuo jogei darbininkai turį būt “pa- 
socialistų per tuos reakcijos me- sirengusiais bile valandą paim
tus, kurie atėjo po pirmosios ii politiškos valdžios vadeles”; 
Rusijos revoliucijos, t. y. maž- bet, girdi, dabar socialistai jau 
daug 1908-9 metais. Taigi didy- kelbią “suvisuomeninimą” arbax 
sis karas visai negali būt jų nuo- ‘nacionalizaciją svarbesniųjų 
monių pasikeitimo priežastis. pramonės šakų”, — kas esą vi-

Mėgindamas išaiškinti buvu- sai ne panašu į “pirmesnį” su
šiųjų socialistų atsimetimą nuo 
socializmo, p. Vyt> Sirvydas iš 
liesų turi omenėje save. Jisai, 
kai neužilgio prieš karą atvyko 
iš Lietuvos Amerikon, buvo so- 
cinl is ti.M (u o įsi ir neorganizuo
tas) ii’ rašinėjo straipsnius so
cialistų laikraščiams, nepaisyda
mas to, kad tėvas pyko ant jo 
tiž tai; o paskui ,ar tai po įtaka 
žmonių, su kuriais jisai gyveno, 
ar dėl kitų priežasčių, jisai nu
krypo kiton pusėn. Tai ve šitą 
atsitikimą jisai dabar stengiasi 
padaryti “istorišku” ir savo 
“sielos krizį” paverčią viso pa
saulio socializmo krizių.

Įsimylėjimas į savo brangų 
asmenį padarė širvyduką tokiu 
žlibu, kad jisai, kaip matėme, 
sumaišo net paprasčiausias da
tas — Millerand’o ir Briand’o 
“atsivertimą” perkelia j karo 
metus! :
^ Negabumas bešališkai (objek- 
tingai) matyti faktus reiškiasi 

laipsnio ir politinės galios. Ar 
Rusija yra ekonominiai pribren
dus aukštesnei visuomenės tvar- 

geidžia — bet taip nėra! Jeigu kai? Ne. Reiškia, socializmas

pas Vytautą ir tame, kad jisai 
sivaizduoja, jogei didysis karas 
susilpninęs socializmą. To jisai
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cialistų mokslą.... Jisai rašo, 
jogei “socializmo vadai pamatė, 
kad socializmas įvykdyti gyve
nime negalimas”, ir\ būtent, štąi 
kokiu budu:

“Aliulijoje MacDonaldas ne- 

drįso vykinti nors mažos da-
lies socializmo programos, ka
da buvo valdžioje....

“Net Rusijos kraštutiniai 
socialistai (komunistai) pri
pažino, kad pasaulio revoliu
cija tai nejvykdomaŠ*sapnas, 
kad socialistai neturi ganėti
nai jėgų ir išminties socializ
mo principais varyti fabrikus 
ir prekybą arba prekių apsi- 
mainymą”.

Iš šitų pavyzdžių aišku, kad 
tasai “kritikas” niekuomet nėra 
studijavęs socializmo. Jeigu ji
sai bųtų studijavęs, tai jisai ži
notų, kad socializmo vykinirhui 
reikia bent dviejų sąlygų: tam 
tikro ekonominio pribrendimo 

kimas socializmo teoriją ne su
muša, bet patvirtina. Reikalaut 
gi socialistinių reformų iš Mac 
Donaldo valdžios butų buvę sta
čiai juokinga, kuomet visi žino
jo, kad ta valdžia parlamente 
turėjo mažiaus kaip trečdali so
cializmo šalininkų (192 iš 615 
parlamento narių).

Senio Sirvydo sūnūs nežino 
net to paprasto dalykb, kad nuo 
to laiko, kai yra susiorganiza
vusios socialistų partijos, visuo
se socialistiniuose programuose 
buvo ir yra reikalaujama ne tik
tai socializmo, bet ir demokfti- 
tijos. Koliai dirva nėra pakan
kamai prirengta socializmo tvar
kai steigti arba kol tam tikslui 
dar nėra pakankamai jėgų, tai 
socialistai stengiasi iškovoti 
įvairias demokratine^ reformas. 
Taip jie daro, būdami opozici
joje valdžiai, ir taip jie daro, 
patekę į valdžią. Tiktai bolševi
kiška, “logika” iš šitokio Socia
listų elgimosi ištjpda, kad socia
listai “atsižadą” savo mokslo. 
Tikrenybėje gi čia jokio atsiža
dėjimo nėra, kadangi demokra
tija ne tiktai nėra priešinga so
cializmui, bet yra neatimama 
socializmo dalis. Anti-dėmokra- 
tinis “socializmas” yra absur
das (žiur. Rusiją)! ' 

t I ,

Jeigu tat Vytautas stato “de
mokratinę respubliką” prieš so
cializmą, tai jisai parodo, kad 
jisai pats nesižino ką šnekąs. 
Bet demokratija pas Jj yra tik 
tuščias žodis, nes jisai į ją ne
tiki. Ve ką jisai sako: <

' . * H • ’ H *

“Būdami Sandariečiais, jie 
(sandariečiai) eina sU šiame 
šimtmety išbujojusia nacionąį- 
lizmo spėka”.
Jisai siūlo, vadinasi, vietoje 

socializmo nacionalizmą.
Kadangi širvydukas skaito 

prie “išmintingų jėgų” Italijos 
Mussolinį/ tai aišku, kokios rų- 
šies nacionalizmą jisai peršą sA- 
vo partijos draugams. Tas na
cionalizmas su demokratija vi
sai nėra sutaikomas.

Sandariečių “teofetikaą” tuo 
budu nesugebėjo nė padaryti 
rimtų užmetimų socialistams, 
nė duoti nuosakų programą sa
vo partijai. Visas jo rašinys tai 
tikras “chop suey”.

J. V-s
T

Padangiii aras.
Aukštai skraido padangių 

aras, galingai šaukia kimiu bal
su debesėlius palšus j kovą su 
aru galingu... Skelbia kovą, 
traukia karo giesmę, nes jie jam 
trukdo saulę matyti, ja gėrėtis, 
į ją ugninius žvilgsnius siųsti. 
Galingas aras, aukštai skraido 
ir nieko nebijo, nes jis pasaulio 
valdovas, galiūnų karalius, pik
tasis uolų genijus, kuris savo 
galingais sparnais audras suke
lia, tvirtu balsu griausmus siun
čia, ugninėmis akimis žaibus 
mėto. Ir dreba pasaulis arą pa
dangėse išvydęs, dreba silpna
valiai jo balsą išgirdę. O aras 
galingas skraido — nerimsta, 
dainuoja — ramumo neranda, 
pyksta—širdį skausmas slegia ; 
į padanges kyla — kojos žemyn 

traukia, sparnai silpsta, ir krin- 
ta žemyn aras galingas.

Kuomet audros siaučia —jis 
lakioja, jis skrajoja; širdį skau
smui slegiant—dainuoja, saulei 
šviečiant— svajoja, aušružei te
kant—dainuoja godą liūdną 
aras galingas.

Ko gi aras nerimsta? Ko gi 
aras svajoja aušružei auštant, 
saulužei tekant, skaisčiai švie
čiant? Netoks jis buvo pirma, 
netoks buvo seniau!.. Pirma apie 
saulę svajojo, pirma nakties 
tyla kankino, audros geidė...Da- 
bar—tyla ramina, tik skausmo 
arui nęmalšina; audros nelau
kia, nes ji išblaško jo svajones... 
Tupi aras aukštai ant uolos, ir 
žvilgsnis klajoja po berybes pa
danges, nes lindi aras, nes liūdi 
galiūnas ilgesiui pavedęs Širdį 
savo.

Pamylėjo aras, pamylėjo ga
lingasis margaplunksnę tamsio 
šlaito dainininkę dėlto liūsta, 
dėlto nerimsta padangių aras; 
dėlto neskraido aukštai — nes 
myli, dėlto nešaukia į kovą vi
sus galingas — nes aras myli 
mažutę giesmininkę, kurios bal
sai ne jam skiriami: ji dainuoja 
savam meilužiui, o ne arui ga
lingam...

Liūdi aras, liūdi galingasai ir 
neskraido padangėse aukštai, 
jau nevilioja jo saulužė ir žvai
gždės aukštybių. Jį vilioja 
tamsus šlaitas, jį vilioja mažu
te lakštutė, kuri meilės himną 
dainuoja, bet ne arui galiūnui.

Ir nusileido aras galiūnas į ly
gumą plačią, kur skambėjo lakš
tutės balsas—kad ją pamatytų, 
kad ją išgirstų arčiau ir tuomet 
gąlėtų mirti laimingas afas ga
lingasai. Tik nečiulba lakštutė, 
negieda pilkoji arui galiūnui, 
nes jo bijo, jo nepažįsta ir neži
no ,kad aras, pasaulio valdovas, 
myli menką lakštutę... Klausė 
aras giesmininkės, svajojo apie 
ją ir sugavo arą galingąjį men
kas medžiotojas ir uždarė į 
narvą geležį...

Negirdėjo aras laikštutės, ne
matė saulužės, nejautė padangių 
berybes ir žvaigždučių tolybės. 
Nuliūdo aras ir nuleido galiūnas 
galvą. Daužos aras po narvą 
geležinį, blaško sparnais galiū
no, judina narvo virbus stip
riuoju snapu, tik veltui... Ko gi 
blaškos aras ? Ko jam trūks
ta? . Ji'

—Laisvės duokite, as trokštų 
padangių mėlynųjų, norių, noriu 
girdėti lakštutės giesmės, saulę 
ugninę! Laisves! — aYas šau
kia. Bet veltui. Narvo grotos 
tvirtos, aro jėgos silpsta ir ne
matys aras padangių saulės 
skaisčiosios, negirdės meilužes 
balso.

Miršta aras galingasai iš il
gesio, iš meilės, nes laisvės jis 
trokšta, laisvu mirti galingiau...

—Laisvės!—sudej uoja pasku
tinį kartą ir apsidairo akimis 
ugninėms po tamsųjį narvą, ku
ris laiko arą nuo laisvės, nuo 
pasaulio berybes:.. Sukliko aras 
galiūnas paskutinį sudiev pasau
liui, lakštutei mažai, saulužei 
skaisčiai ir paskutinis atdusys, 
išsiveržė iš jo ilgesingos kruti
nės.

Mirė aras laisvės ištroškęs, 
meilužės pasiilgęs, kuri dainą 
kitam dainavo, o ne arui galiū
nui!...

Turistai ir Kanada *
šiomis dienomis daugelis šiau

rinių Suvienytų Valstybių vals
tijų gyventojų lanko arba pa
geidauja aplankyti gimines ar
ba pažįstamus Kanadoje, arba 
nori važiuoti į Kanadą pasilinks
minti. Kurie dar neišsiėmė 
Amerikos pilnas pilietystės po- 
pieras, nežino, ar gali važiuoti j 
Kanadą, ir'jeigu pasisektų jva- 
žuoti ar včl galės grįžti į Suvie
nytas Valstybes. Sekantys pata
rimai iš Kanados Imigracijos 
Biuro gal paaiškins dalykus to
kiems žmonėms.

Turistai skaitomi neimigran- 
tais, ir Kanada nuo tokių nerei
kalauja vizų. Tokiu budu Su
vienytų Valstybių apsigyvenę 

ateiviai, kurie nori laikinai vyk- 
t į Kanadą, gali vykti be paspor
tų ir be vizų. Bet turi Kana
dos imigracijos viršininkus per
tikrinti, kad laikinai važiuoja ir 
neketina ieškoti darbo Kanadoj. 
Ir turi prirodyti, kad bus įleis
ti, kuomet grįš į Suvienytas 
Valstybes. (

Norintieji vykti Kanadon, pri
valo turėti su savim kokių nors 
prirodymų, kad yra apsigyvenę 
Suvienytų Valstybių ateiviai. 
Galima vartoti įvairius prirody
mus. Geriausia turėti laišką nuo 
darbdavio, parodant, kad ateivis 
gryš prie darbo. Galima varto
ti bankos knygutes arba nuo
savybės dokumentus.

Yra pavojus ateiviams, kurie 
nelegališkai įėjo į Suvienytas 
Valstybes, laikinai išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstybių. Jeigu toki 

ateiviai butų imigracijos virši
ninkų sulaikyti, tai nebūtų įleis
ti į Suvienytas Valstybes. Ka
nada įleis tik tokius ateivius dėl 
laikino apsigyvenimo, kurie ga
lės grįžti į Suvienytas Valsty
bes.

Geriausias legališko apsigyve
nimo Suvienytose Valstybėse 
prirodymas yra taip vądinamas 
“permit to enter”. Tą leidimą 
galima gauti iš Gommissioner 
of Immigration, Washington, 
D. C. Tokis leidimas pertikrins 
Kanados valdžią, kad savininkas 
leidimo grįš į Suvienytas Vals
tybes, ir iš kitos pusės patenkins 
Suvienytų Valstybių imigraci
jos reikalavimus. Nepriversti- 
na turėti “pepnit to enter”, bet 
kadangi tiek daug žmonių bando 
n^lcgališkai įvažiuoti i Suvieny
tas Valstybes, ateiviams patar
tina, dėl išvengimo visokių ne
malonumų, turėti viršminėtą lei
dimą. Gal nekurie ateiviai la
bai lengvai gali važiuoti i ir grįž
ti iš Kanados be jokios bėdos, 
bet iš kitos pusės, jeigu imigra
cijos viršininkai sulaikytų, tai 
daug laiko tektų sugaišti.

Nelabai seniai gelžkelio kom
panija surengė kelių dienų eks
kursiją iš New Yorko į Mont- 
real. Kuomet traukinys priva
žiavo prie Kanados rubežiaus, 
apie 75 žmonės negalėjo pertik
rinti Kanados imigracijos biurą, 
kad jie buvo turistai ir nebuvo 
įleisti į Kanadą. Ir kuomet tie, 
;urle buvo įleist? į Kanadą grį
žo į Suvienytas Valstybes, Su
vienytų Valstybių Imigracijos 
inspektoriai 'neįleido kitus 50 
žmonių. Tie žmones turėjėo ap
leisti traukinį ir pasilikti Kana
doj, kol visoki ištyrinėjimai už
baigti ar pirmiaus legališkai į- 
važiavo į Suvienytas Valstybes.

Ne toks rimtas dalykas atei
viams neįvažiuoti į Kanadą, 
kaip būti neįleistais į Suvieny
tas Valstybes. Jeigu imigraci
jos valdininkai neduoda važiuo
ti į Kanadą, ateiviai gali grįžti 
namo į Suvienytas Valstybes, 
bet turi sulaikytais Kanadoj su 
galimybe būti deportuotais į 
savo gimtinę šalį, yra baisus da
lykas. Nes Kanada tokius atei
vius neleis apsigyventi Kanado
je.

Turistai turi atsiminti, kad 
“permit to enter” ne garantuo
ja įleidimą į Suvienytas Valsty
bes, jeigu dėl nekuriu priežas
čių— nesveikatos, nemokslumo, 
ir t.t. —neprisilaikys prie musų 
imigracijos įstatymo. Kuris 
žmogus grįžta į 60 dienų nuo iš
važiavimo neturi imti mokslumo 
egzaminą. Žmogus apsigyvenęs 
Suvienytose Valstybėse ištisai 
per penkis metus prieš išvažia
vimą iš šešių mėnesių taipgi j- 
leidžiamas, kad nors ir nemoka 
skaityti.

Viršminėtas straipsnis liečia 
ateivius turistus. Amerikos pi
liečiai gali vykti į Kanada kaip 
imigrantai arba neimigrantai be 
pasportų ir vizų. Tik reikia pri
rodyti pilietybę. Jeigu važiuo
ja kaipo imigrantai, turi turėti 
užtektinai pinigų save užsilai
kyti kol galės stoti prie darbo.

[FL1S]
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CHICAGOS 
ŽINIOS

LiMiį Rateliuose
Nuolatinis lietuviy teat
ras ir musy visuomene

Suimti du Roselando lie 
tuviai kaipo plėšikai
Trys jaunuoliai, jų 

du tuviai, tapo suimti 
kurie pašovė 
ir

kaipo 
vieną 

merginą ir bandė apiplėšti ki
tus tolimoj South Sidėj, už 
West Pullmano. Visi suimtieji 
yra roselandiečiai, kaip 
aukos.

Prie 127 ir Halsted 
automobily sėdėjo dvi

liuli House, kampus Polk ir 
Halsted St. musų “dramos tė
vas” gerb. J. Vaičkus atidaro 

sek- 
visuo- 

vak.

ir jų

gatviųK. » V

poros,

ler ir jų vaikinai George Mast 
ir Alex Fritz, visi iš West Pul- 
Imano. Prie jų privažiavo ki
tas automobilius, iš kurio iššo
ko keli vyrai ir atstatė revol
verius, pareikalavo iškelti ran
kas. Mary Fago bandė pabėgti 
ir tapo pašauta. Tečiaus neto
liese važiavo Kensingtono poli- 
cistas Walter Krause su savo 
mergina. Jis užgirdo šūvį, su- 
stabdč savo automobilių ir nu
ėjo pažiūrėti kas ten darosi. 
Pamatęs apiplėšimą jis pradė
jo šaudyti. . šaudyti pradėjo

šovė. Bet spėjama, kad vienas 
ir plėšikų liko sužeistas. Visi

suėmė Antaną

ranauską, 17030 (10730?) Fo- 
Darling, 
Pirmie- 
ir Pet-

ras 
tųjų

\ve. ir Kobe r t 
Princeton Avė. 
Antanas Šūsnis 

>atranauskas, tap 
pažinti kaipo 
ic. Tuos tris

suimti kada 
pamesto 
plėšikai pametė 
policisto Krause šūvių.

kurį 
nuo

sugryžo paž’u- 
automobiliaus, 

darni

I?,PARDUOS NEPRIST
TUS SIUNTINIUS

is hcitacij 
pristatytu 
tinius. 
726 \V. 
daiktus 
Siuntini 
tam, 
įsiūlys
padėvėtų drabužių, bi 

radio, 
geležinių 
knygų,

isparuuos ne- 
parcel post“ siun- 

pardavimas įvyks 
Monroe St. Apžiūrėti 
bus galima šiandie, 

i, kurie bus parduoti
kuris aukščiausią kaina 
. susideda daugiausia iš 

t yra ir 
autonio- 
daiktų, 

groserių,

kitokių dalykų: 
bilių daliu, k ar
brangmenų, 
vaistų ir tt.

Smulkios Žinios
Vakar automobiliai užmušė 

tris žmones.

Vakar viešąsias mokyklas 
pradėjo lankyti apie 450,000 
vaikų — berniukų ir mergaičių

I’-lė Mary 1). Bailey, pirmoji 
moteris, kuri tapo paskirta ei
ti federalinio prokuroro parei
gas, užvedė bylas prieš dešimtį 
karčiamų ir kabaretų Chicago- 
je, tikslu tas karinamas užda
ryti injunctiono pagalba delei 
pardavinėjimo juose munšaino.

teatro sezoną. Kiekvieną 
madienį patieks musų 
menei nuo 7 v. iki 10 v. 
vaidinimą. Dabar kyla 1 
irias, kaip į tai musų kultūrin
gesnei visuomenei reaguoti. 
Ar mes turim susirūpinti ši- 

klausimu, ar tiktai nuoša- 
žiurėti kas tenai darysis.

tuo 
liai 
Nėra abejonės, kad mes turim 
sukaupti visas jėgas, dėti visas 
pastangas, kad tas sumanymas 
įvyktų ir butų atsiektas tiksl
ias — turėti nuolatinį savo 
teatrą? nes mes pakol kas visai 
mažai dar turim tokių įstaigų, 
kurios civilizuotų ir kultūrin
tų musų placiasias minias. 
Tankiai žodžiai lieka žodžiais 
ir dėlto negalima sistemai in
gai žengti pirmyn. Teatras gi 
yra vienas iš svarbiausių įran
kių skiepijimui kultūros žmo
nijai. Teatras apgins musų 
tautą nuo ištautėjimo bangų, 
kurios paskutiniais laikais la
bai siaučia. Teatras suartins 
mus, sujungs- j vieną galingą 
organizaciją, kur koncentruosis 
mūšų mintys, kur kristalizuo
tis įvairus sumanymai — tai 
bus musų tautos židinys, dėlto 
kiekvieno lietuvio, kurs su pa
garba tą vardą nešioja, šven
čiausia prievolė remti visas 
tas įstaigas, kurios kelia mu
sų tautos kultūrą, o ypatingai 
susikurusj teatrą, kurs yra vi-_ 
j i kultūringų įstaigų viršūnė, 
lodei kiekvienas’, tegul prisi
mena sau 
ir su tam
I fetuvos

rugsėjo mėn. 13 d. 
tikru upu Atlieka 

sunaus pareigą, at- 
teatro šventę, padėti

musų teatro pionieriams pra
kilnų kultūros darbą varyti, 
plėšti dirvonus ir skiepyti mu- 
<ų lietuvių širdyse gražias i- 
dejas, prakilnias mintis ir da
tos pagrindus. Žcngkime bro
liai, lietuviai, į naują erą. —y.

Kodėl SLA. kuopoms rei 
kia dėtis prie naujo 

apskričio
Chicagoje

Si.A. kuopoms, kurios apleido 
2-rą >|LA. apskritį ir kurios 
dar ketina apleisti, yra patar
tina dėtis prie naujo, SLA. 
šešto apskričio. Visi gerai ži
nome koks elementas sėdi 
viršunėje 2-rojo apskričio. Jie 
taip užsimanė tenai tupėti, 
kad ir norint jokiu bildu ne
galima juos nukrapštyti. Kad 
lenais tupėjus ir maskvinę 
diktatūrą palaikius, jie pasi
darė tokią apskričio konstitu
ciją, kuri leidžia sykį buyu- 
siam apsk. valdyboje runyti ir 
runyti — sėdėti, kad ir kuopos 
daugiau neišrinktam atstovų 
į apskritį, čia ir vaikas kva- 
totusr iš tokios “mandrios” 
konstitucijos. Reiškia, kad čia 
yra padarytas skyrnas, kad 
bolševikus kuoilgiausia pali
kus valdyboje.

Antra, pažiūrėkime, kokius 
las 2-ras SLA. apskritis nuta
rimus padarė. Rėmimas pašali
nių vaikų draugijėlių, kurios 
yra kontroliuojamos LMPS. ir 
ADP., t. y. bolševikėlių klikos, 
kuri pasinaudodama neva vai
kučiu auklėjimu Lenda į kitas 
organizacijas ir išvilioja ke
lis dolerius. Ir kas iš to išėjo? 
Ogi Pildomoji Tarj’ba tokį ta
rimą suspendavo ir liepė 2-ro 
apskričio valdybai I 
ponis pranešti apie tai. 
ma, las labai nemalonu, bet 
visi supranta kas yra gėda 
ėjimas prieš SLA. įstatus.

Trečia, kas gali toleruoti ir dabar vadinsis 6-tas SILA. ap- 
užmiršti gegužės 24, d., 2-ro'skritys. Valdyba susideda iš 
apskr. suvažiavimą, kuriame iš gerai žinomų visuomenei, 
įvyko skilimas? Įnešimai" 226' narių — darbuotojų. Prisidėjo 
kuopos buVo atmesti'be jokio tos kuopos, kurios ištikimai 
svarstymo ir tos kuopos atsto-’ 
vanis nedavė kuopos įnešimą 
paaiškinti. Pirm. Petronis tik 
kūjeliu tauškino štalan ir vis
kas. Kada kelių kuopų atsto-! 
vai užprotestavo ir pareiškėj 
kad taip bųti negali, tai salė-* 
jo gyvuliškais balsais bolševi-j 
kai atstovai pradėjo baubti 
kaukti ir kitokius nešvarius 
žodžius išmetinėti. Sakau, kas 
tenai buvo ir girdėjo, tas daur 
giau 2-ro apskričio ir girdėti 
nenori.

Taigi, gerbiamieji, šie virš 
suminėti gyvi gyvenimo faktai 
aiškiausiai parodo, kad su 
tais žmonėmis sykiu veikti nė
ra galima. Nekurtose kuopose, 
rimti nariai atsisakydavo būti 
delegatais į 2-rą apskritį vien 
dėl to, kad jis nenori ir negali 
pakęsti viršminetus veikimus. 
Vietoje entuziazmo ir santai
kos — baubimas ir ermideris. 
Tas jau buvo nebepakenčiama 

tuoj kuo-’rimtiems 'SLA. nariams per 
žino- paskutiniuosius kelis metus.

ne Liepos 26 d. š. m. galuti- 
ir nai įsikūrė naujas apskritys 

k'Jiicagoje ir apylinkėje, kuris • . ... .

2-ro apskr. 
diktatūros? 
ir gerinusi

darbuojasi šiai organizacijai 
ir dar, beabejonės, prisidės jų 
daugiau vėliau ar anksčiau. Ar 
ne laikas butų nekurioin kuo
pom nusikratyti 
bolševikų partijos 
Jie dabar laižosi
prie kuopų, kad negavus kiką. 
Vyručiai, jau per vėlai. Iš jų 
darbų pažinsi juos, senas prie
žodis sako.

SLA. 6-to apskričio suvažia
vimas įvyksta North Side, 
Liuosybčs svel., 1822 Waban- 
sia Avė. rugsėjo 20 d. nedėlioj, 
.1:30 vai. po pietų: Darbuoto
jai iš daugelio kuopų rengiasi 
čia dalyvauti ir išgirsti apie 
naujo apskričio veikimų.

.j —Senas Narys.

(Tąsa aut 6-to pusi.)

PĖTNYCIOJ IKI PANEDĖLIO

EKSKURSIJA
DVI PILNOS DIENOS

JONAS STARDLIS
Musų mylimas vyras ir tėvelis 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 40 metų .amžiaus, Rug
sėjo 6 d., 3:15 vakare.- Paėjo 
iš Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio miestelio. Ame
rikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Juzefą po tėvais Zda- 
nauskaitę, dukterį Franciškų ir 
augintinę Paleeijoną, 2 seseris 
Juzefą Pelešeitinę, Oną Rakic- 
kienę, paliko Lietuvoj senus tė
velius, 4 seseris ir 2 broliu. 
Kūnas pašarvotas randasi 3955 
Archer Avė. Laidotuves įvyks

S t. Paul ir Minneapolis
$7.00

Pėtnyčioj, Rugsėjo 11 dieną
SPECIALIU TRAUKINIU

Iš Grnnd Central Stoties 
Harrison ir Wells St.

Išvažiuojd — pėtnyčioj, rugsėjo 11 dieną
Iš Chįcago (Central Standard Laiku)
7:30 v. v. (8:30 v. šviesos taupimo laiku)

'Atvažiuoja į St. Paul ....... 8:00 vai. ryto
Atvažiuoja j Minneapohs 8:30 vai. ryto

Grįžta Atgal — nedėlioj, rugsėjo 13 d.
Iš Minneapolis ............  5:30 vai. vakare
Iš St. Paul ....................  6:00 vai, vakare
Atvažiuoja į Chicagą (Central

Standard Laiku) ......... . 6:30 vai. ryto
(7:30 vai. ryto šviesos taupymo laiku)

Tikiotai geri tiktai ant specialio
Parankus su kreseitiis karai ir couches

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

Grand Central Station
Harrison & Wells St. 
Phone Harrison 2393

traukinio

CHICAGOT^r

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th St«, 

Brooklyn, N. Y.

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

— Pritaikau taipgi akinius

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkit mano iškabą

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

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien. 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
•velka veido iižiurn ar nau> 
eiusioa mados aprčdalal ne- 

us patčmyti, Jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie Įkyrus balti 
parazitai gadintų Jūsų gra
žumų. Naudokite 

Įiuffies 
kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuęjaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nUo ju. Rutfles 
parduoda^ jūsų vaistininkaa 
po 65c bonkg arba 75c 
tiesiog it laboratorijos.

IŠTYRIMAS KRAUJO 
$1 4- $1 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro
Europinės Q 1 A
Gyduolės W-I"F 

moka tiktai biskį už gy- 
Pasekmingai gydomos vi-

806
Ligoniai 
cluoles. 

'sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
.reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
i 1657 W. Madison St.
> . ■■■— ...............................

Už mokės it po išgydymo
I^abai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pamėtė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. '

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergant) kurie pas 
taus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šior dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

Musų X-Ray aparattaf yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti he skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo nickuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
eina jums dar ten būnant.

REIKIA SALESMENŲ

DAINOS
Del keturių balsų

Sulinktos L. E remi no

ir

KRENN & DATO

musų

NUŽEMINTA KAINA

Iš NEW YORKO

Plūs U. S. Reveiiue taksai

Puiki

ir
tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams.

177 N. Michigan Avenue 
Chicago. III.

DH.HUMPHIIBYS*
Consolidated Ticket Office 

179 W. Jackson Blvd. 
Phone Wabash 2661

pietų iš namų j Tautiškas kapi
nes. Del platesnių .žinių teje- 
fonuokite Lafayette 4741.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios sicl- 
vartos liekame,

Moteris, Dukterys ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

TABLETS

TEN IR ATGAL TIKIETAS

$203
KAUNO IR ATGAL

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

yra vežami specialiu 
traukiniu
go

prie jų namų

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

Lietuviškai kalbančių salesmenų vyrų ir mote
rų, pilną laiką arba dalį laiko, su karais ar be 
karų, pardavinėti musų žemę Calumet City, 
North Shore, Waukegan, Northwest ir Niles 
Center Subdivizijas. Mes turime vietos dėl ke
leto gero budo salesmenų. Mes prirengiame ir 

išmokiname musų salesmenus. Atsišaukite nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakare bile dieną, tik ne 
nedėlioj.

1009 North State Street, kampas Oak St. 
Room 203, klauskite Mr. Silha

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

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

Raginama įstoti kuoankščiausiaL
Beethoven Conservatory of Music, Ine 

3259 So. Halsted St., Chicago, III,, Tel. Boulevąrd 9244, 
Cicero Branch, 4847 W. 14 St., Cicero, III.

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

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

X-Ray egzaininacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisuki uėjįmų.

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington SI.
Ofiso, valundo*: Ketverge, eeiedij Ir suba- 

toj nuo ryto iki 8 vakare. Nedėlioj Ir 
iventadieniuU nuo |0 iki l po pietA. P*- 
nedėly, ketverge Ir pėtnyčioj nuo • ryti Ud 

j vnkar*
The Peoples Health /į 

Institute
OR. GTLL, Specialistas

į darbą arba j biznį netrukdanteiti 
visai laiko. x

Ateikite ir persitikrinkite, 
n e ke n lėkite ilgiau.

Gydome labai pa.->ekminRai ir viaai 
•enčju.iav ir komplikuoto* ligas. 
įstaiga yra prirengta geriauaiahi Europiniais 
ir Amerikon tik ai* (taisymai* ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
utkietojimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimų, galvos ūkio, nubėgimų krauju pui
kus, slinkimų plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapų ir kito* ilgo* yra musų speci*- 
lumas per 28 metus.

Vyrai u* moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisų ir dasižlnos apie nau
jausi gydymo būdų tonsiių, kurie greitai 
atima spėkų ir energijų. Pagelbčjom tuk*- 
Laučiams kenčiančių atgauti savo sveikata 
ir laimę, todėl yra tr dėl jūsų viltis. N*> 
atidėliok ita. atidėliojimas yra naiaimingaa.

Garsinkitės Naujienose
HITT AND RUNN BYIHITT

NAUJIENOS 
1729 So. Halsted St. 

CMcaoo, UI.

VVell, Wc’ve Ai! Scen Fcllows VVho From Appcaranci Thoughi a Bath £xceedingly Irritating!

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American line

IMPERFECT IN ORIGINĄL
•■Ma



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Rūgs. 9, 1925

$1.75
Ten ir atgal

LAKE GENEVA
WISCONSIN

Nedėlioj, rugsėjo 13

Tikietaa geras tik ant Specialia 
Traukinio. Iš Madison St. Sto
ties 8:80 va|. ryto (Standard 
laiku), grįžta specialiu trauki
niu ta pučią dieną. Iš Wil- 
liams Bdy 7:00 vai. vakare, 
Lake Geneva 7:15 Zakaro. Vai
kams pusė kainos. Bagažų ne- 
čekiojame.
Iš kalno planuokite pe įsidėti 
prie šios ekskursijos ir pasi
džiaukite vieną dieną, laive
liais važinėjimas, maudynes, 
žuvininkavimas, pasivaikščioji
mas.
Del tikietų arba pilnų informa
cijų kreipkitės prie agentų C. & 
N. W. Geležinkelio arba

H.G.Van Winkle, General Agent 
148 S. Claik St., Chicago, 

Phone Dearborn 2323 arba 
226 W. Jaekson St., 

Phone Dearborn 2121 arba 
Madison Street Terminai 

Phone Dearborn 2060

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

Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo
Laivas “LITUANIA” 13 d. Spalio
Laivas “ESTONIA” 3 Lapkritis

Kainos laivakorčių;
| Klaipėdą visu keliu vandeniu:
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

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

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
imus geriau.

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

1545 West 47th Street
NMoli AKblanH «...

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsu nuo 5 pusi.)

Naujienų Ekskursijos pa
lydovas sugryžo

PRANAS TUPIKAITIS
Pereito penkiadienio vakare 

sugryžo i.š kelionės antrosios 
Naujienų Ekskursijos Lietu
von, palydovas P. Tupikaitis, 
ir tą patj vakarų jo sesuo, po
nia Poliulienė, savininkė Audi
torium Chop Sue, 3202 So. 
Halsted St. surengė jam šau
nią pasitikimo vakarienę.

šeštadięny, p. Tupikaitis at
lankė Naujienas ir trumpai 
papasakojo savo kelionės įspū
džius. Jis pareiškė savo pasi
tenkinimo ekskursijos pasise
kimu ir patvirtino tai, kas jau 
buvo rašyta Naujienose, kad, 
visu keliu, visi jo keleiviai, 
turėjo nepaprastų smagumą ir 
užsiganėdinimų.

Lietuvoj, sako Tupikaitis, 
neradęs nieko gero, kas teiktų 
garbės dabartiniems Lietuvos 
valdytojams. Dabartine Lietu
vos valdžia, jo manymu, jau
čia sau galų ir yra labai susi
nervavusi. žiaurumas valdi
ninkų, didelių ir mažų, perse
kiojimas piliečių, vanžymai 
aisvės ir kitokios blogybės 

žydėte žydi. Gryždamas Ame
rikon aplankęs Berlyną, apžiū
rėjęs buvusio kaizerio rūmus, 
aplankęs Paryžių, ir iš ten lai
vu Homeric gryžo Amerikon. 
Apie savo įspūdžius kelionėje, 
jisai žada plačiau pats para
šyti.

Dabar, ponas Tupikaitis, 
ipžiurėjęs kas dedasi pasauly-1 
’C, vėl stos prie darbo savo ap- 
;ickoje, 233 E. 115 St., Rose- 
ande ir darbuosis naudai savo 
*monių ir Naujienų.

Apsirgo ir pačios neteko
Jonas Butrimas, 1715 So. 

Ganai St. prieš porų mėnesių 
apsirgo ir palikęs savo pačią 
ir grosernę išėjo ligoninėn. Da
bar jisai gryžęs rado, kad jo 
žmona A. Butrimienė ieško 
apsivedimui vaikino.

Sulig jo pasakojimo, 'jam 
parėjus iš ligoninės, žmona pa-! 
sakiusi jam, kad jis nieko ne
turįs nė prie jos, nė prie tur
to, sako jai reikią sveiko vy
ro, o ne sergančio. •

Butrimas yra tarnavęs ka
riuomenėje ir buvęs užnuody
tas gazais ir dabar jo sveika
ta silpna. Jis sako, kad kaip 
nebūtų su jo pačia, bet jam 
priklauso dalis nukrauto tur
to ir, kad tą turtų atgauti ža
da kreiptis pas teisėją.

A. Butrimienės paieškojimas 
apsivedimui vaikino yra tilpęs 
Naujienose rugpiučio 31 ir 
sako, Daily Nuws. Iš Naujienų 
sako, ji turėjusi labai gerų 
pasekmių.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIH

Tik ką atėjo Kultūra No. 
7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.
lllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllilN^

Garsinkitės Naujienose

KĮO ČIA GINČYTIS?

Sykį Naujienose po antgal- 
viu Lietuviškas Meksvelas til
po tikslus, ir teisingas papei
kimas tiems, kurie prie Tauti
škų kapinių svaigalus šlakuo
ja. Po straipsneliu pasirašęs 
Maž. Lietuvos pilietis. Tas jo 
papeikimas buvo taikomas 
tiem, kurie prie kapinių svai
galus šinkuoja, o ne nekal
tiems. Toks papeikimas vietoj 
ir rodos reikėjo užtekt. Kitam 
Naujienų numerį pasirodo raši
nėlis tuo pat klausimu, pasira
šiusio Žemaitijos Piliečiu, kurs 
pyksta kam Maž. L. Pil. nekal
tai žmones bara, »r kad, gir
di. svaigalai taip išsiplėtę, kad 
jokia jėga jų nenugalės. Tam 
rasėj ui, Žemaitijos Piliečiui, 
mano atsiliepimas ar “šūvis” 
(kaip Karabelninkas sako) ir 
buvo taikomas, rodos, be jokių 
pridėčkų ir tolimesnių ginčų 
galėjo suprast.

Ką Karabelninkas sako, kad 
pranešt Kapinių Valdybai, ku
ri varu nugys — tuščia mintis; 
geruoju daugiau atsiekiama,
negu “teisėmis”, kurių turi
abi pusi.* Smurtas gimdo at
spirtį. Kapinių Valdyba var
giai galėtų įsakymus duol^už 
Kapinių rykų; ta Karabelnin
kas galėjo žinot, kaip ir tų, 
kad vartojant smurtų ir kal
čiausia randa užtarytojų kaip 
ir “pamato“ gintis. To pažan
giečiai turėtų vengti. Toks 
tai mano šūvis, kurį paleid- 
žiau ne garbes geisdamas, n 
vien jausdamas pareigų palai
kyti AL L. P. teisingų papei
kimo. — A. Rūkas, v

t

Pranešimai’’ •

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

ar kviečia.
TAUPYK IR TURftK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuIRoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti hile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonos: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika (
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygyedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniaig nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Lietuviška Teatr. Dr-tė Rūtos No. 
1 susirinkimas įvyks September 9 d., 
1925 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Audi
torium svet., 3133-35 S. Halsted St. 
Yra daug svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondo l kuopos susirinkimas įvyks 
ketverge, rugsėjo 10, 8 vai. vakare, 
Naujienų name. Visi kuopos nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkimo.

Valdyba.
, ,i, ■ . — — ■  ----------- - ■ -

PAJfišKAU savo moteries Onos 
Jonikienės, po tėvais Petrauskaitė; 
pasitraukė nuo manęs 29 d. Augusto, 
paimdama su' savim dukterį Eleonorą 
(lA'onardą) vienuolikos metų. Ji ran
dasi Chicagoj su dideliu vyru C. N. 
Kas praneš, gaus gražią dovaną.

VACLAS JONIKĄ,
2002 Canalport Avė., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio prie aptie- 

kos biznio, kad butų biskj mokintas 
ir jaunas vyras su $8,000. Yra labai 
gera proga padaryti smulkių. Jeigu 
kas esate užinteresavę su šitokiu 
bizniu tai meldžiu ateiti tuojaus pas 
mane. NEW CITY PHARMACY, 
3430 So. Halsted St., Chicago, UI.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS puikus biz-

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas naujai ištai

sytas, su fikčeriais, dėl groser- 
nės, bučernės ar saldainių ir 
keturi kambariai dėl pragyve
nimo. Benda tik $30.

3628 So. Union Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
RENDAI kambarys vienam 

ar dviem vyram arba vedu
siai porai. 3 IuIhis frontas.

Kreipkitės:
709 W. 34 St.

BENDAI geras kambarys 1 
arba 2 vaikinam, su ar be val
gio.

I Klauskite vakare: 2 lubos 
4523 So. Fairfield Avė.

f

RENDAI kambarys dol vie
no arba dviejų vyrų, be valgio 

į šviesus kambarys, elektra
I 1 lubos

3357 So. Lawe Avė.i •

RENDAI šviesus ruimas dėl vie
nos arba dviejų merginų. Galės pa
sidaryti valgyti ir vartoti visas dišes. 
Randasi visi paradkumai, vana ir 
elektra, 1 flatas.

Atsišaukite
4440 So. Campbell Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING,EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halated St.
Phones: Yds 340R — BJvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
DR1DGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
• stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J.*S. RAMANffONIS, Prez.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BBOS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. *
CHICAGO

I . ........................................................—I

Tel. Yards 6728
Air žadi Muvinttes —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumišius ir 
pianus. Patylimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

—

Mes parduodame olselio kainomią 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Uaym»rket 4221

■ .................... —
---------- -------------

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 85%

Mes parduodant visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divlslon St., 

netoli Marshfield z j 
...........................------------------- --- Į.--------------------- —

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groseruiųj bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
m a s Sostheini’s labai tvirta de) 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE ST.REET 
ALHAMBRA store fikture co.

REIKIA DARBININKŲ^
MOTERŲ

CORK DIRBĖJŲ Merginų, 
patyrusių į brėsinę fandrę, ge
ra mokestis ir bonai. Atsišau
kite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
x 4300 W. Lake Str.

i-------— —.—— —

REIKIA patyrusių , moterų 
prie skudurų sortavimo.

Atsišaukite: >
Tannor and Chapman 
401 N. Saiigamon St.

---------------------- —............ . .... ......—

nio flatas dėl daktaro arba RIEIKIA patyrusių moterų 
dontisto, ' I ąortavimui popiėrų atkarpų*
4216 Archer Avė. Mr. Bovin, Continental Paper Grading Co.

Douglas 8848 1451 So. Peoria Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA janitoriaus abelnam 
darbui prie katalikų bažnyčios, 
turi mokėt anglų kalbų, $30 
į savaitę. Atsišaukite seredoj 
nuo 8 iki 9 vakare. Arba ket
verge 9 v. ryto, 023 W. 45 St.

REIK ALINGAS darbininkas 
ant mažos fanuos arti Chica- 
gos. Atsišaukite pas

J P. Varkalą.
3351 So. Halsted Str.

PAIEŠKAI! bučerio, turi 
būt geras žmogus ir žinantis 
savo darbų.

2136 So. Halsted St. 
Canal 3605

PARDAVIMUI ~
GROJIKU U pianų bargenas. Ver

tas $650, turiu parduoti tuojau, su 
benėiumi, kabinetu ir 108 roleliai. 
$160 cash arba po $10 į mėnesį. 

2332 W. Madison St.

PARSIDUODA “Barbcr shop”. Vi
si įrengimai 1-os kliasos. Keturios 
baltos kėdės. Lysas metų. Ren-
da pigi. Viena lietuviška barbornė 
tame miestely.

320 E. 14th .St., Chicago Heights
|

PARDUOSIU arba mainysiu f lo
tą, Sout*h Sidėj, grosernę in kitokių 
smulkmenų. Yra kambariai gyveni
mui. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą.

4609 So. Wentworth Avė.
Boulevard 7924

PARSIDUODA baŲierne trijų kė
džių gerai įrengta, visokių tautų up- 
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas pe' 
dvidešimtį metų. Priežastis pardavi
mo, nusibodo *lirbti.

Naujienos 1739 So. Halsted St.
Box No. 603.

Tol. Roosevelt 9031.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę. Biznis da
romas geras. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 3300 S. 
Ashland Avė. Lafayette 7724

PARDAVlMįtll ice cream parlor ir 
notion dry goods Storas. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus arba loto. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu. Biznis ge
ras ir geroj vietoj. Nepraleiskit šios 
progos, nes turiu parduoti Į tris die
nas. 2033 W. G9 St., Phone Hemlock 
0544.

. i ...

(PARSIDUODA grosemė ir 
delikatesen krautuve.

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 St.

PARDAVIMUI dlektril4inis 
pianas labui pigiai. Grojina la
bai gerai.

Kreipkitės:
944 W. 37 Place

PARDUODU grosernę ir bu
černę su namu, taipgi mainy
siu į privatį pamų. Priežastis, 
dvi bučęrnės, randasi 1125 W. 
31 St. Kreipkitės 4425 S. Wells 
St. Tel. Yards 3906

f

PARSIDUODA pirmos klesos res
tauracija ir lunch ruimis. Gera vie
ta, daranti gerą biznį, lietuvių apgy- 
ventoj apielinkej.

Atsišaukite
1948 W. North Avė., 
Nuo 2 iki 6 po piet

♦
PARSIDUODA krautuvė cigaretų, 

cigarų, icc cream, šeši staliukai, aš
tuoniolika krėslų, pijanas grojiklis, 
saldainių ir panČiakų ir visokiu drab
nų <luiktų. Labai gera vieta, lietuvių 
apgyventa, biznis per dešimtį metų 
išdirbtas.

2002 Canalport Avė., 
Tel. Canal 6746

NAMAI-ŽEME
Kas pirmas tas laimės
2 flatų naujas mūrinis na

mas po 6 kamb. karštu vande
niu šildomas, randasi Brighton 
Park, 2552 W. 39 place. Mai
nysiu ant kitokio namo biznio, 
priimsiu lotus už pirmų į mokė
jimą.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

NAMAI-ĖEME
Bargenai South Side

Pardavimui 2 flatų nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta ge
rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av.

Pardavimui 2 flatų nąuji 
mūriniai namai po 5 ir 5 
kambarius, tik baigiami bu- 
davoti, galima greitai gy
venti, įtaisyti pagal vėliau
sios mados.

Pardavimui 5 kambarių 
naujas tik užbaigtas bunga- 
low 66 ir Fairfield Avė; įtai
sytas pagal vėliausios ma
dos.

Pardavimui 6 kambarių 
bungalow. Lotas 30 pėdų, 
Įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie ka
rų lainės. 6125 So. Washte- 
naw Avė.

Pardavimui 4 flatų namai 
užbaigti ir baigiami buda- 
voti, randasi netoli Mar- 
ųuette Park. Turime ant 
kampinių ir vidurinių lotų 
pabudavotų namų.

BRIGHTON PARK

Pardavimui 2 flatų medi
nis namas po 4 ir 4 kamba
rius, 3 kambariai pastoge, 
augštas beizmentas, garad- 
žius dėl 2 mašinų, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, 
maudynės, elektra ir visi 
parankumai, rendos 90 dole
rių į mėnesį, netoli karų lai
nės. Parduosime pigiai.

Pardavimui namas 2 pa
gyvenimų po 4 ir 4 kamba
rius, tik.. 8 metų ..senumo. 
Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000.

Pardavimui bizniavas na
mas, storas, 4 gražus rui
mai iš užpakalio štoro, 6 di
deli kambariai viršui štoro, 
aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš- 
tas beizmentas. Galima pir
kti su mažai pinigų.

Mes šitos visus namus 
parduosime kiek tik galėsi
me pigiau ar mainysime 
ant kitokių namų ar lotų 
Chicagoj. Kurie manote 
pirkti ar mainyti, atvažiuo
kite ir apžiūrėkite musų na
mus, o mes stengsimės tam
stoms užganėdinti.

Jokantas Bros, 
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

PARDUODU namą su štoru, tinka 
dėl bučernės, yra visos lentynos ir 
barai, groseriui bąksai ir stalčiai, ice 
box, viskas kas reikia prie bučernės, 
o ko trūksta, tai aš pataisysiu. Na
mas labai geroje vietoje, prie 3 dirb
tuvių, prie didžiausios gatves, iš vie
nos puses nėra Jjučernės per kelis blo
kus, iš kitos pusės už vieno bloko, 
čia galima uždirbti daug pinigu.

BOLESLOVAS KARA1VA, 
807 Mon Avė., Rockdale-Joliet, III.

Tel. Joliet 1443-M

PARSIDUODA namas su bizniu 
(minkšti} gėrimų). Geroj vietoj ant 
kampo. Senai išdirbtas biznis. Turiu 
parduot greit, todėl leisiu pigiai.

#113 Westem Avenue 
Blue Island, III.

Tel. Blue Island 1805

DIDELIS BARGENAS ROSELANDE
Dviejų augštų muro, bizniavas na

mas ir medinis namukas užpakaly. 
Labai gera biznio vieta ir namas mo
kas! pats už save. Vertas $80,000, 
bet parduosiu daug pigiau, nes turiu 
greit išvažiuoti ant ūkės.

JOHN ŽALIS '
114 E. 107t!i St.

DIDELIS bargenas. luotas, 
tuojau galite stalyti namų, S. 
W. kampas 58 pi. ir Lavvndale 
Avė. 50x125. Labai greitai au
gančiame dist rikte, gera trans- 
portacija. M r. Theodore.

Boulevard 2572

NAMAI-ŽEME
VISAI NAUJAS 2 FLATŲ 

NAMAS. Puikus namas, ką 
tik užbaigtas, vėliausio sty- 
liaus fikčeriai, plumbingas ir 
liampoe, 5-5 kambarių, garu 
dildomas, pleisteriotos lubos 
ir skiepas. Kaina $15,000, cash 
tiktai, $7,500.

6228 So. Wood St.

PARDAVIMUI 17 akrų vaisių far- 
ma, prie cementinio kelio, 4 mylios 
nuo miesto nuo St. Joseph. Nauji 
modemiški budinkai, geriausia farma 
apielinkėje. Rašykit angliškai.

EWALD KERLIKOWSKI
R. F. D. No. 1, Box 304 

St. Joseph, Michigan

PARDAVIMUI moderniškas, 
kampinis, 8 apt. namas, 2-5, 
6-4 kambarių, plieno konstruk
cijos, sienoje lovos, pasiniai pe 
čiai, ice box, geras pirkinys, 
1635 W. 57 St., 1 apt.

Prospect 3922

PARDAVIMUI 40 akerių farma be 
gyvulių, tik su triobomis, pusė mylios 
nuo mokyklos. Parduodu labai pi
giai, nes esu viena moteris.

Atsišaukite
5333 So. May St.

MORTGEČIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami a t 6% palūkanų. 
Taipgi perkanr. ■; Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Ij©- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
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Didelėse Išdirbystėse
COYNE

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

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas j 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 SC HOOL 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelius savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jų s mokinsites, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted St., t'hicago, III.


