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Įspėja aviatorius 
Morokkoj

700 komunistų areštuota 
Belostoke, Lenkijoj

Areštuotieji grandiniais sukau
styti ir kankinami kalėjime, 
sako žinia iš Minsko

Lenkai įsiprašė saugumo 
konferencijon

Belostoke lenkų vyriausybė 
suėmus 700 komunistų

įspėja J. V. aviatorius, ko 
vojančius Morokkoj

Lenkai dalyvaus saugu 
mo pakto konferencijoj

Valstybės departamentas atsi
minė, kad Amerika gyvena 
sandaroj su Riffu

Skrzynskis savo landumu pri
vertė santarvininkus įsileisti 
Lenkijos atstovus

VVASIIINGTONAS, rūgs. 19. 
— Valstybės departamentas pa
galiau atkreipė dėmesio i Jung
tinių Valstijų piliečius, pade
dančius francuzams kariauti su 
riffiečiais Morokkoj. Jeigu tie 
piliečiai nenutrauksią savo ry
šių su fraricuzų kariuomene, jie 
galį būt patraukti tieson n 
nubausti kalėjimu ir pinigine 
pabauda.

LONDONAS, rūgs. 20.—Len
kijos užsienių reikalų ministe- 
riui Skrzynskiui pavyko įsipra
šyti, kad lunkams, o taipjau ii 
čechoslovakams butų leista da
lyvauti santarvininkų ir Vokie
tijos saugumo pakto konferen
cijoj, kuri įvyks Luzerne spa
lio mėnesio 5.

'l'iek Britų užsienių
Del to valstybės de teris (’.hamberlain, tiek 

partamentas pasiuntė Amerikos jos Briand, nori visai 
diplomatiniam agentui ir gene-|mažesniasias valstybes 
raliam konsului Morokkoj įsa
kymą žiūrėti, kad Amerikos pi
liečiai nedalyvautų kare prieš 
valdžią, su kuria Jungtinėm 
Valstijos gyvena taikoj.

I įdomu] kad valštyluės depar
tamentas tik dabar atsiminė 
“atkreipti dėmesio,” nors jis se 
nai žino, kad Jungtinių Vabti 
jų aviacijos pulkininkas, Char
les Sweeney, suorganizavęs 

eskadrilę 
jų kare 
jau kurs.

francuzams 
Abd-ei-K rimą, 
svaido iš oro

amerikiečių aviatorių
padėti
prieš
metas
masins bombas ant Riffo kaimų 
ir miestelių.]

Vokietija deportuos 
Ku-Klux-Klano or- , 

ganizuotojus

Gotthardą Strohscheiną 
atvykęs į Vokietiją, pri
organizuoti “Ugnie® Kry

Vyčius” Amerikos Ku

BERLINAS, rūgs. 19. — Vo 
vietijos vyriausybė nutarė de 
portuoti Amerikoj gimusį vo 
kietį, 
kurs, 
dėjo 
žiaus
Klux-Klano pavyzdžiu. Taip
jau bus deportuotas ir jo tė 
vas, Otto Strohschein, jei išty
rus pasirodys, kad jis yra Ame
rikos pilietis. Abudu Stroh 
scheinai pirmiau gyveno Chica 
pro j.

Piratai puolė miestelį
8 užmušti

MANILA, Filipinai, rūgs. 19. 
— Moro piratai (jūrių plėšikai) 
puolė Ihimarano miestelį, esan
tį to paties vardo saloj. Užpuo
limo metu jie nužudę aštuoids 
asmenis: vieną krautuvininką 
kinietį, jo žmoną ir tris sūnūs, 
taipjau tris filipiniečius. Api
plėšę miestelį piratai, kurių bu
vę apie keturiasdešimt., sėdę į 
savo burių valtis, pabėgę.

Kūdikis pasismaugė karoliais

NEW YORKAS, rūgs. 19. — 
Bronxe gyvenančių Christianae- 
nų penkiolikos mėnesių kūdikis 
krito iš lopšio, bet karoliai, ku
rie buvo uždėti jam ant kaklo, 
užkliuvo už lopšio stulpelio, ir 
vaikas pasikorė, 
tarpu kambary 
tai po valandos 
nebegyvas.

Kadangi tuo 
nieko nebuvo, 
kūdikis rasta

bus kalbama bet 
kraštu liečiančiais

Skrzynskis savo
Frakcijos

minis- 
Franci 
išskirti 

iš kon
ferencijos, taip kad joj daly 
vantų tik Anglija, Francija, 
Vokietija ir Belgija, pagaliau ir 
Italija, jei premjeras Mussoli- 
ni būtinai norės dalyvauti. Bet 
galų gale jie sutiko priimti i) 
Lenkiją su Čechoslovaakija, ka’ 
konferencijoj 
kuriais tuodu 
klausimais.

To atsiekė
atkakliu landumu, 
užsienių ministeris Briand an- 
dais pastebėjo, kad jokiam Eu
ropos mieste jis dar negalėje'- 
rasti nė vieno viešbučio, ku- 
ant slenkščio sėdėdamas nebu 
tų jau jo laukęs Skrzynskis 
Maždaug tą patį sako apie 
Skrzynskį ir Britų užsienių 
ministeris Chamberlain.

Stresemannas už paktą
BERLINAS, rūgs. 19. — Ne

žiūrint nacionalistų intrygų 
prieš Europos saugumo paktą, 
Berlino valdžia turi pilno pasi
tikėjimo, kad užsienių ministe- 
riui Stresemannui pavyks susi 
tarti su santarvininkais saugu
mo pakto konferencijoj, įvyk
siančioj Luzerne, Šveicarijoj, 
spalio 5 dieną.

Lenkai laimėjo Dancige
GENE VA, Šveicarija, 

19. — Tautų Sąjungos 
bos susirinkime šiandie 
Ijenkijos ir Dancigo

MASKVA, rūgs. 19. — Tele
grama iš Minsko praneša, kad 
lenkų vyriausybė Belostoke su
ėmus 700 asmenų, vyrų, mote
rų ir vaikų, kaltinamų kaipo 
komunistų sąmokslininkų. Poli
cija, darydama kratas namuose, 
kur neradus namie sūnų ir duk-_ 
torų, tai jų vietoj areštavus tė
vus. Areštuotieji buvę sukau
styti grandiniais, išgalienti į 
Bielską ir ten uždaryti vienoj 
kadaise buvusioj ligoninėj.

Pasak pranešimų, lenkų ka 
rinė vyriausybė ir slaptoji žval
gyba pradėję sistematišką kan
kinimą kalinių, idant tuo budu 
išgautų iš jų prisipažinimą ir 
išdavimą kitų. Pasekmes bu
vusios tokios, kad kankinamieji 
išdavę vardus šimtų kitų įta
riamųjų.

Pagaliau, po kvotimų, kurie 
tęsės keletą dienų, ir laike ku
rių kaliniams neduota nieko 
valgyti, 500 areštuotųjų buvę 
paleista. Likusieji esą kari
nės policijos sulaikyti. Daugiau 
kaip šimtas buvę areštuota dar 
bininkų namuose Varšuvos 
priemiesty • Pragoj.

206 kiniečiai bus depor-, 
tnoti iš New Yorko '

Federalė vyriausybė tuo budu 
nori padaryti galą kiniečiu 
tarpusavio skerdynėms

NEW YORKAS, rūgs. 20.
Del nepaliaujamų žmogžudybių 
ryšy su kiniečiu fakcijų tarpu 
savio kova, praeitą savaitę bu
vo areštuota New Yorke 1,000 
kiniečių. Iš jų 206 asmens ne
galėjo pristatyti registracijos 
certifikatų, kaip to reikalauja 
įstatymas iš kiniečių, atkėliau 
jankių į Jungtines Valstijas, g 
todėl jie buvo uždaryti kalėji
me ir bus deportuoti. Jokių 
įrodymų nėra, kad jie turėtų 
bet kurių ryšių su žmogžudybė- 
mis, federalė vyriausybė vis dėl 
to nutarė juos deportuoti, ma
nydama, kad tuo budu padarys 
galą jų tarpusavio skerdynėms.

Rumanija paskyrė sko
lų komisiją

BUCHARESTAS, Rumanija. 
rūgs. 19. — Rumanija paskyrė 
komisyą tartis dėl savo skolų 
fundavimo Jungtinėms Valsti
joms. Komisijai vadovaus mi
nisteris Didžiajai Britanijai. 
Nicholas Titulescu. Jis išvyks

iug'. į Washingtoną spalio 10 dieną.

tarp 
atstovų 

įvyko karštų ginčų dėl Lenki- 
laisvajame

ČIA KAITROS TEN SNIEGAS *

pirmininkas 
nepritarimo 
kuriuo nu-

jos pašto teisių 
Dancigo mieste.

Dancigo senato 
Sahmof pareiškė 
komisijos raportui,
statomas plotas, kuriame Len
kai gali įsteigti -savo pašto dė
žes, ir reikalavo, kad visas da
lykas butų vėl atiduotas nuo
latiniam tarptautinio teisingu
mo teismui.

Lenkų atstovas aitriai tam 
priešines. Ji parėmė ir visi ki
ti tarybos nariai. Tarptauti
nio teismo sprendimu, Lenkija 
turi teisės įsteigti Dancigo uos
te savo pašto tarnybą, ir vėliau 
Pautų Sąjungos paskirta eks
pertų komisija išsprendė, kad 
žodžiu “uostas” teismas supras 
tęs visą Dancigo verslo distrik- 
tą. ' ‘ ,
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P-ni Aimec Semple McPherson, evangeliste, kuri orlaiviu 
lėkė iš Los Angeles į San Francisco sakyti pamokslą.

Muštynės tarp Ku-Klux 
klaniečiy ir jy priešu

Amerikos katalikai ruošias 
kovoti sovietus

Batalijoj betgi daugiausiai nu
kentėjo policijos viršininkas 

dr jo padėjėjas

Sovietų jėgos besistengiančio^ 
sugriauti krikščionybę Jung
tinėse Valstijose

Kratos ir areštai komunis-; Teisėjas smerkia moteris 
ty Romoj ieškančias alimonijos

Iškrėsta 234 namai ir areštuo
ta 158 asmens; suimta daug 
literatūros ir pinigų

Moterys nori lygių teisių su vy
rais; tegul gi jos lygias tei
ses turi, sako jis

ROMA, 
lių kratų 
Messinoj 
kurių policija sakosi atidengti 
si “raudonąja/’ sąmokslą i 
versti fašistų valdžią, šiandie meta jį ir reikalauja alimonijos 
įvyko tokios jau kratos ir areš-*— atskiro užlaikymo. Teisėjas 
tai Romoj. Buvo 
234 namai ir suimta 158 įtaria , 
mi asmens.

Krata padaryta ir triobesy, 
kur randas Italijos komunistų 
partijos generalio sekretariate 
įstaiga. Policija sakos užtikus 
ir slaptą komunistų sąmoksli
ninkų susirinkimų vietą ir ten 
suimta viena moteriškė, Ida į 
Mazzolillani, tariama organiza- venti 
cijosi susižinojimo sekretorius, kad ji jo nebemyli, arba jai at- 
Konfiskuota esą daugybe komu
nistų literatūros, dokumentų, 
laiškų iš Maskvos, taipjau dide 
lės sumos pinigų, keturi šautu
vai ir viena bomba.

rūgs. 19. — Po dide- 
ir areštų komunistu 
ir Florencijoj, laike

NE\V YORKAS, rūgs. 19.—

KNOXVILLE, Tenn„ rūgs 
19. — Čia ir kitose Tennessee 
valstijos vietose temperatūra 
Šiandie siekė 98^ laipsnio. Šiuo 
metų laiku taip karšta čia ne
buvo per 55 ftietus.

(Chicagoj karštis šeštadieni 
buvo įvaręs irgi iki 91 laips j 
nio.)

HAVRE, Mont., rūgs, 19. — 
Vakarinėj Montanos, daly šian
die siautė stipri sniego audra. 
Vietomis prisnigta keturi coliai 
gilumo. Temperatūra nukrito 
iki šalimo laipsnio.

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 19,-- 
Autobusui ištrukus iš kontrolei 
ir trenkus į telefono stulpą, dvi 
moterys buvo užmuštos, o šeši 
kiti asmens skaudžiai sužeisti.

I NORTH BROOKFIELD, Mas 
sachusetts, rūgs. 19. šią va
sarą Massachusetts valstijoj 
buvo keturi rimti susirėmimai 
tarp Ku-Klux-klaniečių . ir jų 
priešininkų, daugiausiai jau
nuomenę®, kuri stengėsi išvai
kyti kaukėtų ricierių mitingus 
laukuose. Pastarasai susirė
mimas įvyko praeitą naktį, ba
talijoj dalyvavaujant keliems 
šimtams - žmonių.

• Kai apie du šimtai klaniečių 
prisėdusių automobilių važiavo 
per miestelį į Bergino farmą 
laikyti savo mitingą, minios 
žmonių ėmė laidyti į juos ža
liais kiaušiniais, plytgalais ii 
pagaliais. Klaniečiąi iš auto
mobilių atsake šaudymu. Mi
nia dar smarkiau atakavo kliu- 

Atvykus policijai tvar 
v irsi n i. i-

xus.
kos daryti, ’ policijos ____
ka's Quill buvo apkultas'ir ne
teko savo 
grandinio, 
ney buvo 
sužeistas į

vėzdo, revolverio ir 
o patrolmanas Dow- 
skaudžiai plytgaliu 
galvą.

Kova su “nepadoriais” 
moterų rūbais

X SANTIAGO, Čilės Respubli 
ka, rūgs. 19. Kova su ultra 
moderniniais moterų rūbais 
Romos papos paskelbtą, pasie

Aukščiausio teismo teisėjas S. kė jau ir Čilės respubliką. Ka
lk Strong šiandie aštriai smer- tulikų arkivyskupai
kė moterys, kurios, ištekėjusio,

nu-; ir pagyvenusios kiek su vyru, arkidiocezijos

iškrėsta pasakė: •
“šiandie, kai moterys reika

lauja lygių teigiu su vyrais, ir 
tas teises turi, aš nerandu vi
sai priežasties, I
moteris, metusi savo vyrą turė
tų gauti iš jo alimoniją. Kui 
yra vaikų, žinoma, kitas daly-

Keturios mergaitės be
simaudydamos prigėrė

kodėl bevaikį bažnyčias.

Jei moteriai nusibodo gy- 
su vyru, arba ji mano,

i’odo, kad jis su ja negerai el
giasi, tegul ji skiriasi. Nėra 
tokio įstatymo, kurs priverstų 
moteriškę gyventi daikte, vy
ro namuose.

“žinoma, kur jau yra vaikų 
vyras privalo duoti jiems išlai
kymą, ir įstatymai verčia jį 
tatai daryti.

• “Bet šiandie paprastai yra 
kaip, kad šeimynų mylose dvi
dešimt jų yra, kur moterys rei
kalauja atskiro išlaikymo, ir tik 
viena dėl visiško išsiskyrimo.

TEXARKANA, Ark., rugsėjo 
19. Spring Banke, apie trisde
šimt mylių nuo čia, Raudonojoj 
upėj prigėrė keturios mergai* 
tės. Joms besimaudant, viena 
mergaitė, patekusi gilumon Moterys nori tik alimonijos, tai 
ėmė skęsti. Kitos stengėsi ją visa kas joms rupi, Joms nu- 
gelbėti, bet begelbėdamos pa ąibodo vyras, nebenori su juo 
čiosi nuėjo dugnan. . gyventi, o betgi atkišusios ran- 

------- --------- kas reikalauja iš jo pinigų! 
SUIMTAS Už PASIGLĘMŽL Įsivaizduokit padėtį žmogaus, 
• MĄ $18,000------------- kurs priverstas per penkerius

--------- t * metus mokėti ir mokėti alimo- 
MILWAUKLE, Wia., (rūgs. moteriškei, kuri jo neken

19. — Fręd G. Kimbcrly, bu- jclirj nenorį duoti jam
vęs General Gigais kompanijos divorso (išsiskyrimo)!” 
Milwaukees skyriaus manaže ( 
ris, tapo areštuotas, kaltina-1 
mas dėl pasiglemžimo 18,000 
dolerių kompanijos pinigų.

[Ką jus, skaitytojai skaityto
jom, manote? Sutinkate su tei
sėjo sprendimu, ar ne?]

MUZIKOS PAMOKOS PER 
RADIO* I MINNEAPOLIS; Minn., rūgs.

Ghicagai ir apielinkei federa- 18.—Carltono muzikos kolegi- 
lis oro biuras šiai dienai prana- jos, Northfielde, profesorius 
šauja: Latvrence pareiškė, kad šį ru-

( Aplamai gražu ir vėsiau; st’- denį kolegija pradėsianti duo- 
prokas vasaros vakarų vėjas. ti piano lekcijas pagalba radio.

Vakar temperatūra vidutinis- Jei eksperimentas pasiseksiąs, 
kai siekė 75° F. vėliau bus duodamos lekcijos

šiandie saulė tka 6:34, lei«‘ vargonų, smuiko ir dainavimo 
džiaasi 6:53 valandą. mokiniam®. >

sąjungos, sekretorius 
Keeler pareiškė, kad ne- 
KataLkų bažnyčia prade 
stiprią kampaniją prieš

WASHINGTONAS, rūgs. 19 
— Pasibaigus vakar Nacionalės 
Katalikų Tarybos sesijai, Kata- 
talikų 
Floyd 
užilgo 
sianti
sovietų jėgas, kurios dabar de
dančios pastangų griauti krikš
čionybę Jungtinėse Valstijose. 
Romos papa Pius XI, esąs ypa
tingai nusistatęs prieš sovietiz
mą ir atsišaukęs į viso pasau
lio katalikus, kviesdamas pra
dėti rimtą kovą su juo.

Lietuvis, už flago nepa- 
gerbimą, nubaustas 

kalėjimu
NEW YOP ZAS, Tugs. 18. - 

John Uraliet
is dešimčia 

i, kad nc- 
Ąmerikos 
' > Ccney 
uruoštas 

ir Granet-

Jaunas li.,k 
zer, buvo 
dienų kalėjin. 
nusiėmęs kepu 
Ragui pagerbti. Tai 
Išlande, kur buvo 
maidi gras paradas,
zer buvo žiūrėtojų eilėse. Po
licininkas sako, kad kai jis įspė
jęs Granetzą nusiimti kepurę 
flagui, tai Granetz atsakęs: 
“Mano flagas yra raudonoji vė
liava.”

^antiago,i, 
monsinjoras Errazuiz, išleido 

vyskupams ap
linkraštį, kuriame jis smerkia 
naujovines moterų rūbų madas 

plikais pečiais ir krūtinėmis 
ir sijonėliais iki kelių — ir pa
taria taip “nepadoriai” pasirė
džiusių ponių ir panelių neleist4

Nubalsavo grįžti dirbti 
už pigesnę algą

PITTSBURGH. Pa., rūgs. 19. 
— McKeeporto American Sheet 
and Tinplate kompanijos darbi 
ninkai, skaičium apie pusketvir 
to šimto, šiandie nubalsavo su
tikti 
nuoš. 
grįžti

su numažinimu algos 8 
ir parmadieni, rugsėjo 21, 
darban.

Karo veteranas nusižudė

NEW BRUNSWICK, N. J, 
rūgs. 19.- — Klein viešbuty 
praeitą naktį nusišovė kalnų 
inžinierius ir pasjžymėjęs karo 
veteranas Leo S. Blackman, iš 
San Francisco.

Matsui—ambasadorius Anglijai

TOKIO, .Japonija, rūgs. 19.
Baronas Keiširo Matsui tapo 
paskirtas Japonijos ambasado

rium Didžiajai Britanijai.

Dabar Laikas
t

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

•

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPTKATčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL ;
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KORESPONDENCIJOS -
Carnegie, Pa.

Atsakymas Naujieną
Skaitytojui

Naujieną No. 203 Naujienų 
Skaitytojas ’š Carnegie, Pa., 
rašo, kad aš buk apsilenkęs su 
teisybe rašydamas Naujienų 
No. 191 apie J. Gatavecko su
spendavimą APLA 3čioje kuo
poje rugpiučio 2 d. ir buk aš 
džiaugęsis, kad Gataveckas ga- 
vo mušti.

Pirmiausiai aš turiu pasakyti 
ir dar kaitų pabrėžti, kad Ga
taveckas yra suspenduotas 
trims mėnesiams ir tas yra 
žinoma ne tik man, ale visiems 
APLA 3čios kuopos nariams 
ir aš nežinau, kokiu tikslu 
Naujieną Skaitytojas bando 
užginčyti tą faktą, Gal Nau
jieną Skaitytojas mano, kad 
balso atėmimas, — tai nesi
skaito suspendavimu? Jeigu 
taip, tai gali jis* ir turi tie
są sakyt, kad Gataveckas da 
nėra suspenduotas. • Ale aš ii 
kiti balso atėmimą skaitome 
suspendavimu. O Gataveckui 
balsas yra atimtas trims mė
nesiams.* Tai tiek apie tą su
spendavimą.

Kas link mano džiaugsmo dė
lei Gatavecko sumušimo, tai aš 
turiu pasakyti, kad aš visai ne
sidžiaugiau ir nesidžiaugiu dė
lei to atsitikimo. Aš negiriu 
kumščios vartojimo niekur, ir 
Gatavecko sumušimą paminė
jau kaipo įvykusį faktą. Bet 
negalima praleifeti nepastebėjus 
to, kas priveda paprastus na
rius prie kumščios vartojimo ir 
prie vaidų draugijose. Jei to
kie politikavimai kaip, kad Ga
taveckas vartoja prieš kitaip 
manančius narius, tai to nebū
tų atsitikę. Gatvecką mušė ne
kokie mušeikos, ale tik šiaip 
paprasti nariai, su kuriais Ga
taveckas gyvena per metų ei
les kaimynystėj. Jei Gatavec
kas mokėtą pagerbti kitą nuo
mones ir ne šmeižtų kitaip ma
nančius narius tai jam nereik- 
tų susidurti su kumščiu.

—Korespondentas.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje

| nuomones Redakcija neatsako}

KITAS KUNIGIŠKAS 
ŠMUGELIS

Lietuvos Ūkio Bankas at
siuntė nekuriems Chieagos 
bankams laiškus su pasiulymu 
30 dolerių už 100 d. Lietuvos 
bonų. Taigi butų svarbu lietu
vių visuomenei žinoti ar ištik- 
ro tiek yra verti Lietuvos Ilo
nai, nes šitoki pasiūlymai, o 
ypač iš Lietuvos banko, pada
ro nemalonų įspūdį.

Man teko Luti kun. šmulkš, 
čio paskaitoj Chicagoje, kur 
jis nupasakojo, kad Lietuvoj 
esą viskas gerai ir finansai esą 
tvirti. Taigi manau, kad bu
tų labai gerai, kad kun. Šmulk
štys, kol jis yra Amerikoj, pa
aiškintų šitą jo partijos banko 
pasit Igimą. —Tikrai Žinąs.

Reprezentuojame geriausių išdir- 
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singą dirbtuves kainą ant lengvų 
iŠm-okčjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus ,■

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St„

Stock Room 3327 So. Halsted S't.

Vmijirnu Spaustuve 
yru Uni>aS Spaustuvė Sji

Rugsėjo mėnesio isto 
rištos dienos

Rūgs. 17, 17p6 m. VVashing
ton *0 Atsisveikinimo Prakalba. 
Su pagelba James Madson Wa- 
shington’as pagamino savo at
sisveikinimo prakalbą, kurią 
ketino atspausdinti, kuomet jis 
atsitraukė nuo savo vietos ko
vo 4, 
prašė 
tautos 
antru 
Rūgs, 
dino savo 
kalbą. Jis kalbėjo kaip “senas 
ir mylimas draugas” tiems, ku
rie yra “piliečiai giminiu arba

1793 m. Bet žmonės jo 
neatsitraukti, pasilikti 
ir valdžios galva, ir vėl 
kartu tapo išrinktas. 
17, 1796 m. jis atspaus- 

atsisveikinimo pra- 
Jis kalbėjo kaip

noru’*. Tarp kitko jis pasakė;
“Amerikos laisvė turi būti 

užlaikyta vienybė ir broliška 
meile.

“Tauta turi teisingai elgtis, 
kaip žmogus- teisingai elgiasi.

“Teisybe ir gera valia turi 
valdyti visą tautą, kas bus pa
vyzdys kitoms tautoms, kurios 
laisvės nepažįsta.”

Tose dienose amerikiečiai ge
rai žinojo karo baisumus, ir 
kodėl Washington’o paskutinis 
atsisveikinimas rimtai perser
gėjo tautą prieš karus. Jis sa
kė “militariškumas naikina tai
ką ir žmonių linksmybę; užde
da baisias skolas ant tautų. Tas 
skolas turi mokėti netik tie, 
kurie dalyvavo, bet ir jų vai
kai, jų vaikų vaikai, ir t.t. Ka-

ras yra laisvės priešas. Del 
taikos ir geros laimės*, Amerika 
yrą toli nuo kitų tautų intere
sų ir kovų. Su joms politiškai, 
neturi turėti gerų draugų arba 
priešų, 'lokiu budu neturęda 
ma draugų, ir neturėdama di
delės armijos, kuri pageidau
ja karų, ir neturėdama svetimu 
interesų/ kurio veda prie viso
kių bėdų ir nesusipratimų, ji 
draugiškai gyvena su visomis 
tautomis, joms pardavinėjant ir 
nuo jų perkant be baimės, ir 
vedant savo prekybą.

Rūgs. 22, 1776 m. Šioje die
noje britai New Yorke pakorė 
Nathan Hale, kaipo šnipą. Hale 
buvo 21 metų amžiaus* ir kapi
tonas Washington’o armijoj. 
Apsirengęs mokytojo drabu-
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PROFHSHARING

11

b CAT. MO. 1053 
-IOOO COUPONS

CAV.MO.3S6 
300 COŲPONS

MO. i |4® 
COUPOM*

e*x no
H4> 
»oo i

C4>T. H0.to4 
r*5p COUPON*

CAT.mo. 10901 
3roo 
COVPOM3 I

< CAT. HO 5X15 ' 
2000 couoont

CAT.MO- .091' 
f OO ZOOPOHt

CAT. MO. 
11 » 

neo

žiais, jis aplankė visas britų 
apsistojimo vietas ant Long 
Island ir Manhattan. Nupiešė 
visus planus ir grįžo atgal,''kuo
met buvo suareštuotas, ir jd 
čeverykuose rasta dokumentai 
kurie jį išdavė. Jis tapo pa
kartas New Yorke sekančią 
dieną. Jo paskutiniai žodžiai 
buvo “Gailiuosi, kad turiu vie 
ną gyvastį aukoti savo tau
tai”. " [FLIS]

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Lafayette 4223
Pluftibing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
3228 VV. 38lh Chicago, III.

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITflS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. ) 

!, L FABIONAS Ct

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

DYKAI
Didžiausios Dovanos
M u s ų S kai tytoįams

Prenumeratoriams
Štai yra proga dėl kiekvieno 

pasirinkti sau tinkamiausią ir 
labiausiai pageidaujamą dovaną 
dykai. Jus visvien skaitote Nau
jienas kas dieną. Vieni perkate 
stotyse ir ant kampų, kiti pre
numeruojate tiesiai iš ofiso ir 
gaunate paštu. Nuo dabar ne
praleiskite nė vienos dienos. Jei 
negali gaut kasdien pas savo 
pardavėją, užsisakyk tuojaus ir 
tegul laiskanešisr atneša jums 
kasdieną \\

Tasai katalogas pasakys jums kokius 
daiktus sau išsirinkti ir kiek kuponų-rei
kia, kad gavus kiekvieną daikteli. Kai- 
kurie daikteliai esantys kataloge paro
domi šiame skelbime ir dar bus parodo
mi sekamuose. Katalogas taipgi pasa
kys jums kur galite apsimainyti kupo
nus j daiktus per paštą, be jokių kaštų.

UNITED
PROFIT-SHARIIIG

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir | 
Parduodam Laivakortes.

a——

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted SU 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Su kiekviena prenumerata, nauja! ar atnau
jinama, vietine ar siunčiama Lietuvon, mes duo
sime jums United Profit Sharing kuponus. Už
sirašiusiam Naujienas už metus duodame 150 
koponų; už pusę metų, 75 kuponus; už tris mė
nesius, 35 kuponus; taipjau kiekvienam Naujie
nų skaitytojui duodame vienų kuponą kasdien, 
arba 26 į mėnesį ar 307 kuponus'į metus.

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

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

JI S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vuknržiis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėiio ir 
Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395

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

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

List of Manuf acturers Issuing United Profit) 
Sharing Coupons

Darker'a Poultry Remodlta 
Luiląnne CtrtTee 
ReWb Teaa 
Woree»tw Hnlt (Shakar, Kltohon and! 

loa Oream) *'
Puddlne (a Delleiouo Oeaaert) ___ _
Gampoon Malt Syrup 
Champion Paper Ditliea 
(leoel 
Odatl.___ ____ ,
My Buddy Chotolatn Malted Mllk 
Now Hampohlre Tablo Svrup 
Neu-Carb (for Dlitreea after Eatlna) 

Truo Chocoiato Laxa-

Wrl«loy’« Ch«wlno Qumi 
8wlft’o Seno Preduete 
Danl»h Prlde Evnporated M Ilk 
National Oup Ceffeoo and Teua 
Kaupto Bathroom Tl»«ao 
Happlnott Gandy 
Webb’s Coffeet, Tono and Spleoe 
Truth Brand Flnvorlng Extraeto 
The Votan Lino et Cofteo, Tea, Spites, 

Eta.
Ralnbow Minti, Waf«ra and Fru lt 

Tablete
Hl-Brow Glnpor Alo
Chrlotlan Paper Chowin( and Smok- 

Ing Tebaooa

Nut Clotheo Plm 
Nut Toethpleko

Neu-Carb (for 
Truo-Lax “The 

tlvo”

MUS!1

ATSIŲSKIT 
ŠI KUPONĄ

Malonckite

Vardas

Adresas

man jūsų katalogą, kad žinočiau dėl 
ko turiu taupyti.

UNITED
PROFITSHARING

Miestas ...............................................>.......................
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Chicagb, 111

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
, Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo’! 

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

JOHN B. BUROEN 
(John Bagdziujias Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Tclephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central G390
Vak. 3223 S. Halsted S't., Chicago 

Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

<
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i MUSŲ MOTERIMS
l. ■■. -  v ėda Dora Vilkienė   ■■■ ■ 1 —

I pat viršaus uŽ^ėk smulikiai 
supiaustytų žalių j į pipirą. Kepk 
karštame pečiuje vis aplaisty- 
dama. Dadek sviesto, jeigu bus 
mažai.

ų IR KAIP VIRTI
Streikas, šveicarišku budu 
3 svarus round steak 

me šmote.
' o puoduko miltų
3 šaukštus riebalų
Truputį česnakų
1 supiaustytų svogūnų 
Druskos ir pipirų.
Paimk

kepenys kartu su svo- 
Pakepink duonos tru- 

taukuose arba svieste, 
pridėk

Padaryk kepalą ir 
Gali uždėti la-viena

miltusmėsų ir visus 
mėsų. Paskui 
ir pipirų. Supiaustyk 
ir juo patrink mėsų.

riebalus ir svogūną,
česnaką
Ištarpyk
pakepink abi mėsos puses. Su
dėk į skauradų, apipilk 
fu vandeniu, kepk pečiuje 
valandas.

karš- 
2-3

sumalk
gunais.
pinius
viską kartu sumaišyk
kiaušinį.
kepk pečiuje.
šiniukų vietoj sviesto arba tau 
kų.

Kepta, pripildyta žuvis
Nuplauk, nuvalyk bile didelį 

žuvį. Paimk aštrų peilį 
pradedant nuo uodegos 
suok mėsų nuo kaulo, 
keletą riekelių sudylu

Paduok į stalų su bulvėm

Kepti kopūstai 
vidutinio didumo kopūstų

ir juo 
atliuo- 
Paimk 
lašinių

ir prikimšk žuvį. Apibrek su 
druska ir pipirais pagal skonio. 
Susitik su siutu, padėk į pečių 
ir kepk mal-daug tokioj tvar
koj, kad kiekvienam svarui 
keptų 15 minutų ir dar 15 eks
tra. Valgyk su tumulėms ir 
bulvėms.

NAUJIENOS*, Chicago, III
Prieskonis iš slyvų

Nuplauk %—I 8V. džiovintų 
slyvų. Sudėk į puodą, pilk tiek 
šalto vandens, kad apsemtų ir 
duok pastovėti keletu valandų, 
paskui virk slyvas tame pačia
me vandeny pakol slyvos bus 
minkštos ir vanduo beveik iš
virs. Nupilk likusį vandenį į 
puodukų, išimk širdis iš slyvų, 
supiaustyk slyvas ir užpilk 
puoduko cukraus. Išplak balty
mus 4 kiaušinių
su slyvom. Sudėk į išsviestuo- 
tų Kliudą, kepk pečiuje 30 mi- 
nutų. Ataušink, paduok į sta
lų su saldžia plakta smetona; 
ant viršaus užpilk kapotų pa
kepintų migdolų.

ip sumaišyk

smetona. MięHHIEVięZ-VIDIICIEIIE

įmir-

Višta su grybais
3 svarus jaunos vištos 
1/t, puoduko sviesto
1 svogūną
2 šaukštuku druskos 
Paprikos
Išvarą šviežių grybų.

Nuvalyk ir supiaustyk 
į šmotukus.
puodą,
tą ir kepink pakol parūk, 
denk ir tegul verda 
ugnies pakol išvirs, 
grybus, atvirink

1/2 svogūno
1 šaukštukų kminų
3 šaukštus bankų
2 šaukštu druskos.
Supiaustyk kopūstų ir

kyk druskuotame vandenyje lt 
minutų. Nusunk kopusius, pa- 
šildyk taukus ant skau rados, 
sudėk kopūstus, supiaustyk 
obuolius, kminus, svogūnus, 
apdenk ir tegul išler 
da apie valandą laiko.

ver-

vištą 
Sudėk sviestų i 

pridėk svogūną ir viš- 
Už-

ant mažos 
Nuplauk 

vandenyje, 
paskui supiaustyk, pridėk pu
sę vištos ir tegul taip 
dar 15 minutų. Paduok 
su virtais ryžiais.

Bulvių pyragaičiai
2 puoduku virtų, sutarkuotų 

bulvių.
Druskos
1 puodukų miltų
Ir pakankamai rūgščios Sme

tonos, kad tešlų gerai galima 
butu išminkyti.

Viską gerai kartu sumaišyk, 
padaryk mažus (pyragaičius, 
kepk taukuose. Paduok į stalą 
karštus.

Pyragaičiai iš ryžių
Paimk ir suplak 3 kiaušinius, 

pripilk 1 juodukų saldaus pie
no, 1 puodukų virtų ryžių, 1 
puoduku miltų, truputį drus
kos ir 2 šaukštuku.baking pow- 
der. Persijok miltus, druskų 
ir baking powder prieš jde- 
siant bent 3 sykius. Kepk kaip 
mažus blynus taukuose. Val
gyk su cukrumi ir cinamonais 
arba su virtom uogom.

baltų miltų
molasses
grynai

miltų.
kvieti-

i stalu• c

Kepenų kepalas
1 Vj svaro jautienos kepimų 
Išvogimą
1 šaukštuką

1 puodukų

druskos
karšto vandens

baltos duonos

1 kiaušinį. '
Išmirkyk kepenys sudylame 

vandenyje, o paskui virk pa
kol bus minkštos. Atšaldyk,

2300
tmb.730

Išsiuv. 730.
moterei.

Nors ir nemokanti 
ju pasisiudin- 

38, 40, 42,

Patogi suk- 
Paprasta ir

No. 2300. 
nia suaugusiai 
labai pritinkanti, 
siūti, gali lengvai ją 
ti. Sukirptos mieros 36 
44 ir 46 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 4’4 yardų 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept’.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No-------
Mieros .... ............. ........  per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir ralst.)

Keptas halibut
svaro hali-
Padėk ant 

skauradų

Paimk 2 arba U/j 
būt viename šmote, 
skau rados. Ištepk 
sviestu. Apipilk balibutą drus
ka ir pipirais. Uždėk tomates 
supjaustytas riekelėmis, o ant

Duonos ir šokolado pudingas
Paimk 1 *4 puoduko šalto 

pieno, pųidėk 1 puoduką Iml
ios duonos trupinių, 1/2 plyte
lės šokolado( sulaužyk šokola
dą į šmotelius) ir 1 puodukų 
cukraus. (Sudėk viską j dvigu
bų puodų ir virk pakol nepasi
darys tiršta košė. Suplak 3 
kiaušinių trynius, pridėk prie 
trynių !/L> puoduko šalto pieno, 
2 šaukštu tarpyto sviesto, tru
putį druskos ir viską išmaišius 
supilk į karštų košę. Viską ge
rai sumaišyk. Pridėk 1 šaukš
tą vaidilos, kapotų migdolų ir 
virk pakol gerai sutirštės. 'Su
pilk i išsviestuotą indų, kepk 
pečiuje 20 minutų. Kaip atauš, 
paduok su saldžia smetona.

1 ketvirtainį šmotukų mielių
2 šaukštu cukraus
1 kvortų drugno vandens
1 1/2 kvortos
1/2 puoduko
1 */> kvortos 

nių, n< balty tų
1 šaukštų druskos.
Ištarpyk mieles vandenyje 

kartu'su cukrum, pridėk baltų 
miltų, išmaišyk gerai. Apdenk, 
tegul pakils. Kuomet pakils, 
sudėk kvietinius miltus, mola
sses, druską, išminkyk gerai ir 
vėl duok pakilti per kokius 
U/> valandos. Sudėk į blokines, 
duok pakilti ir kepk pečiuje 
apie 1 valandą laiko.

Savarin prancūziškas prie 
kavos pyragas

1 puodukų drungno pieno
1/2 uncijos mielių
1 puodukų cukraus
1 šaukštukų druskos
5 kiaušinius
Luobų nuo citrinos
1 puoduko sviesto.
Sumaišyk pienų, druską, mie

les ir 1 puodukų miltų ir duok 
pakilti. Gerai ištrink sviestų su 
cukrum, kad pasidarytų lyg

2528

No. 2528. Viena smagiausių rude
ninių suknelių. Paprasta, bet taip 
graži ir pritinkanti bile kokiam am
žiui. Galima siūdintis su ar be apy
kaklės. Sukirptos mieros 16 metų, 
36 iki 44 eolių per krutinę. 36 mie
tai reikia 3 U yardo 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną aY daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliai kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

'NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, 
čia įdedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdi No------ -----
Mleroi______________ per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Miestas ir valst.)

III. 
at-

sudėk likusį dalykus ir vis
ką gerai išplak." Padaryk iš 
tešlos vainikus, sudek j išsvies- 
tuotas blctis, išbarstyk su ka
potais migdolais. Tegul pakyla. 
Kepk pečiuje *Z> valandos. Iš. 
imk iš birtų ir pakol dar bus 
karšta užpilk sekamu mišiniu: 
Virk % puoduko cukraus ir 1 
šaukštą vandens, pilk truputį 
vyno, % puoduko kokių nors 
uegų sunkos ir V<2 puoduko 
cukraus. Tegul verda, pakol 
pasidarys kaip siropas. Tų si- 
ropų užpilk ant tų 
kol visas pyragas 
juo.

pyragų, pa- 
persisunks

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Ąptiekos
Pastebėkit mano iškabą

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

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
Hum<-> ir adreso Ilgumo.

MaskaradaS
Apeigos
Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

Nedalioje, < J
Lapkričio 1 U

1925 
ymet.

Taisykitės v " 
Rubus ir 

Maskas

Tel. Blvd. 31H8 
d. Woitkiewic«- 

BANIS
AKUiERKA

gal.

Telefonais:

AKUŠERKA
kampas 313101 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
gelią.

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

amauja motė
ms prie gimdy- 

m o , patarimai 
ai moterims 

ir merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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

DR. HORVAT, JR. yVlULUNG
1347 W. 18 St., kumpas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 ikr 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki S 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, III.

A. L.DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633

1 - *

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So.' Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.,* 

near 47th Street
CHICAGO

*rDR. 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. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 18 metai

I Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Ulinei/) 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

čios ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yp.rds 0994

dr. maurice kahn
4631 So. Ashland Avė.*

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

DR. M. J. SHERMAN
, Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blu* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0537 •

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valančios nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SŪ, Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagolba naujausių 
metodų „

X-Ray Spinduliai I
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 1«,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
................      —t

/■I ‘ I "

Butkus Undertaking
(’o., Ine.

* P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th SI r., Chicago, Ui.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 31<1

►. - - -----------------------
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mą kraštą nė vieno žmogaus, kuris yra priešingas bolše
vizmui. Jeigu, sakysime, bet kurio krašto parlamento 
atstovas socftilistas užsimanytų keliauti į Rusiją, kad iš
tyrus tenai žmonių padėtį ir susipažinus su savo vienmin
čiais (socialdemokratais arba socialistais revoliucionie
riais), tai jisai už jokius ^pinigus negautų vizos.

O jeigu dar toks socialistas iš anksto viešai paskelb
tų, kad jisai, nuvykęs Rusijon, sakys prakalbas darbinin
kams ir kritikuos raudonąjį imperializmą, — tai jisai ne 
tiktai negautų vizos, bet bolševikai per savo agentus visa
me pasaulyje imtų jį šlykščiausiai niekinti ir purvinti!

Tai yra neužginčijama tiesa. Kodėl gi tad komunis
tai protestuoja prieš Kelloggą, kuris nieko blogesnio ne
daro, kaip jų patronai Maskvoje? *

tas pasakojimas

Išsimaudžius Pacifike
Ražo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

jie lenkiasi, šitokios evangelis
to mintys ‘netinka, todėl jie 
ima jas “tvarkyti”. Jie susiran
da Biblijoje kitą versiją to pa
ties padavimo apie turtingąjį 
jaunikaitį.ir cituoja ją. Mato 
evangelijoje
skamba taip: Kai Jėzus pasakė 
jaunikaičiui, kad reikią užlai- 
kyt prisakymus, tai pastarasis 
atsiliepė: . .

“Visa tai užlaikau nuo ma
no jaunystes. Ko-gi dar man 
reikia?

“Tarė jam Jėzus. Jei nori 
būt tobulas, eik parduok, ką 
turi ir duok pavargėliams, o 
turėsi turtą danguje, o ateik 
ir sek mane.” (Mat. XIX — 
20, 21.)
žodžiai, kuriuos mes pabrau

kėme aukščiaus paduotoje cita
toje, Mato evangelijoje yra, 
bet Luko evangelijoje ne.

Aišku, kad tie žodžiai žy
miai pakeičia visą pasakojimo 
prasmę. Kuomet Lukas sako, 
kad be turtų atsižadėjimo ne
galima būti Kristaus pasekėju 
ir isganyt savo sielą, tai Matas 
jau reikalauja turtų atsižadėji
mo tiktai dėl “tobulybės”. Tai
gi dabar kyla klausimas, kas 
gi daryt aky vaizdo j e šitokio 
aiškaus prieštaravimo? Čia mu
sų broliukai turi puikią progą 
parodyti savo “tikrosios krikš
čionybės” galybę pęįeš tuos, 
kurie nemoką teisingai supras-

žiuotų visi “imperatoriški ar
tistai”.

Tiek dėl Dzimdzi Drimdzi 
pasiaiškinimo pittsburgiečiams. 
Jus patikėkit, kad tai ne mes 
kalti. Mes norim dirbti tautos 
darbą, !>et atsiranda tokių iš
gamų, kurie mums trukdo.

Atsiprašau visų kitų skaity
tojų, kad užtrukau su pitts- 
burgiečiais. Aš jau pasirengęs 
važiuoti į Ameriką, 
draugai ne viską 
ekspresą. Tuojau.

—tS*ei listen! — 
kas?

Sako “jau”. “Ali 
žiuojam.

Dabar naujos svajonės ap
supo mane. Skubu atgal į Los 
Angeles visai naujas žmogus. 
Automobiliai vienas kitą len-. 
kia, žmones ieško gatvių, na
mų, kiti savo meilužių, nekurie 
skuba restoranan pietauti, o 
mes,—tai sustojom ties krau
tuve ir nusipirkom viedrą a- 
pelsinų, kuriuos visą kelią 
čiulpem kaip “monkės”... Pa
kely sustojom pas keletą lietu
vių. Levišauskas nusivežė pas 

supažindino su
Segevičiu- 

mėginau 
Tas man 

svajonėms
skambėjo ausy-

NEĮSILEIDŽIA komunisto saklatvalos

PROTESTAI PRIEŠ SEKRETORIŲ KELLOGĄ.

IR KOMUNISTAI PROTESTUOJA.

AR SOVIETŲ VALDŽIA GERIAU ELGIASI?

Valstybės sekretorius Kellogg atšaukė vizą Anglijos 
parlamento nario Shapurji Saklatvala, kuris rengėsi at
važiuoti Amerikon ir dalyvauti tarpparlamentinėje kon
ferencijoje, Washingtone. Vizos atšaukimo priežastis 
ta, kad minėtasai Shapurji Saklatvala yra komunistas 
(vieniątėlis visame Anglijos parlamente) ir nesenai pasa
kė parlamente kalbą, kurioje aštriai pasmerkė Indijos 
adnynistraciją. Jisai, mat, pats yra gimęs Indijoje ir pu
sėtinai gęrai pažįsta jos gyventojų padėtį.

Tuo sekretoriaus Kelloggo žinksniu pasipiktino dau
gelis žmonių Amerikoje. Net stambiojo kapitalo spauda 
jį kritikuoja. Chicagos “Tribūne”, pav. š^tadieny įdėjo 
redakcinį straipsnį, po antgalviu: “O let him in!” Ji 
sako, jogei Saklatvala esąs taip menkas sutvėrimėlis 
(“such a small potatoes”), kad jokio pavojaus iš jo atsi
lankymo negalėtų būti; Kelloggą^ gi, drausdamas jam 
įvažiuoti, atkreipia i jį publikos akį, kaip į svarbų žmogų.

Senatorius Borah užprotestavo valstybės sekretoriui, 
remdamasis principialiais motyvais. Jisai mano, kad 
Amerikos valdžia neprivalanti rūpintis atstovo Saklatva-

savo nuomonę Indijos klausimu Anglijos parlamente, tai 
juo labiaus galėtų išgirsti ją Amerikos žmonės.

Pilietinių Laisvių Sąjunga (kuri gynė mokytoją 
Scopes garsiojoje Daytono byloje) irgi iškėlė protestą dėl 
to parlamento nario neįleidimo. Ji nurodo, kad Ameri-

riems svetimų valstybių interesams. Dabar jis pasitar
navo Anglijos konservatoriams, kurie nenorėjo būti vie
noje delegacijoje su indusu; o nesenai jisai paklausė Ven
grijos atžagareivių ir uždraudė laikyt viešas prakalbas 
grafui Karolyi, kuomet šis buvo atsilankęs Amerikoje.

Šitie protestai liūdi ir, kad Amerikos visuomenėje 
nėra užmigęs laisvės ir pakantos jausmas. Amerikos pa
žangesnieji žmonės reikalauja laisvės ne tiktai sau, bet 
ir kitiems, net ir savo priešams.

Bet kuomet protestuoja pats Sharpurji Saklatvala ir 
jo vienminčiai Amerikoje, tai jie elgiasi nenuosakiai.

Ar į Rusiją, kurią valdo komunistai, yra įleidžiami 
žmonės, priešingų pažvalgų? Ne, nieku budu. Į sovietų 
karaliją gali įvažiuoti tiktai komunistai ir bizniškų firmų 
atstovai, kurie į politiką niesikiša. Joks veiklus politi
koje žmogus, kurio nuomonės yra priešingos bolševi
kams, negautų vizos įvažiuoti į Rusiją. Ir tai paliečia ne 
vien svetinių tautų žmones, bet ir pačius rusus. Kas yra 
bolševikų priešas, tam durys į Rusiją uždarytos.

Bet ar komunistai Amerikoje arba Anglijoje kuomet 
nors protestavo prieš Tokią sovietų valdžios politiką? 
Niekuomet!

Jie gali, beje, pasigirti, kad buvo atsitikimų, kuomet 
bolševikų valdžia įsileido ir savo priešus iš kitų šalių. 
Vienas toks atsitikimas buvo su Belgijos socialistų vadu 
E. Vandervelde’u: kai anąmet buvo teisiami Rusijos so
cialistų revoliucionierių partijos nariai, tai sovietų val
džia leido socialistų Internacionalo atstovams (tarp jų ir 
Vandervelde’ui) atvykti Maskvon ir ginti juos.

Bet tai buvo išimtinas dalykas. Bolševikai negalėjo 
atmesti Internacionalo reikalavimą, kadangi jie butų su
kėlę prieš save visus protaujančius darbininkus Eu
ropoje. , x .

Lankėsi, beje, Rusijoje da ir kai kurie buržuazinių 
partijų atstovai, pav. pats Amerikos senatorius Borah, 
kurį minėjom aukščiaus, ir būrys kitų Amriikos senato- 
rų bei kongresmanų, kurių kelionės lėšas apmokėjo 
Hearst’as. Bet čia buvo specialis tikslas: tie politikieriai 
važiavo Rusijon tartis su bolševikais dėl sovietų valdžios 
pripažinimo, ir todėl, žinoma, jie buvo malonus svečiai 
bolševikams. • . .

' 1 ■■ 1 '» ■■

Išimtys tečiaus nepanaikina taisyklės. Sovietų po
litikos taisyklės yra, kaip sakėme, neįsileisti į savo valdo-

KRIKŠČIONYBĖ IR PRIVA
TINIAI TURTAI.

tikras 
ir arti- 
skelbė 

musų ginčas su

kad yra 
Kristus

Pripažinus, 
faktas, jogei 
minusieji jo

1 komunizmą, 
“Draugu”, tais klausimais, de«
kurią jisai kilo,, turėtų būt, 
liesą pasakius, užbaigtas. Nes 
juk mes tiktai darome palygi
nimą tarp šių dienų socializmo 
mokslo ir pirmųjų krikščionių 
komunizmo .mokslo, o'ne tarp 
tų dviejų judėjimų. Kaip pla
čiai šiandie yra priimtas arba 
vykinamas socializmo mokslas, 
ir kaip plačiai buvo priimtas 
ir vykinamas krikščioniško ko 
nninizmo mokslas, tai yra visai 
atskiri' klausimai.

Kadangi musų įrodymų, jo
gei krikščioniškas komuniz
mas buvo skelbiamas ir kad jo 
idėjos buvo tokios, kaip mes 

nesugebėjo 
kad jisai

sekėme, “Draugas” 
sumušti, tai aišku, 
prakišo. . Pasirodė, kad jisai 
šoko į ginčą dėl tokių dalykų, 
apie kuriuos jisai pats nieko 
neišmano.

Visas “Draugo” stenėjimas 
apie krikščioniškas “matas”— 
neturtą, skaistybę ir paklusny- 

jo išvadžiojimai apie 
tiktai “tobulybės” gei- 
krikšČionys teprivalą 
komunistinių “patar- 
musų klausimui yra 

Jeigu Mari- 
kad

bę; visi 
tai, kad 
džiantys

čių
be jokios vertės, 
jonų organas pripažįsta, 
da ir šiandie tebegyvuoja įstai
gos, kurios tvarkosi (arba mė
gina tvarkytis) tokiais komu
nizmo pagrindais, kaip išdėsty
ta evangelijose, būtent, vienuo
lynai, — tai jisai pats nurodo 
pavyzdį krikšičoniško komu
nizmo (tiesa, jau pusėtinai iš
sigimusio), ir tuomet jo strak- 
sėjimas .prieš “Naujienas” da
rosi visai juokingas.

Broliukai Marijonai savo

liką, kad tos vietos evangelijo- 
se, kurios išreiškia komunisti
nes mintis, turinčios kitokią 
prąsmę, ne kaip “Naujienos” 
mano. Komunizmas pirmiem- 
siems krikščionims buvęs ne 
privalomas įstatymas, bet tik
tai “patartis”, kurią kas norė
jęs galėjęs pildyti, kas nenorė
jęs — ne.

Jėzaus komunistinius “pata
rimus” pildę tiktai kai kurie 
krikščionys, ~ tie, būtent, ku
rie nesitenkinę sielos “išgany
mu”, bet geidę da ir “tobuly
bes”. Taip mokinanti “tikro
ji krikščionybė.” Ir tur-but 
tam, kad parodžius savo krik
ščionybės “tikrumą,” broliukų 
organas visus savo kcturįs po
lemiškus straipsnius išmargino 
įvairiomis kolionemis ir keiks
nojimais “Naujienų” adresu!

Bet dabar pažiūrėsimo, kuo 
musų broliukai remia savo įsi
vaizdavimą, kad jų Biblijos aiš
kinimas esąs teisingesnis, negu 
musų.

“Sutvarkytas” Biblijos 
mokslas < >

Labai aukštai užrietę nosis 
(kad parodžius savo “krikščio
nišką nusižeminimą”!), > tie 
šventablyvi vyrai mokina mus, 
kacF šv. Raštas suprasti tai ne 
bile šiaučiaus išmanymui. Idant

tikrai patyrus, ką ta knyga sa
ko tuo ar kitu klausimu, tai, 
girdi, nepakanka paimti iš jos 
keletą žodžių ir paskui juos 
savotiškai kraipyti ir ant savo 
kurpalio tempti.

Mes tatai žinome ir pilnai 
sutinkame, kad su Biblija (ir 
ne lik su ja, bet ir su kiekvie
na knyga!) šitaip apseiti nega
lima. Mums nėra paslaptis taip 
pat ir kita, Marijonų organo 
pasakytoji, “naujiena”: kad 
šv. Rašte, būtent, randasi stam
bių prieštaravimų. Bet kaip Su
rasti tikrąją Biblijos mokymų 
prasmę? Jisai duoda mums ši
tokį pamokinimą:

“Dėlto tikroji krikščiony
bė remiama ne keliais žo
džiais, pagriebtais iš kokio 
nors keturių evangelistų, bet 
visu mokslu, tvarkiai sutai
sytu sulyg keturių evangeli
jų ir gyvojo Padavimo.”
Iš šitų žodžių betgi mes ne

daug tejgįįame šviesos. Ką reiš
kia “visas mokslas, tvarkiai su
taisytas”? Kokiais metodais 
(budais), taisyklėmis ir princi
pais vadovavosi tie, kurie tą 
mokslą* ‘tvarkė”?

J šituos klausimus- veltui ieš
kotum atsakymo broliukų iš
vadžiojimuose apie šv. Raštą. 
Ažuot paaiškinę, kaip surasti 
tvšrką įvairiuose Biblijos prieš
taravimuose, jie, tiesiog naudo
jasi tam tikra jau kieno ten 
“nustatyta” tvarka ir reikalau
ja, kad kiekvienas ją priimtų. 
Visa, kas Biblijoje į tą jų iš 
anksto padarytą “tvarką” įtel- 
pa, jiems yra “teisinga”, o vi
sa, kas į ją netelpa, tai — “sva
jonė” arba “prasimanymas”.

Žemiau pamatysime vieną 
tokio Biblijos “tvarkymo” pa
vyzdį.

Pasakojimas apie turtingą 
jaunikaitį

“Naujienų” nigs. 5 d. laido
je buvo paduota pasakojimas 
apie turtingą jaunikaitį, 
atėjo pas Jėzų klausti^ 
sai (jaunikaitis) turįs- 
kad užsipelnius amžiną 
nimą. Jėzus patarė jam 
^‘prisakymus”; bet kai
kailis pasisakė tatai darąs, tai

kiekvienam, 
Jėzaus žo- 

kad dėl to 
Jėzus apsi- 

už-

Segevičius ir 
choro vedėja Irina 
te. Radęs pianą, 
džiaugtis jo garsais, 
pasisekė. “Naktis 
papuošta, 
se.

Kadangi musų laukė pietus, 
tai mes nutarėm tą patį vaka
rą sugrįžti prie Segevičių. Nu
tarta — padaryta. Vakaras 
greitai prabėgo muzikos gar
suose ir vėl “naktis svajonėms 
papuošta,” lydėjo mus Lcvišau- 
skits pastogėn... (

Ilgai miegas neužmerkė 
akių, nes galvojau apie rytdie
ną. Pacifike išsimaudžius, 
reik nuvažiuot į Meksiką. O į 
Meksiką nuvažiuot, tai reik 
kelios dienos pašvęsti. Laiko 
mažai beliko. Tarėmės iš 'Los 
Angeles traukiniu grįžti, bet 
nesinori “ekspresas” palikti. 
Traukiniu važiuodamas neturė
si tiek įdomumo, čia pat, Los 
Angeles, daug vietų neaplanky
ta. “Muvis”, rezidencijos, 
Catalina, parkai, lietuviai — 
vienu žodžiu — reik daug laiko 
tam pašvęsti.

Užmigau išnešęs rezoliuciją, 
kad rytoj paliksim “namie”, o 
antradieny. 25 rugp., važiuo-

kuris

daryti, 
gyve- 

pildyli 
jauni-

“Tau trūksta dar vieno 
daikto: parduok visa, ką tu
ri ir duok 
turėsi lobį 
sek paskui

beturčiams, ir tu 
danguje; ateik, 
mane”. ((Lukas,

Kai jaunikaitis nuliūdo, ka
dangi jam buvo labai gaila 
skirtis su savo dideliais turtais, 
tai Jėzus dar pridūrė įspėjimų,

viaus išlysti per adatos ausį, 
negu turtingam žmogui patek
ti j dangaus karalystę.”

Koks sveiko proto žmogus 
gali abejoti, kad šitame Bibli
jos. pasakojime apie turtingą 
jaunikaitį yra išreikšta griež
tas reikalavimas atsižadėti savė 
privatinių turtų? čia juk aiš- 
kių-aiškiausia pasakyta, kad 
tas, kuris nori sekti paskui 
Kristų (t. y. būti krikščioniu, 
kaip mes pasakytume šiandie), 
turi parduot savo turtus ir ati
duot beturčiams; jeigu gi ku
ris, nenori skirti^ su savo tur
tais,1' taj jjsąi ne įtiktai nugali 
būt priimtas* į Kristaus pase
kėjų draugiją, bet ir negali būt 
išganytas!

Bet musų Marijonams ir 
tiems “tikrosios krikščionybės” 
mokytojams, kurių autoritetui

reiškia,

.kal- 
laik-

apie

Ką gi Marijonų organas da
ro? Ve ką jisai rašo, padavęs 
ištrauką iš Mato evangelijos:

“Paėmus* pirmesriins Jė
zaus žodžius: Jei nori įeiti į 
išganymą, tai užlaikyk įsa
kymus. Jėzus tuos įsakymus 
nurodo. Iš to 
kuris nesukinėja 
džių, yra aišku, 
išganymo, kurį
rinko žmonėms pelnyti, 
tenka ištikimai pildyti Die
vo įsakymus.

“Gi atsižadėjimo turtų Jė
zus reikalauja nuo jaunikai
čio, jei tas trokšta daugiaus 
kaip išganymas, tai yra, ‘Jei 
nori būti tobulas’,
jei nori siekti aukštesnių, ne
paprastų (? “N.” Red.) do
rybių, liuoso pasišventimo, 
pasiaukojimo, tai išsižadėk 

- visko, išsižadėk ir turtų, 6 
tuomet, laisvas nuo visko, 
sek mane.”
Šitas kunigų laikraščio aiš

kinimas galėtų būt teisingas 
tuomet, jeigu evangelijose ne
botų paduota apie Kristaus 
pažvalgą į turtus nieko dau
giaus, kaip tiktai tas, kas pa
sakyta aukščiaus minėtuose Ma
to evangelijos žodžiuose. Bet 
yra faktas, kad evangelijose 
randasi šimtai vietų, kur 
bama visai priešingai to 
raščio aiškinimui.

Be to, tas pasakojimas
turtingąjį jaunikaitį yra pa
duotas šitaip vieno tiktai Ma
to evangelijoje. Luko gi evan
gelijoje, kaip sakėme, 
“jei nori būti tobulas 
nėra.
broliukų organas interpretuo
ja (aiškina) Jėzaus mintį pagal 
Mato, o ne pagal Luko evange
liją?

Luko evangeliją jisai tiesiog 
ignoruoja — taip, kaip kad jos 
visai nebūtų!

Jisai ignoruoja taip pat da 
ir Markaus evangeliją, kuri 
skamba -lygiai taip, kaip Luko 
evangelija, žodžių “jei nori bū
ti tobulas” pas Markų irgi nė
ra: jo pasakojime apie jauni
kaitį reikalaujama turtų atsi
žadėjimo ne dėl “tobulybės”, 
bet dėl išganymo (žiur. Mark. 
X, 17—25.). Ir tas reikalavi
mas yra išreikštas pas Markų, 
kaip ir pas Luką, pradžioje 
tiesioginiu įsakymu (“parduok 
visa, 'ką turi, ir duok betur
čiams”), o paskui palyginimu 
turtuolio prįe kupranugarių.

Musų broliukams, vadinasi, 
dviejų evangelijų tekstai, ku
rie yra visiškai vienodi, nereiš
kia nieko. Jie pripažįsta tiktai 
trečio evangelisto žodžius, ku
rie yra skirtinti. Kodėl jie taip

žodžių 
” visai 

Kuogi tad remdamasis,

tik dar 
sukrovė i

ar jau vis-

sim į Meksiką.
Pirm 

mums narijų? žinių iš “pašto dė
žutės.” Tarp kitko gavau laiš
ką iš Pittsburbgo, Pa. Pitts- 
burghiečiai labai patenkinti 
mano aprašomais kelionės įs
pūdžiais, bet vis dar pyksta 
ant “Dzimdzi-Drimdzi” už ne
atsilankymą.

Mylimieji Pittsburfcho lietu
viai ! Nekaltinkit dzimdžius, 
ries tai ne musų kaltė. Dzim
dzi-Drimdzi norėjo jus aplan
kyti, bet tani apsilankymui 
trukdė dešinioji pusė. Mes ga
vom nemalonų laišką nuo 
kun. Kazėno, kuris išmetinėjo 
dzimdziams už tai, kam jie 
ruošia vaidinimą su tautie
čiais, kurie ir “šioki ir toki”...

Važiuot visai trupei dCl vie
no spektaklio, — perdidelės iš
laidos, nes art. Dikinio žmona 
važiavo 30 geg\ Lietuvon, to
dėl jie du, butų tik nuostolių 
turėję grįždami iš Pittsburgho 
New Yorkan.

ienio rytas suteikė

tik ne
Mes norim truputį 

ir naują programą su- 
Tuo tarpu keliaujam, 

dirbam*'ir visa tai dėl
su

persiskirsim. 
sėkmingai

Tokiu budu mes priversti 
buvom nutraukti vaidinimą 
Pittsburge. Labai ačiū, kad 
jus musų neužmirštat. Dzim
dzi Drimdzi aplankys Pittsbur- 
gą ir kitas kolonijas, 
dabar, 
pailsėti 
daryti, 
rašom,
savo mylimų afncrikiečių, 
kuriais negreit 
Dzimdzi Drimdzi 
pradėjęs savo darbą dirbs ir 
ateity. Turim daug “nepriete
lių”, kurie jei galėtų, tai šauk
šte vandens nuskandintų, 
jiems tas nepavyks, 
turim ir prįeteliu. 
Drimdzi kilęs iš 1 
dirbs dėl jos,

bet 
nes mes 
Dzimdzi 

iaudies ir
nors čia suva-

elgiasi? Ar dėlto, kad tas evan
gelistas yra svarbesnis, negu 
kitu du? Ar gal dėlto, kad jo 
pasakojime yra daugiaus nuo
takumo. . (logikos), negu anų?

Broliukų organas apie tai ne
prasitaria nė per pusę 
Jisai ima tą, kas geriaus 
į jo kromą, ir tiek!

(Bus daugiaus)

lupų, 
tinka

. Meksika
San Diego pervažiavę, apsi- 

nakvoj'om National City už do
lerį ii r “fifty” cents. Gavom 
“cottages”. 26 rugp. rytą da- 
važiavom taip vadinamą “gro- 
nyčę”. Įsivaizdavom kokį tai 
Vir'balių-Kytbairtits su jEitku- 
nais, liet kada davažiavom 
“kardoną”, tai nesinorėjo ti
kėti, kad mes važiuojam į 
Meksiką. Užėję raštinėn, užsi- 
rašėm ir važiuok sau. Jokių 
formalumų nereikėjo atlikti. 
Kada Kybartai' arba Eitkūnai 
susilauks tokios tvarkos?!...

Taip mes peržengę Ameri
kos “kardoną”, pasijutom už
klausti Meksikos “maskolių”, 
ar nesi vežam kokios nors “kon
trabandos”. Musų “ne” įtiki
no meksikonus, kurie padarė į 
mus keistą įspūdį. Teko man 
pereiti “gronyčes”: lietuvių, 
rusų, vokiečių, lenkų, prancū
zu, ikilgų, amerikiečių, bet to
kių “maskolių”, tai niekur ne
sutikau. Baugu darosi. Pirmas 
įspūdis sugadino ūpą. “Tai tau, 
Feliks, ir Meksika!...” Lau
kėm dar “tamožpės”, bet vel
tui. Pirmas miestelis, Tijuana, 
ne kaip atrodė. Nesustoję va
žiavom toliau, nes norėjom pa
siekti Eusenadą už 69 mylių 
nuo sienos.

Pavažiavus bent porą my
lių, “maskolius” užklausė “per
imto” dėl automobilio. Mums 
niekas nepasakė, todėl mes ne
žinojom, kad reikalinga koks 
“perimtas” turėti. Laimė—ne
toli miestelis. Zaleckis tuoj 
pasirūpino. Mes sustojom Ti- 
junoj “po ailų išmesti” ir pa
šinu tėm po laiškelį į Ameriką 
ir Lietuvą. Sustoję prie krau
tuvėlės, nupirkom pašto ženk
lelių už kuriuos, pasirodo, už- 
mokejom .dvigubai, pasiuntėm 
atvirutes ir laiškus. Jei gavote 
mano atvirutes Amerikoj ar 
Lietuvoj, ir už jas reikėjo pri
mokėti, tai labai atsiprašau, 
nes ne mano kaltė. Pardavėjas 
nurodė kiek ženklelių reik li
pinti, todėl tiek ir lipinau.

Važiuojam toliau. Viskas 
tvarkoje. Parašai ant kelių 
ispaniški ir angliški. Dievuliau 
mano! Kada pasukom į kal
nus, tai mano gerklė ir užtrau
kė:

Meksika, Meksika — 
Tai ne Amerika:
Kelias duobėtas, skylės 

tiltuos.
O kalnai, krūmai, dagiai, 

žmogus kaip giltinė su ilgaau
siu asilu, landynė dėl pusantro 
galvijo, akmens, puščios — 
nors imk ir grįžk atgal. Va
žiavom iki Ensenadai 69 my
lias, tai pustrečio “bekampio” 
radom ir kokias 4 karčiamas, 
kuriose ima po kvoterį už ma
žutę stiklinę alaus. Automobi
lių gal penketą sutikom. Musų 
“'ekspresas” drebėdavo šalikė
ly kaip reikėdavo prasilenkti. 
Visa “patieka”, tai Pacifikas 
su uolų krantais apžėlusiais 
piktdagiais, kaktusais ir kitais 
nepereinamais dygliuošais.

(Bus daugiau)

Jei iešard Pargeną 
skaityk Naujienų skelbimui.

I
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VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės" komplektus, turi . 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią ' 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf" išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “VienybCs” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Laetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę" kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

* * * *1 ' J

Vilnius 
1323-1923 j

Istorijos apžvalgą parašė f
K. Binkis ir P. Tarulis l

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 1 
Fuprantama ktilba pradeda savo rastą: w

“Vieta, kurioje štovi duba r Vilnius, Senovėj buvo apaugusi £ 
milžiniškomis girionn< X—XII šimtmečiais veik visa lae- * 
tūtos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis ę 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 1 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės." r
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, £ 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti ę 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė. 1

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik- 1 
slų ir reprodukcijos:'ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku- 
ris turėtų rastis pas kiekvieną ž/nogų. > /

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, I
Vilnius musų buvo, musų bus! 5

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj 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, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—15D, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

................................................. Atkirpk čia ....................... ..........................
Data: Rugsėjo 21, 1925^

CHICAGOS 
ŽINIOS
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Iš Rubsiuviy Streiko
Streikas International Tailo- 

ring Co. ir J. L. Taylor Co. 
darbininkų vis dar tebesitęsia. 
Tęsiasi jis jau 13 savaitę, bet 
streikieriai laikosi gerai, nė vie
nas negryžo į darbą ir visai ne
mano gryžti iki streikas nebus 
laimėtas ir iki ta kompanija ne
padarys sutarties su Amalga- 
meitų rubsiuvių unija. Strei
kieriai tikisi greitai streiką lai
mėti, nes artinasi darbo sezonas 
ir darbai pradeda eiti kiek ge- 
riaus. Kompanija gi su streik
laužiais pasiuva apie 20 siutų 
į dieną ir tai niekam netikusių, 
kurių niekas nenori imti, taip 
kad kompanija tik milžiniškus 
nuostolius turi. Kitais gi me
tais šiuo laiku kompanija iš
leisdavo apie 700 siutų i dieną, 
ir tai gerai padarytų, kuriuos 
visi noriai pirkdavo. Kuomet 
pirmiau kompanija darėsi ne 
mažą pelną, tai dabar, kaip ap
skaitoma, kiekvieno siuto pasiu
vimas kompanijai kainuoja a- 
pie $100, nes kiekvienas su
pranta, kad policija, detektivai 
ir visokie mušeikos nestovi 
prie dirbtuvės už dyka, reikia ir 
jiems gerai atlyginti. O kada 
pasiuva, tai tiek brangiai kai
nuojančių siutų neturi kur dė
ti dėl streiklaužių darbo pras
tumo. Streikieriai mano, kad 
kompanija neilgai tesės tokius 
didelius nuostolius nešti ir tu
rės streikieriams pasiduoti, ir 
tai turės įvykti gana greitu 
laiku. —Streikieris

NEPAVYKO PLĖŠIKAMS PA
SISVEČIUOTI CHICAGOJ

Trys plėšikai užgirdą, kad 
Chicagoj galima gerai pasipel
nyti, atvyko į Chicago paban
dyti savo laimikio. Bet lai
mikis buvo menkas: prie pirmo 
“darbo" suklupo, vienas jų ne
teko savo gyvasties, o kiti du 
sėdi kalėjime.

Visi trys plėšikai važiuodami 
automobiliu ties 1500 Warren 
Avė., pamatę pasivėlavusį žmo
gų nusitarė apiplėšti. Jiems pa
sisekė iš jo atimti $45 pinigais 
ir už $400 deimantų, bet kada 
jie lipo atgal į savo automobi
lį, jis pradėjo šaukti. Tai nu 
girdo policistai, kurie ėmė vy
tis plėšikus savo automobiliu. 
Prie Ashland ir Fui ton gatvių 
plėšikų automobilius paslydo, 
atsimušė į stulpą ir sustojo. 
Plėšikai pasileido elėn ir pasi
slėpė 1 daržinėlėj. Prasidėjo 
persišaudymas su plėšikais, ku
rių vienas, Sam Russo, liko nu
šautas. Du kiti plėšikai, kurių 
vienas irgi liko sužeistas, tada 
pasidavė. Vienas jų yra is 
New Yorko, o kitas iš Gary. 
Nušautasis gi nežinia iš kur

Town of Lake
“Peoples Bank" pradėjo bu- 

davoti naują trijų augštų ban
ko namą ir remodeliuoti seną
jį. Tas bankas yra didžiausias 
bankas pietinėje miesto daly ir 
aptarnauja virš 60,000 kostu- 
merių. Jo nuolatinis augimas 
vertė nuolatos banko namą 
taisyti, plėsti, kad bankas tu
rėtų daugiau vietos. Buvo ma
nyta, kad dabartinis banko na
mas yra užtektinai didelis ir 
kad nebereiks jo didinti, bet, 
dabar jis jau visas yra užim
tas ir nebėra vietos plėstis. ,

Dabar bankas tad budavoja- 
si naują trijų' augštų namą 
užpakaly dabartinio banko na
mo. Jis bus mūrinis. Dabar
tinis namas bus perdėm re- 
modeliuotas ir sujungtas su 
naujuoju namu, kas sudarys 
puikų moderninį didelį banko 
namą, kurio priekis sieks 375 
pėdas' ir išeis į tris gatves — 
47, Ashland Avė. ir Gross Avė.

Nežiūrint kad pats namas 
bus dvigubai padidintas, žy
miausia permaina iš lauko bus 
įtaisymas trijų didelių durų 
prieky, kurios sieks antro au- 
gšto ir bus gražios formos. /

Pirmas augs tas bus paves
tas taupimo, komercijos, pini
gų siuntimo ir visiems kitiems 
'banko biznio skyriams. Kiek
vienas užims du syk daugiau 
vietos ir galės greičiau ir ge
riau patarnauti žmonėms. Tau
pimo skyrius\ kuris yra de
vintas didžiausias Chicagoje, 
įskaitant ir vidurmiesčio ban
kus, bus pačiame viduryje ir 
turės tris sykius daugiau vie
tos, negu dabar. Taipjau pir-1 
mame aukšte bus ir banko di
dieji “vaultai”, kuriuos bus 
12,000 saugiųjų dėžučių. Taip
jau bus pailsiu kambariai, vie
tos pasitarimams ir kitokie 
patogumai banko kostum'e- 
riams.

Naujas ir didelis elevato
rius eis į antrą ir trečią augš- 
tus. Antrame augšte bus pas
kolos ir morgičių skyriai, taip
jau ir “trust" departamentas, 
o visas trečias augštas pavestas 
atsiskaitymo, knygvedystės ir 
kitiem viduriniems banko biz
nio vedimo skyriams, z t.

Visas tas didelis namas bus 
išimtinai užimtas vien “Peop
les Bank". Towh of Lake galės 
girtis, nes jis turės didžiausį 
banko namą Šou h t Side ir 
taipjau didžiausį banko namą 
už vidurmiesčio, kuris yra už
imtas išimtinai banko.

Lietuvis sužeistas auto
mobilio 

f

Taipgi gal mirtinai sužeistas ii 
lietuvių vaikas

Pereitą penktadienį automo
biliai neužmušė nė vieno žmo
gaus, bet keletą žmonių sun
kiai, o gal ir mirtinai sužeidė. 
Tarp sužeistųjų yra ir du lietu
viai.

V/alter Wozny, 23 metų, 4840 
S. Paulina St., liko suikiai su
žeistas, kada automobilius už
gavo jo dviratį ir numetė gat
vėn. Automobilistas John F. 
Green, 1135 W. Adams St., ta
po areštuotas.

John Tollis, 5 metų, gal mir
tinai Mkįo sužeistas prie namų 
1240 W. 47 St., kada jis iššo
ko pro automobilio užpakalį it 
pakliuvo po gatvekario ratais.

Lieluviiijateliuose. 
Vilniaus Vadavimo Komi

teto susirinkimas rytoj
K-to nariai ir išrinktieji drau

gijų delegatai prašomi neat
būtinai atsilankyt

/Taigi rytoj ,antnadienyį 8 
vai. vak. Mildos svet. įvyks Vil
niaus Vadavimo Komiteto ii 
prie jo prisidėjusių draugijų su 
si rinkimas.

Svarbiausias dalykas, kurs 
teks svarstyti, tai ^engimas 

i masinjo mitingo, Spalių 9 die
ną, kurioj penki metai atgal 
Želigovskis pagrobė Vilnių. No
rima, kad tasai mitingas butų 
tikrai pasekmingas ir parodytų 
Chicagos lietuvių nusistatymą 
dėl Vilniaus.

Atsiekimui to tikslo, rcikalin 
ga nemažai pajėgų. Todėl ko 
daugiau organizacijų ar asme
nų prisidės prie rengimo mi
tingo, tuo jis bus skaitliu ges- 
nis ir svarbesnis. Kiekvienas 
narys ir delegatas ateidamas 
rytoj į Vilniaus Vadavimo K-to 
susirinkimą privalėtų atsinešt 
eilę sumanymų ir_ patarimų 
Spalių 9 dienos reikale.

—G.

SUftME PATVIRKĖLĮ

momis. P-nia feturgeon pasa
koja, kad daugybė žmonių va
žiuoja iš Chicagos ir perkasi 
ten žemes ant jurų kranto dėl 
spekuliacijos Rainos gi žemes
stebėtinai yra pakilusios ir vis 
kila. Daug vietų yra labai pel
kėtų, bet greit ištaisę, taip, kad 
negalima nė pažinti. * — G.

(Tąsa aut pusi.)

DR. VAITUSH, O. 1). 
lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurt' 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu' 
mo, skaudamą akių karštį, atitaino 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda' at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau.- Vai: If 
iki 8 vai. Ncdėlloj 10 iki 1 vai. p. p

1545 Wcst 47th Street
/ Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West ‘47th Street
Netoli Ashland Avė.

Wennersten’s
Bohemian Blend

MALT
nd

KOPS
Combined

Nuo 1896 
WENNERSTEN’S 
yra prirengėjai 
Apynių-S'alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

Pasitarkit su 
Specialistu

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

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

, t I » •.

Mes turime .pas save visus naujau
sius serumus. . ■ 1 .

“606” ir “914”
Yra .suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili,/Specialistas z 

40 No. Wells St., 
kampas VVashington

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

PAKLIUVO BELANGĖN
Fred Ketcham, 35 m., 4654 

Malden Avė., kontraktorius. ve- 
dęs, atsidūrė belangėj už kė 
sinimąsi išgėdinti savo jauną 
artimą giminaitę, kuri su savo 
vyru ir 11 mėn. kūdikiu buvo 
atvykusi iš Oklahomos pasisve
čiuoti pas Ketcham.

Douglas parko policija suėmė 
Mortimei’ K. Travis, 23 metų, 
5122 VV. 65 St., kuris prisipaži
no,, kad pusantrų metų bėgy 
jis įvairiuose Chicagos parkuo
se yra užpuolęs ir išgėdinęs a- 
pie 100 jaunų mergaičių ir net 
berniukų. Jis liko suimtas be
velkant 7 metų vaiką į k^umus. 
Porą metų atgal jis buvo atsi
dūręs teisme už užpuolimą ant 
jaunos mergaitės, bet liko pa- 
liuosuotas po policijos priežiū
ra. i .

N era kito šaltinio, 
š kurio plaukti) 
liek naudingų žinių, 
kaip Naujicnon.

i >

Iš 18-tos apielinkės
šioje apielinkėje yra nemaža 

lietuvių biznierių ir profesiona
lų, nes čia gana daug yra apsi
gyvenusių lietuvių, todėl biznie
riai ir profesioųalai turi geros 
paramos nuo savųjų.

Čia seniau nebuvo matyti juo
dukų, betgi paskutiniu laiku 
pradėjo apsigyventi kas sykis 
vis arčiau šios kolionijos. Lie
tuviai prisibijo, kad jie ir šioj 
kolonijoj neapsigyventų.

Ponia Sturgeon (Gadeiklutė) 
sugryžo iš vakacijų. Buvo iš
važiavusi su savo vyru į Flori
dą — Funta Gorda, Fla. Vy
ras paliko Floridoj pas savo 
brolio. Jo brolis ten turi di
delį Real Estate ofisą — M. G. 
Sturgeon & Co. Ponia Sturge
on pasakoja apie dideles speku
liacijas žemėmis Floridoj; esą 
daug žmonių uždirbą didėlius 
pinigus spekuliuodami ten že

•i

HenningWennersten Inc.
2960 I.AlvRtNCK AVĖ.. CHICAGO

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotus, U. S. A.

Nauja Naujieny Stotis
North Sidės Nąujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie- 
čiai galės gauti kasdien nusi-

Jei nori išmokti ’ 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

pirkti Naujienas ant kampo
Noirth Avė. ir Kedzie Avė.
- Naujienų Admin tracija
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Lietuviu P.a’Hiiuose.
(Tąsa nuo f» pusi.)

Daugiau drąsumo negu 
išminties

Atsakymas p. I. Barkauskui.

P-as I. Parkauskas, kurs ne
senai rezignavo iš V. V. Krto 
valdybos, pasak jo, dėl to, kad 
nėra kam pasilikt jo krautuvėj, 
kuomet jis išvažiuoja į susirin
kimu^, staiga pasijuto, kad to
ji priežastis nedaug gali suįdo
minti visuomenę jo pasitrauki
mu. Todėl jis nesenai para
šė straipsnį į “Draugą,” (kurs 
didelėmis raidėmis atspausdi
no), ir ėmė smarkiai pulti V. 
V. K-tą, primetant,jam dema- 
gogiškumą, juodus darbus iri 
lt., dėl kurių jis, p. Parkauskas, 
ir pasitraukęs.

Tačiau p. Parkauskas nore 
damas pasirodyti dideliu kovo
toju už tūlos sriovės reikalus, 
pamiršo, kad apkaltinti tokia 
įstaigą, kaip V. V. K-tas neuž
tenka tuščių žodžių ir šukavi
mų, bet reikalinga ir faktų. O 
jo straipsny nerandam nei vie
no fakto, nei vieno įrodymo, 
kad komiteto darbai ištikro bu
tų smerktini.

Parašyti tą straipsnį davė 
progos trumpa reporterio žirni-1 
tė, kurioj buvo pranešta, kad p.1 
Parkauskas prašė paliuosuot jį 
nuo V. V. K-to iždininko parei
goj, kas ir tapo patenkinta. To
liau ten buvo pažymėta, kad p. 
Parkauskas liekas K-te ir to- 9

niaus lietuvių jaunimas niekad 
neužmirš suteiktos jiems brolis 
kos> paramos? O gal jis mano, 

kad rengiamas Spalių 9 d. dide
lis masinis mitingas irgi yra 
juodas darbas. Iš jo žbdžių 
bent taip atrodo.

P-as Pąrkauskas pateko į 
Vilniaus Vadavimo Komitetą 
tuo bUdu, kad komitete buvo 
ir yra atviros durys visiems. 
Prie jo prisidėjo daugelis drau
gijų ir atskirų asmenų, tikrai 
pasišventusių sostinės vadavi
mo reikalams. Bet, kaip ma
tom,* komiteto narių tarpt* pa
silaikė ir tokių, kurių drąsu
mas perviršijo jų išmintį ir ku

tų balsuoti už savo diktatorius 
0 kada jie matytų, kad jųjų 
pvmSj yra didžiuma. tada jie 
galėtų ir su draugijos ?ždu ap 
sirupinti. O iždas nemažas, 
tai ir sand/včių butą nemažai, 
jiems gi tas labai reikalinga. 
Taigi išeina taip, kad tarpe 
Lietuvos kl'jrikal i ir T oselan-. 
do raudonųjų biznierių skirtu
mo nėra. V eni naudo a vals 
tybę s ivierr . tikslams, antri 
neri panaudot’ -draugijų.* ižd i. 
Bet tegul neužmiršta, kad čio
nai ne Lietuva ir jie to neat
sieks.

— O kaip abelnai lietuviai po 
Roselandą? — paklausiau. —

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJESKAU druugo Ignoto Su- 

jnnnčio. Paeina iš Lietuvos Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio. Traš- 
kunų parapijos, Pasausų kaimo. Gy
veno 13 metų atgal Pittsburgh, Pa. 
Tu riti svarbų reikalų. Žinanti ar gy
vas yra Ignotas Kurnančius, godotini 
draugai kas apie jį žinote arba pat
sai atsišaukit, už ką aš busiu labai 
dėkingas.

ADAM BERNADIfilUS,
Grant Work Coal Yard ’ .

16 St. and 49 Ct., Cicero, 111.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA roal estate salesnic- 
no ir managerio, kurs kalba 
lietuviškai ir lenkiškai, į Šou Iii 
Side Rcal Estate ofisą. Gera 
proga vikriam vyrui. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

Box 616

j_ _ RAKANDAI_ _ _
PABDlJOSIU 5 IcamL. rakan- 

dus, grojiklfr; pianas, 2 miega
mo kamb. 7 šmotų valgo
mo kambario setas, vietrola, 
karpetai, Kampos, rašymui sta
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 St.
✓ Z

N AM AI-ZEME

- NAMAI-ŽEME
Ka:s nori pirkti, 

parduoti, arba 
mainyti namus, 

fąrmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

rių nuotikių bei garbės ieškoji
mas sunaikino jų norą darbuo
tes kokiai nors aukštesnei idė
jai.*

Mes nemanom toliau įsileisti 
į polemiką nė su p. Parkausku, 
nė su kitais “Draugo” rašyto
jais, nes jie ne tik neprisilaiko 
jokio džentelmeniškumo, bet ii 
pačią tiesą iškraipo taip, kad ji 
virsta paprastu melu.

M. Vaidyla.

—Roselande yra gana dar 
daug lietuvių, kurie yra daug 
veikę dėl lietuvių labo ir da
bar gal nemahi butų, kurie nu
liai dirbtų ir veiktų, kad m- 
I utų trukdytojų. Yra Aušros 
kambariai, butų galima rengti 
įvairias paskait ų kas duotų 
žmonėms cteug naudos, bet su 
Maskvos davatkomis nieko ne
padarysi.
ro negali, o jei ne jųjų grupė, 
tai kenkia k’e< tiktai gali. Eit 
siisipratusie;i darbininkai jųjų 
nepaisys ir p«i3Kaitu*» bei |n- 
lekcijos bus rengiamos.

—Reporti i is

PAJftšKAU savo pusbrolio Petro 
Dervinio. Girdėjau kad yra užmuš
tas Detroit, Mich. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo jo motinos, noriu tikrai 
sužinoti ar gyvas ar užmuštas. Kas 
žinote apie jį malonėkite pranešti.

ANASTAZIJA DERV1NAITĖ 
4422 S. Honore St., Chicago, III.

LIETUVIAI angliškai kalbanti, 
17—30 metų, mc'r duosimo jums‘dar
bą, už $18—40 j savaitę, prie gele
žinkelio telegrafų, patyrę gauna 
$165 į mėnesį ir daugiau,^ Patyri
mas nereikalingas, veikit greit. At
dara vakarais, 220 Eo. State St., 
Room 1430.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris nevedęs, nes aš 
pragyvenimą. Geram 
ninkui gera užmokesnis.

836 W. Cullerton St. 
Chicago.

duodu 
darbi-

Jie patys nieko ge-

PARENDAVOJIMUI ofisas 
tinkamas Deniistui ir kitiems.

2448 W. 47th St.
Tel. Lafayette 6087 PARDAVIMUI

Dzimdziškos paskaitos
■5

Nepaprastas Bargenas!
Parsiduoda 4 flatų mūrinis na
mas dviejų metų senumo, ran
dasi prie Campbell Avė. ir 64 
gat. Aržuolo trim ingai; 
renda $3120. Kaina tik

C. P. Suromskis & Ca
Kcal Estate

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

metinė
$25,000

MORTGECIAI-PASKOLOS

Komp. A. Vanagaitis mėgins . 
“sekti” dzimdziškas paskaitas 
apie kelionę po Vakarų Ameri
ką. Dainos ir muzika bus pa
puošimas, o paveikslai — akiai 
įvairumas. Matysim, girdė
sim, jausim ir norėsim patįs 
ten keliauti. j

Pirma dalis paskaitos bus 11 ■ 
spalių Lietuvių Auditorijoj 
per “Birutės” koncertą.

Gerb. A. Vanagaitis papasa-

Gryžo Vanagaitis

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
' BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.

PARSIDUODA ice cream, 
saldainių, cigarų ir kitų smul
kmenų krautuvė. Lietuviais 
nptfyventa apielinke.

1437 So. 49th Ct. Cicero, III.

Dviejų aukštų mūrinis 
vienų metų senas 5-5 
rių, steam apšildomas, viskas 
aržuolo trimingai, randasi a^i 
Kedzie ir 56. Renda $130 į 
mėnesį. Kaina tiktai $12000 ir 
šiaip 
Lotų

nam as 
kamba-

gerų bargenų randasi, 
ir visokių namų.

Z. S. Mickevice
2423 W. 63rd St.

Prospect 4345

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

/ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Sekmadieny, 20 rugsėjo, gry- ■ Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969 res. 
žo Chicagon kompoz. ir artistas 
Dzimdzi Drimdzi, A. Vanagai
tis.

Apsistojo pas Julių Janeliuną 
(4358 So. Maplewood Avė.).

I Iki “Birutės” koncerto (11 spa- 
ilių), p. Vanagaitis niekur ne-

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Geras biznis ir geroje 
apielinkėje. Parduosiu 
brangia kaina.

P. H. BAUMGORTEN, 
4106 W. 63 St.

ne

Vi
Road House ant 
Chicagoje: Wcst-

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo įstaiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorių stoties, golf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

liau žada darbuoties iš visų pa
jėgų.
'“Drauge” rugsėjo 15 d. p. 

Parkauskas surinka, kad jis ne
prašęs paliuosuot bet negalė
damas pakęsti nekuriu K-to 
valdybos narių: “nepildymo 
komi, nutarimų, sauvaliavimų 
ir veidmainiavimų, Liepos 15 
d. padaviau susirinkimui rezig
naciją.” Bet čia p. Barkaus
ko užmetimas visai be pamato, 
nes prašyt paliuosuot ir paduot 
rezignaciją reiškia vieną ir tą 
pati. Taigi reporteris padavė 
visai teisingą žinią.

Toliau p. Parkauskas sako, 
jog išpradžių V. V. K-to val
dybos nariai bandę perkalbėti, 
kad jis pasiliktų, bet: “patyrę 
mano grieštą nusistatymą dau
giau netarnauti diktatoriams, 
griebėsi visai hekulturingų 
priemonių sutrukdyti mano pa 
sutraukimą iš užimamo's iždi
ninko vietos.”

Mes norėtumėm žinoti, kokio
mis nekultūringomis priemonė
mis galima sulaikyti asmenį 
nuo rezignacijos? P-as Pai- 
kauskas apie tai nutyli, nes ži
no, kad kol jis sviravo pasilikt 
ar ne, komiteto valdyba, gal ne 
vien iš mandagumo, prašė jo 
pasilikti; kuomet gi sužinojA, 
kad jis negalįs pasilikti, visuo- 
tinas susirinkimas išrinko jo 
vieton kitą. Tuomi viskas Ir 
užsibaigė.

P-as Parkauskas irgi pasirin
ko keistą būdą pareikšti, kad 
jis rezignavo iš paties komite 
to. Kiekvienos draugijos tvar 
ka reikalauja, kad jeigu narys 
nori išstoti, jis privalo apie tai 
pranešti draugijai. P-as Pa r-* 
kauskas gi nerado reikalo tą 
padaryti, bet niekam nieko ne
sakęs parašė “Draugui,” kad 
jis su tokiais ir tokiais nenori 
dirbti. Daugelis narių aplei
džia įvairias draugijas, bet re
tas kuris taip pasielgia, kaip p. 
Parkauskas. Jam daugiau rū
pėjo pigus pasigarsinimas, ne
gu geras vardas.

Pabaigoj jis pareiškia dar 
vieną priežastį, dėl kurios jis 
pasitraukia iš komiteto vakly- 
bos, būtent — “kad nebūčiau 
atsakomingas už jūsų juodus 
darbus.”

Bet kodėl ji® nepasakė, ko
kius juodus darbus komitetas 
atlieka. Kame gi padaryta 
suktybių ir kur prasižengta? 
Ar p. Parkauskas priskaito prie 
juodų darbų siuntimą aukų j 
Vilnių, už kurias Dr. Alseika 
padėkavoja ir pasako,' jog Vil

kos savo įspūdžius iš Iowa, So. 
Dakota, Wyomibg, Utah, Idaho, 
Montana, Oregon Washington 
valstijų iki San Francisco, kur 
kalbėjosi su seneliu Pacifiku.

Antroji dalis bus nuo San 
Francisco (California), Los 
Angeles, **Išsimaudžius Pacifi- 
ke”, Meksika, Arizona, ; New 
Meksika, Colorado, Nebraska, 
Iowa ir Illinois su Chicaga.

Kas norės išgirsti su visais 
marguminais, lai pasistengia 
apsilankyti į “Birutės” koncer
tą tai girdės pirmą dalį, o ant
ra dalis bus paskelbta vėliau.

Kas norės surengti kur kitur, 
netoli Chicagos, tokias paskai
tas, lai kreipiasi laišku į p. Va
nagaitį setyinčiu adresu: 4358 
So. Maplewood Avė., Chicago, 
TU. p D.*

dalyvaus, ir prašo tais reikalais1 
nesikreipti.

Kas norės gauti muzikos, dai
navimo ir deklamacijos pamo
kas p. Vanagaitis prašo kreiptis 
laišku iki 11 spalių. — D.

PARSIDUODA 
didžiausio kelio 
ern Avė.

Priverstas esu 
laiku. . Priežastį 
tos.

Atsišaukite pas savininkų.
7359 So. Western Avė.

parduoti Iruinpii 
patirsite Ant vie

Roseland
4

Buvusiųjų komunistų likučiai, 
kurie yra dabar susispietę į A 
D. P. 47 kp. ir jųjų pritarėjai., 
kuriuos dabar visi vadina rau
donaisiais biznieriais, nujaučia 
ką nors jiems negero besiarti
nant ir jau iš kalno pradeda 
rengtis, kad sutvirtinus savas 
pozicijas. ' }

Lietuvos klerikalai, ka.d pa
silaikyti valdžioje, varo visokį 
smurtą, laužydami šalies kons 
tituciją, taip ir musų raudoniem 
ji biznieriai nori laužyti tų 
draugijų konstitucijas, kur tik 
jie yra valdyboje, bijodami ne
tekti savo vietų. ,

Vienas man pasakojo taip:
Vytauto draugijos susirinki

me, pirmininko pagelbininkas 
davęs įnešimą, kad jaunuoliai 
nuo 16 iki 20 metų butų pri
imami dykai, (pagal konstituci
ją tokio amžiaus noriai moka 
tiktai du doleriu įstojimo). Pir
mininkas tą įnešimą priėmė ir 
leido varyti ginčus už ir prieš 
ir jau butų leidęs balsuoti, da 
gerai, kad susirinkime pasitai 
kė tokių narių, kurie jųjų sky- 
mus supranta ir pradėjo nuro
dinėti pirmininkui, kad jis to
kio įnešimo negali leisti balsuo
ti. Nors ir labai netiko, bet 
balsuoti nebeleido. O kodėl jie 
taip daro? Mat nebetoli jau 
metų galas ir jie labai bijosi 
netekti valdyboj vietos. Jei
gu uždyką butų priimami jau
nuoliai,, tai tada ir jaunuolių 
lyga, ir Ateities žiedo draugi 
lėlės narius suvarytų J drdu-| 
giją ir laike rinkimų visi turS-

P-lė Jakavičaitė, artis
tė, susižiedavo

Jauna artistė p-le Marytė Ja
kavičaitč susižiedavo su Brid- 
geporto fotografu p. Petru 
Kondrotu, 3130 So. Halsted St.

P-lė Jakavičaitė atvyko Ame
rikon su artistu p. Vaičkum. 
Ji dalyvavo p. Vaičkaus marš
rute visuose miestuose'\ ir yra 
apsistojusi Chicagoje. P-lė Ja- 
vičaitė netik yra gera artistė — 
vaidinimuose, bet ir daininkė. 
Ji dabar dainuoja su Rusų tru
pa, kaipo solistė, kurie kasdie 
dainuoja didžiausiuose Chica- 
j4os teatruose.

P-nas Kondrotas yra žino
mas,- kaipo didelis biznierius 
Bridgeporte. Jis turi savo pa
veikslų studiją, 3130 So. Hal
sted St. Geras ir mandagus vy
ras laimėjo širdį jaunos, gražios 
lietuvės artistės.

Praeis keletas dienų ir Chi
cagos jaunuoliai neteks poros 
sava narių — jie bus jau vedę.

-r Reporteris.

/—..........-........................................................... " ■**

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

- i u

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATINGdS’UPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Ibi I !■■!« Į , ■,/

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
4- Gal Reikia Anglių?

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

■ ■ —'

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis .

Levinthal Plumbing Supply Co., * 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

GROJIKLIŲ PIANŲ 
BARGENAS

Už SI 00 nupirksi te, mano 
Kimball grojiklį pianą, gerame 
padėjime, su kabinot ir ben- 
čiumi ir $5 rolės.

2332 W.. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių, tabako, cigarų krautu
ve, 4 kamb. gyvenimui, renda 
pigi, lysas, 2 metam. Lietuvių 
kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
daug metų. 1915 S. Union Avė.

TURIU parduoti greit bučer- 
nę ir grosernę. Todėl leisiu la
bai pigiai. Priežastį patirsite 
ant vietos.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

PARDAVIMUI bučernė, le
dui mašina, ir dešroms mašina, 
kaina $1200. Pcrkupčių nerei
kia.

,2137 W. 21 st St.*

Pranešimai
Vilniaus Vadavimo Komiteto ir vi

sų prisidėjusių draugijų atstovų su
sirinkimas j vyks antradieny, rugsėjo 
22 d., 8 vai. vak. Mildos svet.

Prašomi visi nariai ir išrinktieji 
atstovai susirinkti. Turėsime nutar
ti svarbių klausimų surištų su spalių 
9 dienos masiniu mitingu.

S'ekretorius.

EXTRA
Chicagos Lietuvių Auditorijos Di

rektorių ir Atstovų susirinkimas at
sibus Rugsėjo-September 21-mą d., 
1925. Visi Direktoriai ir Atstovai 
pribukite laiku, nes Aldermanas Wil- 
sonas dalyvaus Auditorijos reikalai.*:.

— J. P. Ewald, Sekr.

Vaidylų Brolijos susirinkimas įvyks 
panedėlyi, Sept. 21. 8 vai. vak. Daug 
vra svarbaus. Visi broliai yra kvie
čiami neatbutiąai dalyvauti šiame 
susirinkime. Sekretorius.

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

1912 SO, STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURĘ CO

REIKIA OlRBININiy"
MOTERŲ_______

REIKALINGA pardavėja prie 
aukso daiktų krautuvės. Darbas 
pastovus. Turi turėti paliudy
mą.

Atsišaukite:
4632 So. Ashland Avė.

MAINO bučernę ir grosernę 
su namu. 8 metai kaip laikome; 
nebenoriu daugiaus biznio. Mai
nysiu ant 2 pagyvenimų namo, 
arba loto. Pašauk Prospect 2559 
po.6 P. M. Agentai tegul ne
atsiliepia.

PARDAVIMUI per savininkę nau 
jas namas, 1 ir pusė augšto, 8 kam 
barių bungalow, 1 blokas nuo 2 
karų linijų, cemen/inių bloksų 
skiepas, furnas šildomas, aržuolo 
grindys ir trimingai, vana, kaina, 
$7800. Jacob Theis, z

6838 Claremont Avė.

/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxx±xxxxxxxxxxxxxxxxx>

1

VISAI naujas, 2 fialų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba- 

i rių, lotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatykite savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

$1000 CASH
1029 W. 103 St.

5-6-7 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas Šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
M R. TADDOCK,

30 N. Dearborn St.
, Randolph 0650

PARDAVIMUI pool ruimis 
ir barbernč tik už $500. Turiu 
parduoti, nes apleidžiu miestą* 

' 230 Root St.
Joe Scrol

FARMOS. Parduosiu arba mainy
siu ant namo, farma 80 akrų, 8 mel
žiamos karves, 8 veršiai, 2 alkilai, 2 
kiaulės, pulkas vištų, geri budinkai, 
prie pat mokyklos, 3% mylios nuo 
mięstuko ir stoties, priežastis, 
šeimynos.

'J. MIKUČIONIS, 
Box 34, Irons, Mich.

Didelėse Išdirbystese
COYNE

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

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

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

norą

PIANAS parsiduoda. Vartotas, 
bet esantis gerame stovyje. Par
duosiu pigiai, nes perku naują 
ir man reikalinga liuosa vieta.

3120 Emerald Avė.
2-ras augštis užpakalyje 

Tel. Yards 3660

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė Cicero, labai puikioj vietoj, apgy
venta visokių tautų. Biznis iškirp
tas per daug metų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos, 6 ruimai 
pagyvenimui, nepraleisk progos, Nau- 
jiesos, 1739 S. Halsted St., Box 617.

PAR DAVIMUI bizniavus 
kampas, prie dviejų kryžiavų 
linij.ų Veikit greitai. Kaina pi
gi, išmokėjimais. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 61 1

PARDAVIMUI rezidennijos 
lotas, geroje apielinkėje, kaina 
greitam pardavimui išmokėji
mais. Naujienos, 1739 S. Hal
sted St., Box 613

PARDAVIMUI .puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalovv, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima,, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas

5221 So. Savvycr Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

me- 
pasi- 

riaują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos’.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čips valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvėfe yra ap
rūpinami “Naujienoms” ganto anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

REIKIA DARBININKy
_________ VYRŲ________

REIKIA gerų ir stiprių dar
bininkų. Gera alga, ir gera vie
ta.

ACME STEEL CO.
137th Street, «

Rįverdale, UI.f*?
REIKALINGAS lietuvis bu- 

Čeris, patyręs savo darbe ir mo
kantis gerai angliškai kalbą.

Atsišaukite
2419 S. Markei Rd.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Visi įrengimai nauji. Registe- 
ris, svarstyklės, 2 ice baksiai, naujos 
sienines lentynos, 3 stalai (bar), tik 
$600, 4 kambariai gyvenimui. Rea
lios $38.00.

1859 W. Washborn Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra vieta dėl bučernės. Prieža
stį pardavimo, patirsit ant vie
tos.

3000 Pershing Rd.

PARDAVIMUI grosernė, ne- 
svaiginanių gėrimų, cigaru, 
kiondžių ir smulkmenų krautu
ve. Pigi renda ilgas lisas, 4 
kamb. gyvenimui.

5702 So. Racine Avė. *

PARDAVIMUI 5 kamb. mu
rinę cottage, yra vana, elektra, 
f urnas šildoma, Union Avė., ne
toli 31 St. kaina tiktai $4,000, 
išmokėjimais. Ernis E. Feeney 
S. E. cor. 31 and Wallace Sts.

PARSTDUUODA MED|NIS NA
MAS labai pigiai du pagyvenimai 5 
ir 6 kambariai, garadžius dėl dviejų 
karų; taipgi parduosiu rakandus ir 
Automobilių. Atsišaukit greitai — 
Važiuojame Lietuvon.

6156 So. Wood St.

PARDAVIMUI 3 augštų ir skie
pas, mūrinis namas, 5 flatų, mūrinė 
barnč ir garažas, netoli transferinio 
kampo, kampas 26 St. ir Halsted, 
įmokėti $5000, kaina, $15000.

KOCH & CO.
26th & Halsted Sts 

Victory 6590

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų, mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnį 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.
Ainerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas * 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

VISA RUGSĖJO MĖNESI MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dienines ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.

IŠMOK YT MURININ K YSTĖS 
Uždibkit $12 iki $16 į dieną

Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dieninės ir vakarinės. 

. Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite 

1322 CLYBOURN AVĖ.


