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Lakūnams kelionė 
nepavyko

Ekspertai nagrinėja sau 
gumo paktą

Wood verčia Filipinus parduot 
valstybės įmones

Laivyno lakūnams nepavy 
ko pasiekti Honolulu

Juristai ekspertai nagrinė 
ja saugumo paktą

SAN FRANCISCO. Cal., rug
sėjo 1. — Jungtinių Valstijų 
laivyno aviatoriai vakar kaip 
2:40 vai. po pietų išskrido iš 
San Francisco į Honolulu, ban
dydami tą 2,100 mylių kelionę 
padaryti be sustojimo. Jie tai
sėsi skristi trimis hidroplanais, 
bet išskrido tik dviem, kadan
gi trečiasis, vos apleidus San 
Francisco, sugedo ir buvo pri
verstas grįžti atgal.

Vėliausiomis žiniomis, išskri- 
dusiem hidroplanam pasiekt: 
Jlonolulu irgi nepavyko. Vie- 
na* jų, hidroplanas PN-9 No. 1, 
Rodg-erso pilotuojamas, buvo 
priverstas nusileisti j vandeny
ną netoli Havajų salos, nes pri
stigęs gazolino, o antrasis hid
roplanas, PN-9, No. 3, paskli
dęs 4OO mylių nuo Kalifornijos 
krantų, Migedo ir turėjo pa
liauti kelionę. Išgriebęs jį iš 
vandens minų laivas Gannet ga
bena atgal į San Francisco.

Nežiūrint to nepasisekimo, 
rytoj išskris į Honolulu trečia
sis, sutaisytas hidroplanas PB-1.

Vokietija sumokėjo repą 
racijų $238,000,000

Per pirmus Daweso plano me
tus Jungtinėms Valstijoms 
teko daugiau kaip 18 mili
jonų

PARYČIUS, rūgs. 1. — Ge- 
neralis reparacijų priėmimo 
agentas, Seymour Parker Gil- 
bert, šiandie paskelbė, kad Vo
kiečių gelžkelių kompanija su
mokėjus 60 milijonų aukso 
markių kaipo likusį jos repara
cijų bonų nuošimtį, kurs turė
jo būt sumokėtas rugsėjo 1 die
ną. šita suma Vokietija pa
baigė mokėti savo reparacijų 
mokesnį už pirmuosius metus 
einant Daweso planu, pradėju
siu veikti nuo praeitų metų rug 
sėjo 1 dienos.,

Viso per tuos metus Vokie
tija sumokėjo aliantams repa
racijų 1 bilijoną markių auksu, 
arba Amerikos pinigais — 238 
milijonus dolerių. Iš tos su 
mos Jungtinės Valstijos gavo 
truputį daugiau kaip 18 milijo
nų dolerių.

Kažin, ar teisybė
TEHERANAS 

piučio 31. — T 
baisūnas su keturiom^- kojom, 
keturiom rankom ir dviem vei
dais. Naujagimys buvo liudi
ninkų akivaizdoj nužudytas.

Santarvininkų ir Vokietijos už
sienių ministerijų žmonės ne- 
formulėj konferencijoj Lon
done

LONDONAS, rufifs. 1. -- An
glijos Cečil Kurst, Vokietijos 
D-ras Gaus, Belgijos Rolrn ir 
Franci jos Fromageot, legaliai 
saviškių užsienio reikalų minis
terijų ekspertai, vakar nefor
maliai susirinko ‘Londone. Jie 
stengsis išlyginti legalius ir 
techninius keblumus, kurie ga
lėtų kilti pradėjus aktualiai ra 
šyti projektuojamąjį saugumo 
paktą. Kadangi pastarąją va
landą ir Italija nutarė dalyvau
ti ‘konferencijoj, prie legalių 
ekspertų prisidės dar ir italų 
ekspertas Pilotti,. kurio laukia
ma'šiandie atvykstant.

Britų užsienio reikalų minis
teris Chamberlain išvyko į Ge- 
nevą dalyvauti Tautų Sąjungos 
Tarybos susirinkime, kuriam 
dabar tenka sUsidurti su dviem 
svarbiausiais klausimias*— Mo- 
sulo, ir Europos saugumo.

šeštas Tautų Sąjungos kon
gresas Genevoj prasidės trečia
dienį. 4

Ekskursijy laivas Colonial 
pakeliui sudegė

Trys įgulos žmonės prigėrė; 
šiolika išgelbėta

še-
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J. V. LAIVYNO LAKŪNAI S NUSKRISTI I HONOLULU

Viršutiniame paveikslėly — įgula hidroplano PB-1, iš kairės dešinėn: mašinisto padėjė
jas Bowlin, piloto padėjėjas Įeit. Gonnell, komanduotojas Rodge^s, pilotas Pope ir radio 
operuoto jas Stantz.
Apatiniame paveikslėly — įgula hidroplano PB9-3, iš kairės dešinėn: pilotas Cravcn, asis
tentas; Įeit. Gavin, vyriausias plotas Įeit. Snoddy, mašinistas Sutter ir radio operuotojas 
Allen. (Pacific and Atlantic Photo).

Verčia valstybės nuosavi:t 
bes parduot kapitalistams
Fil’pinų gubernatorius Wood 

::ko, kad valdžios operuoja
mos įmonės neišsimoką

Pajamų mokesniai
Pluoštelis įdomių skaitmenų, 

paiodančių, kaip kas kiek 
moka Dėdei Šernui savo “in
come tax’ų”

Vakar buvo atidaryti visuo
menės žiniai pajamų mokesnių 
sąrašai — Income tax lists,.— 
iš kurių kiekvienas, kam tatai 
rupi, gali patirti, kiek koks as
muo ar firma sumokėjo fede- 
raliai valdžiai savo pajamų mo
kesnio praeitais 1924 metais.

Iš sąrašų matyt,' kad visų

Užderėjimas Rusijoj šie 
met labai geras

Rusija turės ne tik pakankamai 
duonos visiems savo gyven
tojams, bet ir 20 milijonų to
nų eksportui '

■ MASKVA, rūgs. 1. — Der
lius Rusijoj šiemet taip geras, 
kokio ji dar neturėjo per pas
taruosius dvidešimt metų.

; Pasak pranešimų, sovietų val
džios gautų iš įvairių krašto 
dalių, Rusija šiemet ne tik tu
rės pakankamai duonos savo 
136 milijonams gyventojų, bet 
dar galės parduoti užsieniams 
apie dvidešimt milijonų tonų 
javų. ‘

1 Derlius tečiau ne visur geras. 
Iš Tambovo ir centralinės Rusi
jos (rugių auginamųjų sričių 
praneša, kad ten bus nepritek- 

zliaus apie 300 tūkstančių to
nų. Bet Volgos ir Samaros 
srityse, kurios bado metais dau- 
^iausia/i /lukfenjtėjo; bus [apie 
500 tūkstančių tonų pertek-

I liaus.

Angliakasiu streikas

Anglijos jurininkų 
streikas plečiasi

LONDONAS, rūgs. 1. Ne
oficialia Britų jurininkų strei
kai dėl nukirtimo algos pen
kiais svarais sterlingų mėnesiui 
vis labiau plečiasi. Pasažieri- 
nis garlaivis Melville, kurs šian
die turėjo išplaukti iš liūlio į 
Vakarų Afrikos pakraščius, ne
galėjo pasijudinti, kanangi ju
rininkai atsisakė dirbti.

Streikas gresia 
Southamptone 
Royal Mail linijos 
White Star linlj os 
Abiejų kompanijų
tečiau sako, kad jeigu jų žmo
nės sustreikuotų, jie sugebėtų 
gauti jų vietoj kitus, taip kad 
laivai galėsią išplaukti nusta
tytą dieną.

stovintiems 
garlaiviams, 
Arlanzai ir 
Majestic’ui. 
valdininkai

Šventas Tėvas bijo 
motery pagundos

6,000 ponių panelių neleido j 
Šv. t*etro baziliką Romoj

Karo veterany konvencijos 
delegatai areštuojami

Prohibicijos agentai suėmė sep- 
tynioliką delegatų, ieškodami 
jas Juos degtinės

TIJiLSA, Okla., rūgs. 1. — 
Federaliai prohibicijos agentai. 
Jungtinių Valstijų maršalui 
Beardui vadovaujant, darydami 
kratą Mayo viešbuty, kuriame 
turi pasiėmę kambarius laiko-

PH1LADELPHIA, Pa., rug-. 
1. — Kietosios anglies kasyklų 
darbininkų streikas prasidėjo 
kaip praeitą vidurnaktį ir šian
die visos kasyklos švenčia. Vi
sur visi angliakasiai metė dar
bą. šiaurvakarinėj Pennsyl- 
vanijoj, 500 ketvirtainių mylių 
kietosios anglies plote 
na kasykla neveikia.

Irakas nori pasilaikyt

nė vie-

MoRulą

31.

ROMA, Italija, rugp. 81. —• 
Popiežiaus įsakymu vakar ku
nigai neįsileido į Šv. Petro ka
tedrą visą tūkstantį moterų, 
dėl to, kad jos buvo apsitaisiu
sios rūbais, kaip šiandie papra
stai ponios ir panelės kad rė
dos: sukniomis be rankovių ir 
su žemai iškirpta krutinę. Po- 
pežius laiko šitokį moterų rė- 
dymąsi nepadoriu.
' Per pastararias dvi savaites 
ne mažiau kaip 5,000 moterų 
kunigai, pastatyti prie šv. Pct- 
roy katedros durių, neįsileido 
melstis tik dėl to, kad jos mo
derniai buvo pasirėdžiusios. 
Daug moterų, bandžiusių eiti į 
kitas bazilikas, buvo taipjau 
kunigų atstumtos.

BAGDADAS, rugp. 
Seimas šiandie nutarė 
telegrafu į Tautų Sąjungą Gė- 
nevoj ir reikalauti, kad Mosulas 

”, Suma
nymas -siųsti į Tautų Sąjungą 
specialę dėl to misiją užmesta.

mos čia karo veteranų konven- Diitų Paliktas Irakui.
ei jos delegatui, įsiveržė į j u 
kambarius ir suėmė septynioh į 
ką veteranų.

Karininkams aštriai užprotes- 
kbmpanija ir keletas ckefeller, Jr., būtent $7,435,169, tavus prieš stropių prohibici- 

;tuo tarpu kai jo tėvas, John jos vykdytojų žygius, visi areš
tuotieji buvo tuojau paleisti, 
bet tatai taip suerzino vetera
nų delegatui, kad daugelis jų 
norėjo visai apleisti konvenci
ją.

I Incidentas buvo užglostytas

MANILA, Filipinai, nigs. 1.
Į Jungtinių Valstijų paskirtas 

Filipinams gubernatorium ge
nerolas Wood kreipėsi į Filipi
nų legislaturą laišku, reikalau
damas, kad visos Filipinų vals
tybės nuosavybės butų parduo
tos privatinėms fii’momis'. Tos'
valstybės nuosavybės yra: Ma- didžiausią pajamų mokesnių su- 
nilos gelžkelis, Gebu Portland mą yra sumokėjęs New Yorko 
Cement kompanija, Nacionalė multimilijonierius John D. Ro-1 
Anglies 
kitų įmonių.

Gubernatorius Wood savo rei- D. Rockefeller, 
kalavimą motivuoja, kad tų tik $123,429. 
nuosavybių ir įmonių operavi-1 Bankininkas 
mas nešąs valdžiai ne pelno, bet 
nuostolių.

Italų submarino vis 
nesurandama

sumokėjo

VVESTFIELD, N. Y., rūgs, 1.
— Anksti šį rytą netoli nuo 
šio uosto sudegė ekskursijų lai
vas Colonial. Trys įgulos žmo
nės prigėrė, šešiolika kitų buvo 
išgelbėta.

Laivas plaukė iš Erie į Dun- indusų, kurie šiandie buvo iš- 
kirką ekskursantams paimti, ir 
pakeliui atsitiko nelaimė, 
ve buvo tik jo įgula.

Lai-

Statys New Yorke trio- 
besį 800 pėdų aukštumo

NEW YORK'AS, rūgs. 1. — 
Vietos turtuolis, Oscar E. Kon- 
kle, statys Broadvvay gatvėj,

Chicag:< -is pasikorė
COLUMBUS, Ohio, rugp. 31.

— Vietos^ kalėjime šiandie ra
do pasikprusį Steponą Nisievi- 
čą, kurs, policijos suimtas, sa- ____
kėši esąs iš Chicagos. Polici- yis dar nesurandama, 
ja buvo jį suėmus dėl to, kad rine buvo 
jis taikstėsi apie freitkarius.

ROMA, rūgs. 1. — Nežiūrint 
stropių ieškojimų, laike laivy
no manevrų prapuolusio italų 
submarino Sebastiano Veniero '

Subma- 
vi’so penkiasdešimt 

žmonių — nficierų ir jūreivių.

J. P. Morgan 
sumokėjo $574,379; paskilbęs 
plieno magnatas Elbert H. G'a- 
ry — $322,580.

Fliverių fabrikininkas Henry tik distrikto prokuropi Coffev 
Ford asmeninių taksų sumokė- atsiprašius, kad buvus padary- 
jo $2,608,808; jo sūnūs, Edsei ta klaida: jie, girdi, ,ne ve- 
Ford,—$2,158,056; be to Ford teranams nemalonumo norėję 
Motor kompanija sumokėjo dar daryti, ne juos krėsti, tik ieš- 
$16,493,161. koję viešbuty butlegerlų, nes

Pinigyno sekretorius Mellon jiems buvę pranešta, kad kele- 
sumokėjo asmens taksų $1,882,- tas tokių buvę apsistoję su sa- 
600, o prezidentas Coolidge — vo bizniu 
$14,091.86. Prezidentas Coolid- -i------------- r-
ge, pasirodo, per vienus metus Įsteigė kapines šunims 

Mik:ir:uriini iviskplhH žymiai Paturt5j°- ncs užpraei-; -----------iMKaraguoj pasKeinia tais 1923 metais jis gav0 pajja SP0KANE_ Wash r_ 
karo padėtis mų mokesnio mokėjo tik $6,- Kai kurie vietos piliečiai, pripa-

643.01. žindami šunis geriausiais žmo-
Paskilbęs rėksnys “evange- gausi draugais ir nusipelnan-

listas,” Billy Sunday, sumokėjo čiais pagarbos, įsteigė ramiame
$10,111, o musų kardinolas
Mundeleinas — $102.89.

“Mūviu’’ aktorius Douglas 
Fairbanki- sumokėio $182490.- 
45, o Charlie Chaplin j- $345. ( 
Kiti filmų žvaigždės sumokėjo: 
Lillian Gish, $36,967; Gloria 
Swanson, $57,075; Mary Pick- 
ford, $34,387, Richard Bartheb 
mess, $24‘,808; Pola Negri, $15,- 
108, o Jackie Coogan — $268. * 

ll I Rįiisų garsusis operos daini- 
__ . .. . . ninkas, Fiodoras šaliapinas, su-Ch.caga> .r apiel.nkei of.crn- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: | Chicagos korporacijų dau-

Niaukstosi; į- pavakarį gali- giausiai taksų sumokėjusios y- 
ma laukti lietaus; šilta; viduti
nis, didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis 
kai siekė 75° F. / -

Šiandie saulė teka 6:15, lei
džiasi 7:24 valandą.

Indusai Britų jurininKŲ 
streikui sulaužyti

BOMBAY, Britų Indjja, rugp.
31. — Britai su verbavo čia 700

gabenti j Pietų Afriką kaipo 
streiklaužiai,
Britų jurininkų vietoms užim
ti.

streikuoj ančių

MAN AGI LA, Nikaragua, rūgs.
1. — Nikaraguos respublikoj

ties 122-ra g-ve, triobesj, kurs|vakar *>uvo Paskelbta karo pa
savo aukštumu prašoks milši-.tietis. 
niškąjį Woolwortho skaiskrė- 
pėrį. Triobesys bus 65 aukštų 
ir su bokštu, kurio viršūnė bus 
800 pėdų aukštumo nuo žemės 
paviršiaus. Triobesyj bus vieš
butis ir ofisai, ir kiek jis duos 
pelno, dešimtą jo dalį savihin-ja, rug

e gimė (kas iš anksto skiria išganin
giems tikslams — misionierių 
darbuotei.

Gauja šuny sudraskė 
moteriškę

THE PAS, Manitoba, rugp. 
28. — Chesterfielde, Kewatino 
teritorijoj, gauja puslaukinių 
šunų sudraskė moteriškę Clay, 
raitosios policijos seržanto žmo
ną.

ARGENTINOS MINISTERIS 
REZIGNAVO

BUENOS AIHEiS, rūgs. 
Vakar atsistatydino žemės 
ministeris, D-ras Breton, 
miau buvęs Argentinos amba
sadorium Jungtinėms Valsti
joms. Rezignavęs dėl menkos 
sveikatos.

ūkio
pir-

. ^Respublikos prezidentas 
'Solorzano pareikalavo iš gene
rolo Alfredo Rivaso, Manguos 
garnizono ir tvirtovės komen
danto, Rezignacijos, idant 
riuomenės vadai negalėtų 
tuoti prezidentui.

ka- 
dik-

užumiesčio kampely šunų kapi 
nes. Regis, tai jau antros to
kios kapinės Jungtinėse Valsti
jose Naujose kapinėse jau 
keliolika šunų palaidota, ir ties 
kiekvieno jų kapu pastatyta 
tam tikros žymes.

Filmų aktorė' užmušta.

SAN DIEGO, Cat, rugp. 31. 
— Automobilio nelaimėj vakar’ 
buvo užmušta krutamu jų pavei
kslų aktorė, p-lė Margaret IIu- 
bert, 17 metų, kintamuosiuose 
paveiksluose žinon 
Lavalle.

vardu Cleo

ra: Crane kompanija, $1,019,- 
177; Chicago, Burlington & 
Quincy gelžkelio kompanija, 
$2,299t070; Marshall Field & 
Co., $1,165,769; Illinois Central
gelžkelio komp., $1,764,201; 000; VVrigley Corp., $1,214,977.

Pullman. Co., $1,537,747; Swift
& Co., $2,391,702; Sears-Roe-

Co., $2,259,713; Monf- 
Ward & Co., $1,245,-

buck & 
gomery

F~";' '';1 ' v=~

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

* r
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 

2y2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

* I

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
rUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Wcst 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Smetoninėms zupėms arba kepimui ir 
pudingams, pajams, sosams ir prie
skoniams jis daugeliu atvejų geriau 
tinka negu šviežias pienas. Bandykit 
j j kavoje arba arbatoje. Jis priduos 
tiems gėrimams kitok| skonį.
Jeigu Jus norit žinoti, kaip gaminį i valgius 
su Borden’s Evaporated Pienu, iApiidykit 
kuponą pažymint kokių receptų norit, ir 
mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building

PIENAS yra stebėtinas ištek* 
liaus šaltinis žmogaus mais

to reikalavimams. Ir kuomet 
šviežio pieno negalima gauti, ar
ba nepatogu namų naudonei, pa
sipilki! Borden’s Evaporated 
Pienę.
šešiasdešimts astuoni metai atgal, 
Gail Borden savo epochų sudarančiu 
išradimu evaporated (išraruodinto) 
pieno užtikrino kiekvienam ir kiek
vienoj vietoj užtektinų išteklių visiš
kai tyro pieno visokiems naminiams 
tikslams.
Prie valgių gaminimo Borden's Eva- 
porated Pienas yra daugeliu atvejų 
ta ideale forma maistingo valgio pa
daro. Pirmoje vietoje jis yra visiškai 
tyras. Jis išsilaiko bile kiek laiko il
gumo ir bile klimate. Ir jis teikia pil
nų pienų su ūkės Smetona palikta ja
me.

LM'UC

KUPONAS
Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
Žuvis Košelės Sriubos

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

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

Apdrauda ir Tel. Boulevard 3450
Paskola Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUKAS &' CO.
Rcal Estate

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

3303 Auburn Avenue
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios 

------------------------ ------------ ----- ------- —*

Ginčus dėl pasko 
los Lietuvai

(Prisiųsta)

Foun-

1
Trečiadienis, Rūgs. 2, 1925NAUJIENOS, Chicggo, III.

Kauno miesto kanalizacijos ir 
vandenteikjo įtaisymams pa
skolą iki penkių milionų dole
rių. Tąs buvo dar pirm atvy
kimo Amerikon p. Bizausko ir 
praloto Olšausko. Kauno mies
tas šį pasiųlymą tuokart nega
lėjo priimti, nes kanalizacijos ir 
vandenteikio planai dar buvo 
neužbaigti ir niekas nežinojo 
kiek visas darbas galės lėšuo- 
ti. Pabaigus planus, Kauno 
miestas pradėjo ieškoti pasko-

sius, tokioje šviesoje, kad lyg 
mes būtumėm užslėpę faktus, 
nes ir “Garso” redukcija savo 
peržvalgose jau remiasi tuo p. 
Mačiulio x pareiškimu ir 
dagiai” 
čiamus
kadangi šitokis p. Mačiulio pa
reiškimas pastato nekokioj 
šviesoj ir patį Foundation Kom-

man- 
pa kolioj u jo nepaken- 
laisvamanius; taipgi,

Sugryžus iš Lietuvos
dation Kompanijos atstovui, p. ’panijos atstovą, p. Hirševičių, 
Hirševičiui, po to kai buvo ap
sitarta Foundaeion Kompanijos
su Lietuvos valdžia reikale tei-:kita kitokį,

nes viena didis iejįrašfiy pa- 
'eibė vienokį jo praneš ir: a. o

' > taigi skaitančioji 
kiamos Lietuvai paskolos, kuri j visuomenė tegali padaryti tik 
galės siekti iki 16 milionų do, vieną išvadą: p. Ilirševičius 
lerių, Foundation Kompanija vieniems laikraščių atstovams 
pasišaukė New Y/orko lietuvių padavę vienokį pranešimą, o ki- 
laikraščių atstovus, kad pada- tiems — kitokį, kas rimtos fir- 
ryti pranešimą Amerikos lietu- mos atstovui butų labai nerim- 
vių visuomenei apie šį reikš- Į ta daryti, 
mingą Lietuvai 
Laikraštininkai
Foundation Kompanijos raSti- padarė tokį pat pranešimą kaip 
nę liepos 27 d., š. m., tačiaus’ ir mums, tačiaus mums žino
mos, 
dieną atsilankyti negalėjome, 
todėl buvo susitarta ant ry
tojaus sueiti ir išklausyti Foun
dation Kompanijos atstovo, p.
Hirševičiaus, pranešimo.

Sutartu laiku nuvykus į 
Foundation Kompanijos rasti- ir negražius prasimanymus a- 
uę. p. Ilirševičius mus maloniai f pie p. Hirševičiaus pranešimą, 
priėmė, ir padaręs platų pra Kadangi Lietuvos komercialis 
nešimą žodžiu apie paskolos'attache, D-ras Vinikas, dalyva- 
svarbą, parodęs lam tikrus do-'vo tame su p. Mačiuliu pasi- 
kumentus, atsakęs į visą eilę kalbėjime, tad užklausus mums 
pastatytų klausimų, įteikė raš« D-ro Viniko, ar paskutinė dalis 
tų priruoštą pranešimą ir p. J. P. Mačiulio, čionais ei- 
paprašė, kad jį paskelbtumėm Grojamo straipsnio užvardinto 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
šiame pasikalbėjime dalyvavo ir 
Lietuvos komercialis attache, 
D-ras M. J. Vinikas. Atsisvei
kinant p. Hirševičių, jis parei
škė, kad vakar, liepos 27 d., 
atsilankė į Foundation Kompa
niją “Garso” atstovas, p. J. P. 
Mačiulis,, kuriam irgi akyvaiz- 
doje D-ro M. J. Viniko, jisf p. 
Ilirševičius, padaręs tokį pat 
pranešimą ir įteikęs tą patj 
spaudai priruoštą straipsnį. 
Ant galo, p. Ilirševičius papra
šė laikraščių atstovų tuo tarpu 
spaudoj skelbti tik jo Kompa
nijos priruoštą straipsnį, pasi
žadėdamas spaudai priruoštį 
smulkmenišką pranešimą apie 
paskolą, kuomet jau bus pri
brendęs tam momentas.

P. Mačiulio prasimanymai 
' Mes suprasdami, kad tokiuo
se atsitikimuose, kuomet jau 
turime reikalą su rimtomis A- 
merikonų firmomis, reikia pri
silaikyti visame kultūringame 
pasaulyje galiojančio džentel- 
moniškumo, pasielgėme sulig 
Foundation Kompanijos atstovo 
reikalavimų ir spaudoje paskel
bėme tik tai, kas mums buvo 
leista. * Tačiaus, ‘.‘Garso” atsto
vas, p. J. P. Mačiulis, pasira
šydamas inicialais “J. P. M.,” 

I 

tiek “Garse,” tiek visoje deši
niojoje skaudoje, išėjo su ne
gražiomis falsifikacijomis. Ji
sai savo pranešime tarpe kitko, 
pareiškia sekamai:

“Kas Padarė Pradžią?
“Užklausus p. ' Irsevičiaus 

kas padarė pradžią minėtos 
\ paskolos reikale, gauta sel/a- 

. mas paaiškinimas:
“Foundation Kompaniją 

minėta paskola užinteresavo 
iš Lietuvos atvažiavęs pralo
tas Olšauskas ir New Y'orke 
Lietuvos konsulas Drv J. 
Bielskis, kurie pirmieji krei
pės į šią kompaniją klausti 
paskolos. Kompanijai pra
dėjus teinlutis apie galimy
bes, atvyko iš Kauno Dr. Vi
nikas su Kauno miesto įgalia- 
vimais. Bet kompanjia atsi
sakė su p. Viniku kalbėti, 
nes buvo nusistačiusi pasko
los reikalu tartis su Lietuvos 
vyriausybe, o ne su Kauno 
■niesto 

pat ir Konrisija nuvažiavusi 

Lietuvon tarėsi su Lietuvos 
vyriausybė, į o ne su Miesto 
valdyba. Taigi paskolos pra
džią padarė pralotas Olšaus
kas ir Dr. Bielskis ir pasko
la duodama Lietuvos vyriau
sybes užtikrinimu.- 

. “Tai taip paaiškino p. Irše 
vičius apie pask(>los klausimo 
pradžią.”

Ir mes, nors neabe 
susitarimų.'jojame apie p. Hirševičiaus pa

buvo kviesti j 'reiškimą, kad jis p. Mačiuliui

žemiaus’pasirašusieji, šia mals ir prieinamais keliais pa
siteiravus šiuo reikalu, pasiro
dė, kad musų pasitikėjimas p. 
HiršeyfČium buvo teisingas ir 
čionais kaltė yra tik vieno p. 
Mačiulio, kuris paskelbė savo 
sriovės spaudoje nepamatuotus

kurį 
norė- 
lieln- 
jteik- 
Jygiai

“Kas padarė pradžių?” yra tei
singa, atsakė:

“Ne; ta dalis ętraipSrio ne- 
atatinka tikrenybei. Tokio 
pareiškimo p. Mačiuliui aš, 
nei p. Ilirševičius, nedavėm. 
Oficialis pranešimas, 
Foundation Kompanija 
jo padaryti Amerikos 
vių laikraščiams, buvo 
tas raštu p. Mačiuliui
kaip ir kitiems » laikraštinio 
kams. Visoki kiti aprašy
mai, neatatinkanti tam raš
tui, yra pačių laikraštininku 
išvadomis, ir jeigu jie bu
tų bent kam kenksmingi, tai 
už tai legalę atsakomybę pri
siimtų patys, laikraščiai. Ak
meniniai, aš iki šiol, niekam 
nesu padaręs jokio oficia
laus pranešimo paskolos rei
kalais.”
Užklausus p. Hh'ševičiaus ar 

jisai yra p. J. P. Mačiuliui pa
daręs paaiškinimų apie kurį 
kalbama straipsnyj “Kas. pada
rė pradžių?,” jisai, trumpai ir 
griežtai pareiškė, kad:

“Nė aš, nė kas kitas iš 
Foundation Kompanijos nėra 
nieko panašaus pasakę p. J, 
P. Mačiuliui.”

Paskolos istorija
Susiinterasavę šiuo klausimu, 

mes plačiau pasiteiravę sužino
jom sekamus faktus., apie šių 
paskolų:

Tuoj aus po išvažiavimui iš 
Amerikos p. Čarneckiui, buvu
siam Lietuvos Atstovui Wash- 
ingtone, Dr. M. J. Vinikas li
kęs kaipo einantis Lietuvos At
stovo pareigas, pasiuntė Lietu
von kabelį? kad jisai gali/ gauti

pareiškimas
akyse mus

šitokis p. Mačiulio 
pastato visuomenės 
žeminus pa/i rašų- *■ 9

los per oficialius šaltinius, bet 
be pasekmių — paskolos nega
vo. Tuo pat laiku Dr. Vinį- 
kas buvo pakviestas parvažiuo
ti Idetuvon, o Amerikon atvy
ko pralotas Olšauskas ir inži
nierius Paulukonis, ieškodami 
paskolas “Galybės” Bendrovei, 
pastatymui ant Nemuno ties 
Birštonu, didelės elektros sto
ties. Jiems taipgi nepavyko 
paskolų gauti.

(Bus daugiau)

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS T 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. / 1

ABIONAS CC

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii A 
Parduodam Laivakortes. I

memaster

Ils

.'KORY BY 
m acpi n

Q>anamo;int Z
G'iclure

m nR"> ......
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:THE TEN 
COMMANDMENIS 
“DEŠIMTIS DIEVO PRISAKYMU’

Bus rodoma

MILDOS TEATRE
3140 So. Halsted Street

Panedėly, Utarninke, Seredoje ir Ketverge 
Rugpiučio 31, Rugsėjo 1,2 ir 3

Pirmu sykiu tokiomis pigiomis kainomis. Tai yra labai gražus kru- 
tamieji paveikslai. Ateikite visi.

Dievo Karalija
Atėjo

na- 
lai-

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir formas. Parduodam 
v,ikortow j I autuvų ir* j Aiuerikų 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio, Padarom doku
mentus, doyiernastis. Išrandavojam 
batlkynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jjnmi brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted S't., Chicago, III.

N. C. Bukonis Manug.

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

............................ l>...................... —

A. L. TIKIMAS
LIJCTUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 •

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Milijonai dabar gyvenančių nebemirs
Jau praėjo 1900 metų kaip Krikščionyą maldose prašė Dievo kara
lijos. Jėzus išmokino juos taip melstis. Jis pasakė, kad toji karalija 
ateis tylomis, kaip vagis naktyje.
Dabar turime visokių įrodymų kad toji karalija jau čia.
Ką mes suprantame sakydami “karalija?”
Kbkią tvarka įsteigs ant žemės toji karalija?
Kokius įspūdžius ji padarys tautose ir žmonyse?
Ar ji įteiks žmonėms tas palaimas ir tą suraminimą, kurių jie lau
kia ?
J šituos klausimus gaus tinkamą atsakymą kiekvienas, kuris tiki kad 
Biblija yra Dievo Žodis. Ta tema yra labai žingeidi ir labai palink
smina nusiminusius žmones.
Išgirsk ir buk linksmas! Prakalbą sakys

J. R. MUZIKANTAS Iš New Yorko, N. Y.
Seredoje, Rugsėjo-Sept. 2,1925 •

LITHUANIAN LIBERTY SVETAINĖJE
49th Court ir 14th gatve, Cicero, III.

Pradžia 7:45 vai. vakare
Durys atsidarys 7:00 vai. vak. Nenusivėlinkite

Įžanga Veltui i Kolektų Nebus
TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTU SUSIVIENIJIMAS

-----JL.'...:. -k..! Į J r j —i—j

r.1" '-3—----- ——m------------ !-------

EXTRA! EXTRA! DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS✓
Kui’iųs ręngią pi rin vafcį nia — proaidentua ir orgunUutorius

tnusų Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios, kuri randasi 
3501 South Uniofi Avertue .

MOTINOS DIEVO ŠIDLAVOS

Numirėlei atsikėlė, dvasios sugrįžo iš dangaus, štai kur musų 
lietuvių tautos katalikų bažnyčia jau atsiduria lenkų ir musų prie
šių rankose, kurie nori mumis išnaudoti ir musų kruviną prakaitą 
gerti. Nemiegokime Broliai ir Seseris! Visi stengkimės kiek galė
dami! Užtarkin?o musų lietuvių tautos katalikų bažnyčių ir susiei
kime geros valios lietuviai ir nutarkime ką mes turime padaryti.

Jus žinote, jog dėjome pinigus ant niu.sų Lietuvių Katalikų Baž
nyčios. Ji turi būt lietuvių, bet ne lenkų; kurie nori išnaudoti iViu- 
mis ir musų bažnyčią. Susidėjo Romos trusto keli agentai ir nori 
mumis prašalinti. Broliai ir Seserys, stengkimės kiekvienas atsilan
kyti ir išgirsti, kur kalbės geri kalbėtojai iš visų lietuvių kplionijų: 
daktarai ir profesoriai. Dr. C. Brown ir Kun. M. Paplauskas. 
Prakalbos atsibus Seredoj, Rugsėjo 2 dieną, MILINIS SVETAINĖJ 
aut ųntru lubų, 7:30 vai. vakare, 3140 So. Halsted St. įžanga dykai.

II--------- -- ..—Jį- -------- ~ . - ..

K. GUGIS
ADVOKATASMiesto ofisai

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
........... .. i. i "■■■■ i '' ■■ » / -.................................. - - - -      - ■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
1DO No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 Go. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —. Ingaliojimai. — Pas
kola piniguti ir 2 morgičiame.

JOHN MINSKAS ž
' LAWYER

Lietuvis’ Advokatas 
’ 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

< ■ ■ -Jii n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

*
3241 S. Halsted St. Tol. Yards 0062 

7—9 v. V. apart Panedėlio ir 
x PėtnyČios.

Įjff. ii.ii.i IĮ IBĮ I I ii/

/—  .............. .... -.................... «
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVaj^tington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roscland, III.

v 10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzanlinavoji- 

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

JOHN B. BUROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Teleyhone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tol. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SV Chicago 

Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 62J0

Cioero Ketverge valgia 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridi uporfo Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subato.j nuo 1 7 v. v. 
3236 S. Halsled St. T. Boul. 6737
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Daktaras Laukevičius
(Pasakaitė)

Nefpersenai Amerikoje gyve
no vyras, kurį mes čionais va
dinsime luiukevičiir. Dievas 
jam buvo davęs didelį norų gy
dyti savo tautiečius, draugus 
ir net priešininkus. Jisai pra
dėjo „daryti bandymus ant sa
vęs, kad ištyrus savų inetod- 
žių tikrumą. Pirmiausia jisai 
susipažino su garsiuoju anar
chistu Rečius, kuris mėsos ne
valgė, bet maitinosi šaknimis 
ir daržovėmis. Laukevičius pra
dėjo maitintis panašiu budu, ir 
kaip tyčia • jisai pasijuto lie
sesnis ir lengvesnis. Anarchis
tų idėjos jam suteikė dvasišką 
penų — dabar jisai buvo pa
tenkintas ir kūniškai ir dvasiš
kai.

Musų karžygis pradeda duo
ti patarimus savo tautiečiams 
gratrs ir franco, taip sakant. 
Padaužiškai kalbant, jisai iš
virto į gydytoją. kuris visas 
kūno ligas gydo žolėmis, dar
žovėmis, o dvasines ligas anar
chizmu. Neilgai trukus H.au- 
kevičius įsisteigia savo klini
kų ir jo pacientai leidžia žur
nalą, vardu “Kvailoji Žmoni
ja". Pradžioje pacientų ūpas 
iškilęs iki lubų, daržovės ir 
vaisiai, ir šaknys ir kitoki su
tvėrimai teikia užganėdinimų 
geram pluoštui žmonių — ne 
l>et kokių žmonių, 1x4 lietuvių. 
Laukevičius dirba išsijuosęs ir 
rankoves atsiraitojęs.

Bet kapitalizmas pradeda 
šiauštis. Viso pasaulio 
žios viršūnės ima drebėti, 
ne vienas valdonas atsisakė 
savo minkšto sosto — tai 
ačiū Laukevičiaus bunčio
kimui. I

Vienok pritrūksta pinigų dar-i 
žovėms ir šaknims nusipirkti.! 
Laukevičiaus sekėjai pradeda 
mūšį valgyti, žurnalas i 
kapitalizmas vėl gyvuoja kaip 
gyvavęs. Ijuikevičius išranda 
kitokias liekarstas: prisirašo' 
prie aidoblistų ir visam svie4- 
tui pasako, kad tiesioginis vei
kimas tai geriausias 
nuo visokių ligų. Vėl 
da ligonių, vėl jisai 
vėl viskas tvarkoje.

Tik štai jo ligoniai

a teatro išsiskėtė, it 
< ir vis labyn skėčia- 
*študentai jau tapo 

Visas Padaužų šku- 
braška,

juokas ima 
bus baisiai di- 
sųjungos narių 

skolintis jų.

Sųjuių 
toji vari 
si. Visi 
artistais,
lės nuolatinis teatras 
traška, kad net 

Musu teatras

iclėm, teko net
Baisu, pamisimus, 
kad artistai neperviršytų kar-

Jau viskas yra tvarkoje, t'k, 
vot, nuolatinio suplcrio, šveis- 
toriaus ir bileteres reikia. Bile- 
terė turi būt jauna ir graži, nic 
kam nepažįstama pana. Ji ne
privalo mylėti kavalierių ir ne
leisti jų į baksų, kad kartais 
nereiktų tapti bolševiku. Sup- 
lerts reikalingas su labai gar
siu bątsu, kad supleruotų taip, 
kad ir ant ulyčios butų girdėt.

pA i šventorius reikalingas ne sto
ras, l>et plonas ir miklus vyru-

■ kas. Jo užduotis bus: atėju
siam į teatrų ponutėliui, poniai, 
ponaičiui, ponaitei, poniukui ir 
t. p. — paraitoti kelines, nu
šveisti čeverykus, nudulkyti 
ateinančius ir, jei reiks, juos 
išmesti. Darbas labai papras
tas ir patogus. Galėsite dirbti 
visų savo amžį? Užmokestis 
tautiškai — lietuviška. Padau
žos nesidera ir jums bus ap
mokėta su kaupu. Kreipkitės 
per šoną aukštyn, eikite tol, 
kol rasite atdaras duris. Ten 
tai Padaužos gyvena.

P. S. Nepadarykite klaidos 1 
Neikite j sąjungos mitingų, nes 
jo nerasite; sąjungų atsto
vauja visos sąjungos galva, di
rektorius, kuris jus maloniai 
išegzaminuos. Neateikite ne
byliai, ar užkimę; negražus, ar 
kurie turėjote kokį nors trube- 
lį su pinigais; nors ir tie, ku
riuos negalima per pusę metų 
priprašyti atskaitų išduoti.

Su galingais' linkėjimais
—Padaužų direktorius. \

Dešimts tezių ženotiems 
vyrams

moterų

nes išporink, nors

pačios radęs jų 
jų ligoniu.

šiuose, tuose ir anuose me
tuose Padaužų kongresas, iš 
visų pusių apžiūrėjęs žemučių 
sunkų padėjimų, surado reika
lo paskelbti dešimtį tezių že- 
notieims vyrams, štai jie:

1. Negirk svetimų
bei* merginų girdint thvo pa
čiai.

t

2. Visada pagirk, savo pačios 
pagamintus valgius, nors, jie 
butų kaip jovalas.

3. Su pačia 
ji ir meluotų.

4. Nebark
girtų; vadink

5. Prašyk, kad pati kų nors 
padarytų, bet ne reikalauk.

6. Jei nenori pačių su savim 
vestis, liepk jai greitai reng
tis; tada ji pati atsisakys eiti.

7. Sugavęs savo pačių su 
burdingiicrium, nemušk Jo, bet 
duok jam $100, kadf jis ją iš
vežęs pamestų. •

i i« ■'

8. Jeu pati labai rėkia, ne-( Minios galvos daugiau klau-
mušk jos, bet paaišaukęa kai- so žmogaus, negu žmogus mi- 
mynus ir įsidėjęs s pačių į pa- nios. 
klodę' tol supk ją (nors ji 
keiktų, verktų ir kažin kų da-1 
rytų) — supk tol, kol ims' Sutveriant sp< neikia
juoktis ir pradės prašytis, pri- rodyti nuolatini^ kar-
žadėdama būti gera, ir visuo- žygiui užtenka parodyti "dievų” 
met klausyti. ; [arba sugalvoti naują iiįlejų.

9. Jei pati 'ko prašo, tai 
duok jai ir duok kuogreičiau- 
sia, nes kitaip ji neims.*

10. Jei pati sužinotų, kad
pas tave yra penkine ar dau-(| 
ginu, tai tuoj atiduok jai ir 
liepk nusipirkti pančekas, tai ’ ♦
ji padės visus pinigus į bankų.1 Dievas susitvėrė žmogų, žmo-

Prisilaikant šių taisyklių že- gus susitvėrė dievą. * 
noti vyrai turės floras pačias —šimtakojis,
ir nereikės daugiau Padaužų1_________________________
baderiuoti.

Daugiau pasaulį mes 
num negu pažįstam.

Padaužų Padauža. MIS. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Nieko negalima tiek gailėti, Tel. Yards 1119 

kaip avinų — jie nė prieš vie
nų priešų nesikerta.

«
» ♦

» * <

Pastabos

xxxxxxxn^xnxxxxxxxxunnxxxmx£xxxgaxanį^^
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3
Tel. Blvd. 3138 

I. Woitkiewicz- 
BAN1S

AKU4ERKA
Pasekmingai P®- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 
n o , patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

«-DR. HERZMAN-™
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Didžiausis Rinkinys Dovanu 
Naujienų Skaitytojams
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miršta, £

vaistas 
atsiran- 
gydo ir

pradeda 
krikti. Dalis dirba, dalis kiau
šinius valgo ir kavą geria, da
lis prisirašo prie kitokių uni
jų, dalis pradeda dalyvauti 
politiniuose miting-iosc. Paliko 
keli ištikimi draugai, bet ir 
tie jau nebeklauso musų kar
žygio. laukevičius apleidžia ir 
uždaro savo ligoninę.

Laukevičius vėl dirba. Jisai 
suorganizuoja naujų sanitori- 
ją, išdirba ir pardavinėja nau
jus vaistus. Dabar jisai pat
sai pasisakė, kad kaip salveišių 
armijos lyderiai, jisai pirmiaus 
klaidžiojęs ir nežinojęs teisy- 
Im’s, o dabar jam pasirodžiusi 
šventa dvasia, pasakiusi kame 
dalykas ir jisai dabar jau iš-

Ii u. Dabar jisai išrado naujus 
vaistus. Tai tautinio judėji
mo idėjų. Šitie vaistai esą ge
ri nuo visokių ligų vyrams ir 
moterims, seniems ir jauniems. 
.Jisai, sako, išbandęs x šituos 
vaistus ir gvarantuoja už juos. 
Vėl atsirado bunčius pacientų, 
musų karžygis vėl gydo. Da
bar jisai turi savo laikraštį, 
kuriame jisai aiškina savo nau
jai išrastų liekarstų veikmę. 
Jei Dievas duos jam sveikatą, 
tai jisai galės dar ir stebuk
lingų gydymų padaryti. Kol 
kas jo pacientai dar nevisai 
pertikrinti, nes dar į jį ir šnai
romis pažiūri. -—Nesužinosią

Padaužų Dramos
Teatras

kad 
pyp-

Smagu yra pranešti, 
pas mus viskas, kaip iš 
kės... Jau daugelis studentų 
užbaigė Padaužų dramos šku- 
lės kursus.

Naujienos pasiūlo apie 5,000 skirtingų daiktų savo skai
tytojams pavidale kuponų. Tie daiktai yra geri ir nau
dingi kiekvienai ypatai ir kiekvienam šeimynos nariui.
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Baigusi akuše* 
rijos kolegiją; 

, ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 

’ gimdymo.
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote- 

■ rims ir mergi- 
1 noms kreipki

tės, o rasite pa- 
gelbą.

• Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 

' pietų, nuo 6 iki 
i 9 vai. vakare.

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

Gerui lietuviams žinomas per 16 
metų kaipd 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. N akt j

*Drexel 0950
Boulevard 4186

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

Telefonais:
gal.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

• iki 12 dieną.

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

DR. HORVAT, DR. W1LLO\U 
1347 Wt 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl.vValandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo • iki 12.

Phone Canal 1713-0241 * 
Res. Midvvay 5512

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

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

DR. CHARLES SEGAL
s Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

I

Reikalauk Katalogo Tuo jaus
Puikus katalogai, su paveikslais ir aprašymais visų 
daiktų, yra duodami dykai kiekvienam ant pareikalavi
mo. Kataloguose telpa aprašymai, paveikslai ir vertė 
kiekvieno daikto.
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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

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 1 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

H 
H

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.

Boulevard 1940 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.
•1 !, —X

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS
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1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. pt> pietų.

Pradžia Rugsėjo 5tą
Su rugsėjo penkta diena Naujienos pradės duoti tas gar
sias ir gausias dovanas kiekvienam Naujienų skaityto
jui ir prenumeratoriui. Pradedant rugsėjo 5-tą Naujie
nose tilps kasdien tam tikrais kuponas, kurį reikės iš
kirpti ir sykį į mėnesį apmainyti į tikrą United Profit 
Sharing kuponą, Naujienų raštinėje, asmeniškai ar lai
škais. Kuponai bus duodami sekamo j tvarkoj:

Užsimokėjusiam už Naujienas už metus —150 kuponų; 
pusę metų — 75 kuponus; už tris mėnesius, 35 kuponus; 
už vieną, mėnesi, 10 kuponų. Kiekvienam, kuris kasdien 
ima Naujienas ir nepraleisdamas iškirps tam tikrą ku
poną ir priduos j Naujienas, gaus vieną kuponą ^ž kiek
vieną Naujienų numerį.
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Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ( hirureu 

Specialistas Moteriškų, Vynlkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Jlptometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A».

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

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

Francuziškas Daktaras

H

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Specialistas kraujo, odos, 
chroniški/ ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj puo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W.‘ Beaudette

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licansed 
710 West 18th Str., Chicago, 1U.

Viskas kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, l/Oiskite muina 
pagelbėti jums nubudimo vala>- 
doje. Tel. Canal
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seniaus darbininkų organizacijoje. Jie patąikauja “ak
lam”, “reakcioniškam” Montvilai, nepaisydami net to, 
kad jisai buvo pirmutinis, kuris pasiūlo unijos lokalui su
spenduoti jų vadus penkeriems metams ,\ir jie laiko “ka
talikų sriovę” didžiausia ir geriaus “susipratusia”, negu 
socialistus arba tautininkus. O ką jie pirmiaus sakyda
vo?

Ar komunistams rupi kokie nors principai? Ne. 
Jiems rupi tiktai savo partijos interesai. Tiems savo in
teresam^ patenkinti jie yra pasiryžę ^dėtis kad ir su sa
vo

i
KohI. August. '

Dr. Kazys Cheiry-Černauskas
(Tęsinys)

pikčiausiais priešais.

FRAKCIJŲ KOVOS LIET. RUBSIUVIŲ SKYRIUJE

DIKTATŪRA SULAUŽYTA, PRASIDĖJO 
, “STRATEGIJA” i

:: : : £ 
KOMUNISTAI LAIŽOSI SAVO PRIEŠAMS

VEIDMAININGA KOVA PRIEŠ ASESMENTUS

Jau ilgokas laikas mums tenka atidžiai sekti frakci
nių kovų eigą rubsiuvių unijos lietuvių 54-am skyriuje, 
Brooklyne. Tą organizaciją, kaip žinia, per eilę metų dik
tatoriškai valdė komunistai, diriguojami iš “Laisvės” pa
stogės j bet šių metų pradžioje komunistų diktatui a tapo 
sulaužyta, ir kai Maskvos gizeliai mėgino, smurtu atgau
ti valdžią lokale, tai aršiausieji jų vadai bdvo išmesti iš 
susirinkimo ir suspenduoti. *•

Paskui komunistų priešų frontas šiek-tiek pairo, at- 
simetus nuo jų “aidoblistams”, ir “Laisvės” klapčiukams 
vėl pasisekė įsiskverbti į kai kurias vietas unijos valdy- 

‘ boję. Komunistai triumfavo ir sakė, kad savo priešus jie 
greitai visiškai sunaikinsią.

Štai dar kitas komunistinės strategijos “skymas”.
Minėtame lietuvių rubsiuvių skyriuje, senai ginčija

masi dėl nepaprastų duoklių, kurias unija uždėjo na
riams. IŠ kiekvieno nario unija reikalauja $2.50 “ases- 
haentų”, kad ji galėtų vesti kovą su tomis firmomis, ku
rios atsisakė pasirašyti sutartį su unija? Komunistai 
tiems “asesmentams” pasipriešino ir ėmė šaukti, kad 
unijos ^viršininkai norį “nuskriausti” rubsiuvius.

Ginčai skyriuje tęsėsi ilgai, kadangi komunistų rik
smu sukurstyti nariai daugumoje atmesdavo nepapras
tas duokles. Bet lomis dienomis unijos vyriausybė, pa
galiau, pastatė 54-am skyriui griežtą reikalavimą, kad 
“asesmentai” butų užmokėti. Reikėjo šaukti dar vienas 
^kstra-mitingasjr balsuot tą klausimą iš naujo. Ir sky-

Dabar ta frakcijų kova įėjo į naują stadiją. Komu
nistai baisiai neapkentė lokalo duoklių sekretoriaus Bub
nio. Kadangi jo tarnavimo laikas baigėsi, tai jie užsispy
rė, ktid ir čia dar taip, naujuose rinkimuose pravesti į tą 
vietą savo žmogų. Bet jiems nepavyko. Narių susirinki
mas dauguma balsų išrinko sekretorium ne komunistą, 
bet Rubsiuvių Apsigynimo Sąjungos narį Montvilą.

Šito rinkimo rezultatai parodė, kad komunistų 
jonės apie savo diktatūros atsteigimą unijos skyriuj)
bergždžios. Ir kai jie pamatė, kad tiesiogine ataka prieš 
sąmoningesniuosius unijos narius jiems nepasiseks užka
riauti organizaciją, tai jie staiga pakeitė savo taktiką. 
Čia išėjo aikštėn įdomi komunistų “strategija”.

“Laisvės’- špaltose staiga pasirodė straipsniai, pa
lankus naujai išrinktam sekretoriui, prieš kurį komuni
stai nesenai statė savo kandidatą. Jie pasisiūlė jam ginti 
jo “teises”, kurias buL norį paniekinti “ratelninkai” 
(Rubs. Apsigynimo Sąjunga)!

Dalykas, mat, tame, kad unijos vyriausybė yra nu
tarusi dėl ekonomijos sumažinti mokamų unijos tarnau
tojų skaičių ir pasiūlė-lietuvių skyriui apseiti be duoklių 
sekretoriaus. Šitą nutarimą rėmė Apsigynimo Sąjunga, 
ir dėlto, kai senasis sekretorius Bubnys rezignavo, tai jos 
šalininkai sakti, kad naujo sekretoriaus nereikia rinkti. 
Skyriaus mitingui tečiaus nubalsavus, kad reikia rinkti 
naują sekretorių ir prašyt uąijos vyriausybės, kad ji pri
imtų jį, Sąjunga, pastatė kandidatu Montvilą ir jisai, kaip 
minėjome, tapo išrinktas, nežiūrint visų komunistų pa
stangų įkišti į tą vietą savo žmogų.

Taigi dabar komunistai ir pasisiūlė “kovoti” už tą 
naująjį sekretorių, kad unijos vyriausybė jį patvirtintų.

Štai kai kurios ištraukos iš straipsnių, telpančių tuo 
klausimu “Laisvėje”:

“Lygiečiai (t. y. komunistai, susiorganizavę į tos
terio “Unijų Švietimo Lygą”) visuomet pasiryžę gin
ti lokalo padarytus tarimus (įstatymus),’nepaisant, 
kad jiems ypata ir nepatiktų. Mes jinome, kad Mont
vila yra aklas katalikas, kuris pirmiausia 19 d. vasa
rio davė įnešimą, kad suspenduot 0 lygiečius ant pen
kių metų. Tas rodo Montvilos reakcioniškumą prieš 
kitų pažiūrų asmenis. Bet juk šiandien ne jo klausi
mas, kaipo ypatos, ar jis geras ar blogas....”
Kadangi Montvila yrą katalikas, tai bolševikų orga

nas mėgina jam.prisimeilinti dar šitokiais žodžiais:
“Kaip mes nekalbėsime apie kokias srioves, bet sa

vo lokale surasime, kad katalikai turi daugiausia 
unijos narių, negu kitos sriovės. Didelė didžiuma ka
talikų, per pastaruosius kelius metus, paremdavo ko
munistus prieš atsilikusius (! “N.” Red.) socialistus 
ir tautininkus....”
Tai mat kokią gudrią “strategiją” sugalvojo komu

nistai, kad atgavus bent dalį tos galios, kurią jie turėjo

III
“Kas buvo, kas bus dar— 

tas pats vis likimas: 
Ir dulkės, rukai praeities,— 
ieškojimas Dievo, teisybės 

troškimas
Ir siauri^ keliai ateities...”

1916 m. Cherry atvyko į Chi- 
cagą dentisterijos studijuoti.

Net grafas Hermanu Keyser- 
ling savo “The Travel Diary of 
a Philosopher” apie Chicagą 
šiaip rašo: 

“Mano < 
mas pranyko. Chicaga yra pa
sibaisėtina. Visas gyvenimas 
yra iki tokio laipsnio mechaniš
kai reguliuojamas, jog net ke
liauninkas nejučiomis pasiduoda j buvo didelis pesimistas, žymia

me laipsnyje tas pesimizmą^ 
pasireiškė dar ♦ pradžioje 1918 
m. Štai ką jis rašo balandžio 26 
d. 1918 m.:

'kituota

gali pasirodyti.
“Kartais tokiame momente aš 

atsisėdęs atsidustu: O, gyvybe, 
gyvybe, kiek kančių reikia pa
kelti tavęs palaikymui! Ęrie de-1 
gančios žvokės ji taip vykusiai 
buvo prilyginta, jog, regis, di
desnės svarbos ji nė neturi, štai 
tik išdygo daigas iš juodos že
mės, o šalna, žiūrėk, jau ir nu
kando jį; subirbė ore odas, čia 
vėl jis užgeso; ir tas žmogus, 
kuris vakar sukinėjosi salėje 
prie orkestro aidų, šiandie jau 
guli grabe.

“Tik dvi dierti atgal čiauškė
jo1 mažas kūdikis, plodamas 
rankutėmis. ;

I
tų, sakyti: ‘Kaip piotmgai šis 
svietas yra valdomas!’

“Tik tokį gyvenimo tikslą aš 
galiu persistatyti dabar. Kai dėl 
savęs, drauguti, — a, mes lai
mės nesulauksime. Tas filisofų 
gyvenimo tikslas per toli nuo 

’musų. Sugrauš mus apystovų
metų amžiaus, mes galvojame kirminai pirm negu grabas užsi- 
apie tai, ką darysime; sulaukę ,vos ant musų kūnų. Kiekvie- 
30 metų ,galvojame apie tai, ką naH šiandieninis rupesnis ir 
galime padaryti; sulaukę 40 me- skurdas užsiregistruoja celių
tų kalbame apie tai, ką galėsi
me dar daryti, o sulaukę 50 me-

branduolyje. Kaip gėlė ‘negali 
augti sielinio hydrogeno atmos-

tų, bekalbame tik apie tai, ■ ką feroj€> jautraus žmogaus
būtumėme galėję padaryti.

Bet yra ir išėmimų. Mes pa
stebime, kad dėl vienos ar kitos

| spėkos turi nykti nuo nedory
bės kvapo. Jis dvokia, jis troš
kina, jis marina. Alt, kaip man 

~________ į___ ___ i
“Viskam kartais man atrodo 

. Kad šis svietas užsi-
Pa- 

žmogaus, 
ką gero jis turi pasaulyj, — o 
jis atsakys., kad nieko. Jeigu 
kas manęs klaustų, -kas yra pa
sakęs pirmos rųšies teisybę apie 
save, tai aš apsakyčiau, kad tas 
žmogus, kuris į klausimą—‘how 
do you feel?” visuomet atsako: 
‘.iVI i«x»vijFiln I’ .Tolinioia Jryyunia 
žmogus gali būti pasitenkinę. 
Visą tą ‘monkey biznį’ gyveni- 

,mą ir kas seka anapus karsto 
Shakespeare’as apdainavo seka
mai: I

priežasties jaunuolis, kuriam, nusibodo juo kvėpuoti!
regis, tereikėtų tik apie ateitį

draugijingumo jaus- svajoti, nei iš šio nei iš to pra- niekais, a* 1111* ♦ i • • •deda labai 
žiūrėti. r" 
pesimistas. Gal kai kurie nusi
stebės išgirdę, kad Dr. Cherry

rimtai į gyvenimą baigtų, butų daug geriau, 
larnpa, kaip sakoma, ‘siausk protaujančio

toms reguliacijoms, bijodamas 
žūti. Ir jo instinktas neklysta; 
žmogus, kuris negali arba neno
ri būti aparatu kuriai nors spe
cialiai funkcijai Chicagoje, ku- 

Kaip galėjo jaustis jaunas 
moksleivis, papuolęs į tą nenu
ilstamos energijos miestą? ži
noma ,nekaip. Visų ‘pirma oras 
čia yra nepakenčiamas. Ir savo 
draugui jis rašo:

“Chicago — tai to pat Vieš
paties rankose, ką ir Valparai- 
so. Jus meldžiatės ir gaunate 
tyrą orą ir malonias * aplinky- 

tatai komunistai, žinoma, suprato, bet kas jiems galvo-’bes; mes meldžiamės, prašyda- 
je, ar unija laimės kovą, ar ne! Jeigu unija pralaimėtų, 
tai komunistams butų dar geriaus, nes jie tuomet turėtų 
“argumentą” prieš unijos viršininkus ir galėtų šauklį, 
kad viršininkai “pardavė” darbininkus.

Čia ir vėl matome, kad komunistams svarbu ne tas, 
kas yra naudinga darbininkams ir unijai, bet tiktai tas, 
kas yra naudinga jų partijai. Komunistų gi partijai yra I 
naudinga visa tai, ką jie gali suvartot, kaipo medžiagą 
savo agitacijai.

Kodėl raudonieji humbugieriai dabar savo poziciją 
pakeitė? Todėl, kad unija prigrasino pašalinti iš darbo 
tuos, kurie nemokės dūoklių! . ,

O kodėl jie pirma priešinosi duoklių mokėjimui? Ar 
jie nesuprato, kad unija negali sėkmingai vesti kovą su • 
firmomis, kurios atmeta sutartį, jeigu nariai, turintys' 
darbą, neparemia unijos didesniais mokesniais? Suprasti*

Imi to, ko ir jus, o gauname dub 
I kių, durnų, anglies dvideginio, 
į 150 trilionų mikroorganizmų su 
uodegomis ir tt. 1

Bet tai dar ne visa. Mokykla 
nesuteikia to, ko buvo laukiama 
iš jos. Štai ką jis apie ją rašo: 

“Kur aš dabar esu, — tai jau 
nereikia ne sakyti. Visi žino< 

, kad 'kalvėj'. Palauk bene esi 
kalvis. Jeigu taip,'tai klausykis 

| (jei gerai jautiesi). Žmonės sa
ko, kad žuraVlis bei Žymantas 

* (o gal ir mane kas primena) esą 
!dentistų kolegijoj. Visai ne! Jie 
ir aš esame ‘kalvėj’, kur geležį 
raudoną be paliovos muša, kur 
dumplės šniokščio ir kur degan
čios anglys kyla, skraido ir žiba 
viduj. Ar ne taip atrodo kalvė?

“Ištikto mes pirmamečiai 
turime padaryti įvairius dan
tims instrumentus. Ir dirbdami 
ten dvi ar tris dienas (kol dar 

x ------ -------o o ----- , neįpratę), visi kalėm, pyškėjom.
jeigu jiems šiandie tenka atsisakyti to, ką jie skelbė va- ’ Užtai ‘kalve’ pavadinome tą la- 
kar, ir skelbti šiandie tą, ką jie vakar niekino. Kiti žmo- ^oratoriją”.
nes šitokio veido mainymo sarmatytųsi, bet komunistai I Tohau VČ1 reiškiama nepasi

- tenkinimas Chicaga:

Ties šitais frakcijų kivirčais Brooklyno lietuvių rub
siuvių skyriuje mes ilgiaus sustojome dėlto, kad jie labai 
vaizdžiai charakterizuoja Maskvos agentų partiją. ‘Čia 
mes matome ir stiprias, ir silpnas tos partijos puses.

Jos stiprumas yra visų-pirma; tame,rkad ji viską pa
švenčia agitacijos interesams. Ji neklausia, kas yra nau
dinga darbininkams arba visuomenei, bet tiktai ieško, 
kuo jie gali prįtraukti prie savęs minias. Ji vadovaujasi 
ne darbininkų klasės reikalais, bet tiktai minios psicho
logija. Tai yra demagogų taktika!

Kaip tikri demagogai, komunistai, be to, nepaiso,

gėdos neturi. “Chicaga—tai jau nedaili. Bet 
ką jai darysi: nori keik ir pra- 

Savo demagogija ir, begėdiškurmL komunistai suge- keik, o»ji sau ūžia ir gana”.
Tuo jau laiku pas Cherry ėmė 

Bet jie neturi kuo tas minias palaikyti reikštis nepasitenkinimas, ku
bą lengviaus, negu kuri kita partija/pasigauti neprotau
jančias minias.
prie savęs. Juo žmonės arčiaus pažįsta komunistus, tuo *’is vėliau priėmė gan ryškias 
jiems darosi aiškiaus, kad komunistai yra ne jų draugai, ormas‘. ^1S s undžiasi» (,al 
bet išnaudotojai, ir ateina laikas, kada minios atkreipia įgnorantas^ 
komunistams nugarą. ' !

... ... _ - - . ’ mažai žinojimo teturįs, jog esąs
  “Aš žinau tai, kad 

ujiiovaui© iiugaią. nežinau”, kartodavo jis seno-
Taip įvyko Brooklyno lietuvių rubsiuvių unijoje, taip' vės galvotojo posakį.

i charakteringas 
Jis dirbdavo 

skaitydavo ir 
bet niekuomet

įvyko "Chicagos rubsiuvių organizacijoje ir taip darosi ' Tai ' yPač 
kuone visose lietuvių draugijose, kur komunistai pirma ( 
turėjo didelę galią. Besąžinišku mulkinimu, pasirodo, il
gai vadžiot už nosių darbininkus negalima.

PniiurCklt gerai tavo plaukui ir gal
vos od< pirm, negu tie paslaptingi 
paraikai pakirs plaukų ftaknis, apdengs 
jūsų galvos odį netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75q 
tiesiog per paiki ii laboratorijos. •

F. AD. RICHTER & C O, 
Berry & South 5th Sts. ■ 

Brooklyn, N. Y.

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

RyJ'fles

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje 
mokinu tiktai patyrę mdkytojai:

Pianų — Dainavimų — Smuikavimų)— Teorijų’— Kompozicijų 
Orkestrą — Operos Klase.

Duodami: Diplomai, Modaliai, Pasižymėjimai, Koncertai. 
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dienų.

Raginama įstoti kuoankščiausiai.
Beethoven Conservatory of Music, Ine.

3259 So. Halsted St., Chicago, 111,, Tel. Boulevurd 9244, 
Cicero Branch, 4847 W. 14 St„ Cieprp, III.

"No longer mourn for me 
when I am xlea<i,

Then you.shall hear surly,
• sullen bell

Gtve waming to the world 
thįit I am flcd

t Frgtp this vile world, with 
vilest worms to dwel<”.

“Viskas.
“Kuomet Clarenęe Darrow 

•buvo užklaustas, kodėl jis gyve
na, —tai jis atsakė: ‘Paklausk 
kodėl kirminai gyvena Hanbur- 
ger sūryje’. Gyvenimas nėra

šiandie po pietų lvertas ^ventl- J<i,gu J‘s ne“tne- 
nepaisančiais žingsniais priėjau jša Jok,os nalldos budinčioms 
prie stnbos, kur aš gyvenu; prie uentkartėms. Toks įsitikinimas 
durų švaistosi baltas kasnykas, Iyra labai isiKyvenęs n,al'>Je 

(Tankiai, kuomet as praleidžiu 
laiką veltui, jaučiu Kokį tai keis- ‘ 
tą nesmagumą. Taip jaučiasi, 
nelyginant, žmogus, kuris pame
tė brangų daiktą, padarė kam 
skriaudą, ir t.t. Trumpai sakant, 

1 sąžinės graužimas kankina ma
ne. Bet tiek daug norų yra, 
kad nežinau net kurio galo 
griebtis. Aš jaučiu, kad dar ig- 
norantas tebesu. Reikia lavin
tis, mokytis—žinojimas yra be 
rubežių —ir čia aš pasiklystu.

“Mielas drauge, nežiūrint 
koks gyvenimas butų, gyvenki
me ir auginkime smegenis. 
‘Keep up your intellectual life’, 
—sakydavo senis Carver’is, ir 
jis sakydavo tiesą. Ir jei Aris
totelis neklysta, sakydamas, kad 
dvasiniame tobulume tėra lai
mė, tad kodėl mums nesiekti 
jos?”

Visa tai taip aišku, jog jokie 
komentarai nebėra reikalingi.

(Bu&zdaugiau)

pranešdamas svietui, kad| ta! 
jauna siela jau nebe čia. Ir kars
tau Įdėtas tas kūnelis ilsisi ant 
visados.

“Eikite čia visi išminčiai ir 
mokslininkai, verkite visi,— bet ( 
medžiaga persikeitė, protoplaz
ma sprogo, — ir mes turime 
naują auką. Kaip menka ta kū
no metamorfoza, kuri atskiria 
gyvybę nuo mirties. Tai gam
tos ranka.

“Išeinant iš to supratimo, tu
rime pakankamai drąsos savo 
nusistatymo laikytis: neskaudu 
mums gĄžti prie motinos-žemės 
krutinės, kuomet fhes girdžiame 
jos balsą. Bet musų gyvas šir
dis peiliai raižo, kada išsigimė
lis, purvinas valdonas, sako: 
mirk’!”.

Toliau jis sako, jog reikia 
skriaudai priešintis, reikia dėti 
pastangų, kad pasaulyj žmo
nėms geriau butų gyventi. O 
jeigu pasaulio nebegalima pa
taisyti, tai tegul jis geriau sie
roje sudega...

i v
bruožas jo bude, 
sunkiai, daug 
daug mąstydavo, 
nesigirdavo savo žinojimu. At- 
penč, jis nuolat pabrėždavo tą 
faktą^ jog žmogaus gyvenimas 
per trumpas, idant butų galima 
daug kas išmokti. Tad ne
bandė iš kortų statyti namelių, 
bet žiurėjo į gyvenimą, j ateitį 
blaivomis akimis.

IV
“O threats of Heli and 

Hopes of Parajise!
One thing ut least is certain 

This lite flies;
One thing i.s certuin and 

the ręst is IJes;
The flovver that once has 

blovvn foreVer dies’.
—Omar Khayyam.

Įdomu, kaip žmogaus gyveni
mas vystosi. Kūdikystę mes 
praleidžiame besvajodami ir be- 
žaisdami; jaunystėj mes prade
dame planuoti, statome ore pa- 
locius; suaugę pradedame kovo
ti dėl būvio, d sulaukę senatvės 
tankiausia apgailestaujame, kad 
nepasinaudojome progomis. 'Tei
singai sakoma, kad sulaukę 20

“Man’s life is būt a jest, 
A dream, a shadow, bubble, 

air, a vapor at the best”.
—iThombury.

Sakoma, kad gyvenimai yra 
komedija tiems, kurie mąsįo, ir 
tragedija tiems, kurie jaučia. 
Ir taip ir ne. Juk mąstantis 
žmogus ir gi jaučia, tad gyve
nimas yra greičiau tragi-kome- 
dija vienu ir tuo pačiu laiku...

Juo arčiau prie tikslo, tuo 
daugiau pesimizmo pasireiškia 
pas Cherry. 1918 metų pabaigo
je jis rašo:

“Mes, drauge, tik tiek gyvy
bei galime būti dėkingi, kad ji 
leido mums permatyti, kaip 
keistas yra žmogaus gyvenimas 
ir kaip netvarkus yra visas pa
saulis. Ačiū protoplazmos vei
kimui, mes gyvenome pakanka
mai ilgai, kad suprasti Ispanijos 
karaliaus, Karolio V, nusistebė
jimą: ‘Su kaip mažai proto ga 
Įima pasaulis valdyti!’ Užtai 
trokškime gyventi dar valandą 
kitą, ieškodami progos pridėti 
tą mažą krislelį savo darbo, kad 
kada nors ateityj žmonės gale-

Gera Proga 
Pamatyk tuojau

Smith-Bamey grojiklis 
50 rolių ir 
beneius .....................
H. C. Bay, walnut 
grojiklis už .............
Marulei Hali, grojiklis 
pianas, inahogany už
Victor Vįctrola 
$150 už ..... .......... x.......

Su 25 rekordais.

Geriems žmonėms aut lengvų iš
mokėjimų.

Jos.* F. Budrik
3343 So. Halsted St.,

Stock Room 3327 So. Halsted St.

pianas, su

$115
$295
$235

$65

.—ii I——>

DR. ŠERIO, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
'i'urck švarius,•sveikuti ūkis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimų, jeigu akys J 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba | 
ašaroja, patarimai dykai. į

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.
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Apsaugoki! Savo 
Kūdikius

CHICAGOS Lieiuvių Rateliuose
ŽINIOS Telegrama nuo 

Vanagaičio
Keturi žmonės užmušti

Yra tikra tiesa, kad kandįs ir ligos labai 
kimba ant suteptų ir-5 suriebintų rūbų, ku
rios vėliau pagamina ligas ir mirtį. Kam ri
zikuoti savo gyvenimu ir kūdikių gyveni
mu, ypač dabar, kuomet jūsų mylimi kūdi
kiai pradės lankyti mokyklas, kur jie susi
maišys su kitais, kurių rūbai nėra švarus. 
Leiskite savo kūdikius su švariais rūbais. 
Atsiųskite juos pas Michigan Cleaners ir 
Dyers. Mes išvalome rubus labai gerai su 
sterilizuota nafta. Jus esate užtikrinti, kad 
jūsų kūdikiai bus apsaugoti nuo ligų. Klau
skite kitų apie musų reputaciją.

du vyrai ir du vaikai.

MUSŲ NAMAS IR DIRBTUVE RANDASI
1339-51 West 63rp Street

Pereitą pirmadienį keturi 
žmonės liko užmušti automo
bilių
Visi automobilistai liko suimti.

Pereitą rugpiučio mėn. auto
mobiliai užmušė Cook paviete 
67 žmones. Viso šiemet užmuš* 
ta 495 žmonės, daug daugiau, 
negu pernai. * Tik New Yorkąs 
pralenkia Chicago skaičiumi 
•idaimėmis su automobiliais, 
bet visgi mcj proporcijoj skai
čiui abiejų miestų gyventojų, 
nes nors New Yorkas turi 
daugiau kaip du kartu tiek gy
ventojų, kiek Chicago, vienok 
Ne>w Yorke per pirmuosius 5 
mėnesius užmušta 373 žmones, 
o Chicagoj 262 žmonės.

Žinokite visi, kad mes, 
musų “ekspresas”, išlikom 
vi. Jei dar truputis pasukimo, 

j tai musų šonkaulius butų pa
laidoją Meksikos' tyruose. Išsi- 
gelbejom su pagaliui troko, 
kuris vežė gasoliną į Ensenadą.

Tas atsitiko maždaug apie 
10 mylių nuo sienos, grįžtant 
atgal iš Ensenados. Plačiau 
apie tą įvykį, sužinosit mano 
aprašymuose.

—A. Vanagaitis.

liūguose mitinguose, kuriems 
pritaria ir kuriuose dalyvauja 
visa lietuvių visuomenė. To
dėl Vilniaus Vadavimo Komite
tas ir . kreipiasi į Chicagos lie
tuvių organizacijas, be skirtu
mo jų politinio ar tikybinio 
nusistatymo, kviesdamas prisi- 

. dėti prie subrgan i žavimo Spalių 
,r|9 d. didelio mitingo aukščiau 

gy‘! pažymėtu tikslu.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTASPALANKIAUSIAS

KELIAS

Kiekviena oi’ganizaciją yra 
prašoma išrinkt keletą atstovų 
' i im viuiiui’iic unija, n.uuu.laivai i c-
il* jų vardus bet antrašą pra- guliariškai per ištisus metus susisie

kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portp Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vyn^-Uetuvą, bg iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimąi New Yorko 

Laivas ...... ..............

Laiva. "ESTONIA

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re-

Į Ghicagos Lietuvių 
Organizacijas

nešti V. V. Komitetui (117 N. 
Dearborn St. Room 707). Iš
rinktieji atstovai turės vėliau 
siiseiti ir bendrai išdirbti masi
nio mitingo programą bei rezo
liucijas.'

Mes tikim, kad Chicagos lie
tuvių organizacijos neatsisakys 
prisidėt prie šio kilnaus, sosti
nės vadavimo darbo.

‘Vainiaus Vadavimo Komite
tas

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

The Michigan Cleaners
3511 South Halsted Street, •

TELEPHONES: VAROS 0436 - 0437

Pasinaudoke
Auksine

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
permetą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ..........  $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, veitės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............................................. 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ..............   16
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ........ 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai,* iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
pakvietimas dalyvaut Spalių 
9 dienos mitinge 

i —f-----—
Vilniaus atvadavimas iš Len

kų okupacijos šiandie yra tuo 
m. svarbiu ir didžiu darbu, kurs 

reikalauja visų Amerikos lietu
vių pajėgų.

Suprasdami 
nepraleidžiam 
kad neatlikus 
artintų mus prie to bendro tiks
lo.

I Tačiau yra momentų, kada ir 
tokio veikimo nebeužtenka, bet 
reikalinga didesnis parėmimas 
kovojančių Vilniaus lietuvių ar
ba garsesnis pareiškimas, savo 
protesto ir užuojautos.Edward pavis, 12 m, neg-,* vienas toki > mo. 

ras, pngerfi akmeny laužykloj ment bus g |io 9
pne 93 ir Stony Island Avė di kurioj želigovskio teKio.
Negras Elmor Wilson prigėrė naj kj metai j w 
ežere prie 3b gatvės. vn. /

Penki žmonės prigėrė
Užvakar i penki chicagiečiai 

prigėrė besiimaudydami eže
ruose ir u pese ChicaRcs apie- 
linkese.

Philip Dane, vienas viršinin
kų Yėllcw Cab Co.. prigėrė lie
žuvaudamas Deep upėj, ties 
Gaj-y. ’' 3 i

Oįyo MirtVli, 10 m., iš Wau-* 
kegano prigėrė nukritusi nuo 
Waukegano prieplaukos.

John Diiilfen prigėrė Channel 
ežere ties Waukeganu.

Edward Pavis, 12

tai, mes beveik 
nei vienos dienos, 
ko nors kas pri-

Chicagos, kaip ir* kitų miestų 
lietuviams reikėtų toj dienoj 
aiškiai pareikšti pasauliui, jog 
paskutinieji penki metai ne tik 
nesumažino, bet dargi sustipri
no mųsų įsitikinimą, kad Vil
nius turi priklausyti ne kam 
kitam, bet Lietuvai.

v. ... . . , . . . , ., Vienok kiekvieną i panašų
žinojimo ^statymais ir kadangi žingsnį galima atlikti tik skait-

VIETON KAUCIJOS UŽSTA- 
T6 SAVO SUNŲ.

VVhiting, Ind., gyvena dar 
viduramžių dvasia. Farmeris 
E. A. Carter iš Coloma, Mich., 
pravažiuodamas tą miestelį, 
prasižengė su to miestelio va-

• t A • • 1 t • '
j \---------------- y ------
neturėjo $50 užsištatyti kauci
ją, tai- buvo priverstas palikti 
policijai savo 7 metų sūnų, 
kaipo paranką,

7 metų 
kad tėvas nu-

i parduos ve-' 
žamųs vaisius ir tada sugryš 
atgal i Whiting ir atsilygins' 
su Wh i t ingo policija ir teis
mais. r

MOKYKLOSE TRUKS VIETOS

S. Kodis—Pirmininkas, 
M. Vaidyla—Sekretorius.

120

“ĖSTONIA” 22 Rugsėjo 
“LITUANIA” 13 d. Spalio 

........... 8 Lapkritis

Kainos laivakorčių: »
Į Klaipėdą yisu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

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

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

'Hedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.*’
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

{sigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

1

Garsinkities Naujienose

Su ateinančiu antradieniu 
atsidaro mokyklos. Bet kaip 
kitais metais, taip ir šiemet 
jnokyklose truks vietų. Tečiaus 
šiemet vietų trukumas bus 
mažesnis, negu kitais metais. 
Pernai truko vietų dėl 75,000 
mokinių, o šiemet truks dėl 
kokių 30,(XX) vaikų, kuriuos 
prisieis sutalpinti į laikines — 
portable mokyklas. Truku
mas pasidarė mažesnis delei 
energiiškh tbudalvojimo ^apku
ltomis kelių naujų 
kurios bus užbaigtos

GASOLINAS VĖL N

mokyklų, 
rudenį.

IGO

Delėi siaučiančio tai 
lino kompanijų karo, delbi* ku
rio jau pirmiau nupiginta ga- 
solino kaina 2c 
dabar Standard 
pigino (gasolino 
dabar galionas 
pardavinėjamas 
ma, tą patį padarys 
kompanijos, 
mažesnės kompanijos menkes
nės vartės gaso-linų jau dabar 
pardavinėja po 17c už galioną.

t gaso-

ant galiono, 
Oil Co. vėl nu- 

kainą 1c ir 
gasolino bus 

po 18c. Žino
to kitos 

nors niekurios

LIETUVIŠKA APTEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

(Tąsa aut 6-to pusi.)

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

DR. L E MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas

10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2—4 dieną. 0:30-

- 8:80 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349

TEN IR ATGAL TIKINTAS 
NUŽEMINTA KAINA

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

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

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.7

PĖTNYČIOJ IKI UTARNINKO

EKSKURSIJA
TRYS PILNOS DIENOS• ’

St. Paul ir Minneapolis
$7.00 .

Pėtnyčioj, Rugsėjo 4 dieną
SPECIALIU TRAUKINIU

Iš Grand Central Stoties 
Harrison ir Wells St. 

Išvažiuoja — pėtnyčioj, rugsėjo 4 dieną 
Iš Chicago (Central Standard Laiku) 
8 vai. vak. (9 vai. šviesos taupimo laiku) 
Atvažiuoja į St.'Paul ....... 8:00 vai. ryto
Atvažiuoja j Minneapolis 8:30 vai. ryto 
Grįžta Atgal — panėdėly, rugsėjo 7 d. 
Iš Minneapolis ........... 5:00 vai. vakare
Iš St. Paul................. . 6:00“ vai. vakare
Atvažiuoja j Chicagą (Central »

Standurd Laiku) .......... . 6:00 vai. ryto
(7:00 vai. ryto šviesos taupymo laiku)

Tikietai geri tiktai ant specialio traukinio
Parankus su kresčinis karai ir couches

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

Grand Central Station
Harrison & Wel|s St. 
Phone Harrison 2393

CHICACO

Consolidated Ticket Office
179 VV. Jackson Blvd.
Phone VVabash 2661

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chicago, III.
—r

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tos. 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.

Kampoj 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

AnV Platt’s Aptiekoa
Pastebekit mano iškabą

Valandos nuo 9 rytp lfki 8:30 va
kare. Nedalioj nuo 9 įki 11 ryto.

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas? 
» b

Pirkite Namų Rakandus Pigiomis Kainomis

Męs

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Žmonės sapnavo to sapnuos, 
pasakojo sayo sapnus kits ki
tam to pasakos ir;' pagalios, ar 
mes tikiame* į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame * sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui ka*s nakt sapnuojamu sap
ny įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybė paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

parduodame visokios rųšies namų rakandus beveik už pusę 
kainos. Męs patįs išdirbame pačius geriausius rakandus, kaip tai 
Parlor Setus ir kt. Padarome ant užsakymo pagal kostumeriaus no- 
VP-. Męs csaųvj sjpniausj išdirbėjai, augštps njšiee rakandų Chicągoj. 
Ponas Balni.') yra vedėjas įstaigos, turintis patyrimų savo amato, 
pilnai užganėdinimą visus kostumerius. Atsilankykite iv persitik
rinkite. /

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
510 East 63rd Street

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street I*
Nątdi Ashland Avė. t

IŠTYRIMAS KRAUJO. 
$1 $1-'

Dykai Klinika/' 
Tiktai dėl Vyry 

Dykai patarnavimas daktaro

SOS r 914 
lagortųjų moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi- 

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

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

Užmokėsi^ po išgydymo
Isabai daug sergančių žmonių kan

čią daug ilgiau negu reikia, delei tpa 
Sriežastįes, kad pametė įsitilfėjimą j 
aktams ir nenori daugiau turėti iš

laidų.
Mes todėl paąiryžome gydyti visai 

dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šior dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti bo skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo krauk niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo įr šlapumų atsi
tolina jums dar ten būnant.

pri-

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 61)6 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir bę skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St., 

kampas Washington St.
Oftao VHlando-*: Ketverge, eeredlj Ir aukš

toj nuo V ryto tki 8 vHknre. N-d4huj ir 
Iventadienbdu nu6 10 iki 1 po pietfl. Pse 
tledčb, kelverire ir petuyrioj nuo V ryti thl 
I vai “'ikare

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti i dalbą arba j biznį* netrukdant 
visai laiko.

^Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydėme labai panekininmii ir ri»a. 
senijuaiaa ir komplikuotas liga*, ne» ni'mk 
iHtikiKii yra prirengta geriausiais Europiniais 
Ir Amerikoniukais įtaisymai, ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reuniatiamą, nervingumą, 
utkietėjimu vidurių, krutinta ir tonų .kau- 
dėjimą, galvo.ukio, tiul>ėgiina kraujo pui
ku., alinkimT plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapa ir kito-i ligos yra mu.ų .peC'K- 
lumaa per 28 metu..

Vyrai ir motery., kurie .ergą, tegul atsi
lanko j musų ofi.ą ir dasHIno. apie nau- 
jau.j gydymo būdų ton.ilų, kurie gieitai 
atima spėkų ir energijų Pageliu j im tuk. 
tain’iam; kenčiančių atgauti ■ «vu sveikata 
ir luirnv todėl vrn p <le) m-ų '..iii.- 
Ltidillakite. atidėliojimą. »ra nelaiminga*.
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I miliniu Dnf \liimnn Atėjo keletas svečių: dvi! Seimas užbaigta perskaičius1 LIuiUvIlI RuIullUOSui valparaisietes, p-ios Petnmė paskutinės sesijos prbtokolą1
* S. (Raudis, J. Kazlausky, M* kai 7:30 vai. vakaro. Nariai ir(

Vaidyla ir F. šeštokas, šešto- svečiai pasakė trumpas kalbas 
kas yra LMSA. 2 kuopos narys, ir išsiskirstė. 
Jisai paaukojo $5.00 ir išreiš
kė keletą žodžių seimui*

Sesija užbaigta vienai valan
dai pietums kai

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Dr. G, K. Cherry 
laidotuvės

—Reporteris.

2:45 po. pietų.
III.

Pranešimai

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BBOS.

MOVING, EXPRESSINO & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą, 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

res.

MOTERŲ
KEIKIA

Patyrusių ir visokiam dar
bui opcratorkų.. Atsišaukite:

Lipson Bros. 6 floor,
325 W. Aęlams Str.

PARDAVIMUI barbernių fi- 
kČeriai, veidrodis 4x14, ir viso
kių l’ikčerių dėl saliunų. Daik
tai parsiduoda pigiai. Noriu 
pratuštinti vietą. Martin Šulo, 

4716 S. Marshfield Avė.
Boulevard 2422

TIK $10.00 ĮMOKĖTI

I.aidotuvės be laiko žuvusio 
pačioj jaunystėj lietuvio den- 
tisto Dr. C. K. Cherry-Cernaus- 
ko įvyko pirmadieny, iš jo ofi
so 4454 S. VVestern Avė,

Gal dar niekad lietuvių laido
tuvėse tiek daug žmonių neda- 
lyvavo, kiiip> šio^o. J kapines 
išlydėjo npi^- jx>ra šimtų auto- ,

pirm. J. La-

ir vieš-
Semaškienė ir p-lė

Sesija
Sesiją atidarė

paitis 5:00 vai. po pietų. Susi 
rinko visi delegatai 
nios: p-ia
Semaškai te. Perskaityta proto
kolas ir priimta.

Tioikin kad moks
leiviai jautėsi pilni energijos

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, rugsėjo 2 d., 8 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Visi nariui malonėkite daly
vauti.

— A. Marcijonaitė, Sokr.

Jaunuolių Orkestrus mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugsėjo 2 d., 1925 
m.. 8:00 vai. vilk., Mnrk White
Square Svetainėje (l.ibrary Room). 
Visi nariai ir jų tėvai būtinai atvy-| T I • • • f* 1 *1* • * IIMiiUI II J vuvai UUVHIUI C* V v y -

mobilių, o žmonių buvo,nieku- "* <’™lfnnfflimo. Jie nekele JO- Ht. Jaunuoliui . ataivenkit naujų ną- 
,,,. nrti ' ki« ^nčų tarp savęs net ir pn- r‘M- Į™™ norite. pri»ir „lyti,rių apskaitymais arti tūkstan
čio. Mat velionis buvo labai 
rimtas žmogus, įjsrfovių kivir- 
čius nesimaišė, dirbo visiems 
lygiai, todėl visų buvo mylimas 
ir gerbiamas, ir kiekvienas to
dėl skubėjo atiduoti savo pa
garbą velioniui ir palydėti i 
amžinastin.

Tautiškose Kapinėse kalbėjo 
Dr. Biežis, Dr. A. Zimontas 
Andriulis ir aptiekininkas įta
kas.
daug 
menų

Ant kapo sudėta labai 
vainikų nuo pavienių as- 

ir organizacijų. —V.
T

LMSA Seimas

1 .... 11 ..........................‘""1
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČlONIS, Prez.

REIKIA patyrusių moterų j 
mastinių tavorų krautuvę, gera 
proga ateičiai. Atsišaukite.

J. GORDON,
4634 So. Ashland Avė.

Po $5 į mėnesį nupirksite 
geroj vietoj netolii Marąuette 
Parko gerą lotą 30x125 pėdos. 
Kaina $500 ir aukščiau. Nepra
leiskite šitos paskutinės pro
gos, nes tik keli lotai tebeliko 
neparduoti. Už tai duodama 
tokias lengvas išlygas ir taip 
žema kaina.

J. SINKUS and CO.
809 W. 69th St.

PARDAVIMUI deiiaktcsen, 
ice cream, vaistų ir Malt Eję- 
trakt krautuvė, 3 kamb. gyve
nimui iš užpakalio, pardavimo 
priežastis, liga, renda $35. At
dara vakarais ir nedalioj.

3956 So. Western Avė.REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

2 FLATŲ mūrinis namas, 4-4 
kumburiu, su skiepu ir bunMalovv 
stoftu,. 2 mūrinis, G-O
rių, su skiepu, bunK;ilrtw stogas, 
karštu vandeniu šildomas ir deko
ruotas, nebrangia kaina, 2 flatų 
mūrinis, 6-6 kambarių, pečiumi 
šildomas, $9,000, 3 fialų, 5-5 kam
barių, $10,000. Geroje vietoje, 
Brighton Parke, taipgi 4 kambarių 
medinė cottage, Bridgeporte, biskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukite,

H. KOPLEVVSKI,
3992 Archer Avė.

pur«luo<lu»ne olstelio kainomiH 
visiems. Pasižinokite pus mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COi 

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

PAaviJAviMim a it pooi stu
lai, pilnai prirengti, tinkamas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
319 E. 95th Str.

darbininkas 
netoli tautiš-

REIKALINGAS 
dirbti ant farmos 
kų kapinių.
- Atsišaukite: J.

19(X> So. Union Avė.

-. ’ ' ,i taip pat ir atvykit.ėjus prie organo klausinio, F F _ a. J. Schultr, RaJt. 
kuomet buvo apkalbama, kurį 
laikraštį imti organui leisti/ 
Gal ne vienas jų norėjo, kad 
hutų “Varpas” paimta, kiti, 
kati “Naujienos” ir 11. Vieni jų 
nusileido, kiti sutiko ir viskas 
buvo gerai. Nutarta palikti 
“Moksleivių Kelius” Naujieno
se ir toliau.

Nutarta organizuoti mokslei
vių fondą. Tas darbas jau ir 

"pirmiau buvo dirbamas, bet 
pasekmės iš to mankos, nes 
patiems moksleiviams yra sun
ku suorganizuot fondą, o dar 
sunkiau jį sukelti.

Valdybos rinkimai.
Pirmininku išrinkta .1.

dauskas, raštininku K. J. Se
maška, iždininku .1. Urbonas, 
“M. K.” redaktorium J. Lapai
tis. Balsuota viešai.
Senoji valdyba atsisakė iš sa

vo vietų. Atsiklausus buvusį or
gano redaktorių Šileikį, jisai ne "Snkti^laiku. 
sutiko toliau vesti organo, 
švietos komisija susidėjo iš 
jų narių: B. Simokaitis, 
Šileikis ir F. šeštokas.

North Sidės Draugijų Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus Rugsėjo 2 dieną, 8 vai. vakare, 
1822 Wabansia A ve. Visi delegatai 
malonėkite pribūti j susirinkimą.

— K. čepulevič, Rašt.

PERSERGĖJIMAS

.Mes, žemiau pasirašę, Antanas Vai- 
Čys, Juozapas Mickevičius ir kun. 
Stasys Tautas, pareiškiame, kali Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažnyčia po 
vardu šv. Marijos, 3509 So. Union 
Avė., randasi po globa Vyskupo Jo
no Gritėno ir yra pilnoje tvarkoje.

I astebėjome, kad Naujienose, kas 
tai garsina kokias tai prakalbas ir 
sako neteisingai, kad musų parapi
jos bažnyčia nori pasigrobti kokie tai 
pramanyti lenkai, čionai pališkia
me, kad nieko panašaus nėra. Tos 
kusžinkieno rengiamos prakalbos, tai 
yra

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

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

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

Savickas

REIKALINGAS darbininkas 
prie namų darbo. Valgis ir 
guolis ant vietos. Mokestis pa
gal sutartį. Mikolaš Morkus, 

7044 Archer Avė. 
Tel. Prospect 2559

, PARDAVIMUI groserne ir 
bučernč įvairių tautų apgyven
to] kolonijoj — parduosiu už 
cash arba į lotą. Biznis išdirb
tas ir yra nešąs gerą pelnų.

8210 So. Ashland Avė.

EXTRA! Nepaprastas pigumas 
namų. Ar jus ieškote labai gerai 
pastatytų naujų namų, tuomet pa
žiūrėkite šituos namus:’ 7018 South 
Campbell Avė. ir 7026 So. Arte- ’ 
sian Avė. Viskas vėliausios mados 
įtaisyta, 2 aukštų muro namai 6-6 
kambariai aržuolo ir beržo užbai
gta, karštu^ vandeniu šildomas, plie
no konstrukcija, dviejų karų gara
žas. Parsiduoda už labai prieinamą 
kainą. Pirkite nuo savininko.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
7026 So. Arte.sian Avė.

Phone Republic 4537

PARDAVIMUI arba nenda- 
vojimui bučernė su fikčeriais 
ir su staku už labai prieinamą 

'kainą. Randasi 1125 W. 31 St. 
Kreipkitės pas savininką, 4425 
So. Wells St. Tel. Yards 3906

REIKALINGAS bartenderis 
patyręs savo darbe, geistina 
nevedusio. Atsišaukite greitai.

5413 Wentworth Avė.Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS. PARSIDUODA bučernė ir 
groserne, biznis išdįrbtas per 
20 metų. 'Parduosiu labai pi
giai. Priežastį patirsite ant vie
tos.

4504 So. Paulina St.

REIKIA lietuvių kurie moka 
angliškai, darinis prie telegra
fo. Patyrimo nereikia, $25 iki 
$35 kol mokinasi. Room 400 

111 W. Jackson Blvd.

tiktai apgaudinėjimas žmonių. 
Antanas Vaičys, Pirmininkas 
Juozapas Mickevičius 
Kun. S. T. Tautas, Klebonas

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

ANT PARDAVIMO.' l^bai pigiai 
parduosiu 3 lotus ir namą su 5 kam
bariais, 1 karo garažas, vanduo yra 
vidui ir elektriką. Tas bargenas yra 
East Chicago Heights, III. Parduo
siu už $3,200.00.

Atsišaukit:
4610 So. Lincoln St.

Laz-Sesija II.

k

NAMAI-ŽEMEhouse

MORTGECIAI-PASKOLOSCo.— I). Gulbinas, Rašt.
z

RAKANDAI

t

MOKYKLOS'Imont 6064

PARDAVIMUI

ĮIEŠKO PARTNERIU
kokiais $3,000 ir v

MOTERŲ

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKUre-

MOTERŲ

trumpų
Avė.

netoli Jefferson St.

pa- 
ne- 
ge-

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo 
80 akrų, 
garsėjusi

FARMERIS. Pajieškau farmos 
rendavot, nemažiau kaip 60 iri 
.__įgiau kaip 100 akrų, kuri yra

1840 W?‘85trSt7’ 
Tel. Lafayette 7617

Kivsvniių. bučernių, delikate 
restauracijų, saldainių krautu

“NAUJIENOS” 
3210 So. Halsted St. 

Box 251

John Klubą 
2332 W<ist Madison Str.

SV-

ir

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
susirinkimai likosi nutarta laikyti 
kiekvieną mėnesi pirmą pėtnyčią, 7:30 
vai. vakare, Jokanto svet., 4138 Ar
cher Avė. Taigi gerb. nariai ir na-

w',""^aŪkegiin,’'1iri.*: ’’

* . ’ . ‘ .u . . .. 4 . . Į $(100 GROJIKUS PlANAovių, keptuvių. r Spęcialis prirengi^ Su 94 roleHy benčius> kabj 
mas ^ysthęini S labai tvirta dėl tas> viskas už $120. Geriems ž 
keptuvės, pigiaį. Pm gaiš aiba iš- nęnis išniokėjimais.
ai i /a v Ai t m 11 _ _ -

METŲ SUKAKTUVĖS

Sesiją atidarė seimo pirm. J. 
Lapaitis 11 vai. ryto. Perskai
tyta vardašaukis. Visi nariai 
atsilankė, kurie ir vakarykštėj 
sesijoj dalyvavo. Buvo ir sve
čių. Perskaityta pirmos sesi
jos protokolas ir tapo vienbal
siai priimtas. Atsilankė vieš
nios valaparaisietės: p-lo Mari
jona Matlevich ir E. 
Joms buvo suteikta 
mas balsas.

Nutarta likviduoti 
organizavimo skyrių, 
konstitucijos priedo 
po paragrafą, kurį 
tam tikra komisija,
daug kas buvo pakeista ir pri
dėta. Buvo pridėta, kad narys 
įstojęs į LMSA. kuopą arba 
kaipo pavienis, bėgyje šeišių 
mėnesių negali užimti valdybo
je vietos, bet turi balsą. Buvo 
svarstyta ir pačios organizaci
jos pakraipos klausimas. Vie- 
organo redaktoriui.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto .laikys savo 
mėnesini susirinkimą trečiadieni, 2-rą 
Rugsėjo, 1925 m., kaip 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Auditorium, 3183 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite

tri- 
M.

Petrėnas.
pataria-

ahimnų 
Skaityta 

projektas 
patiekė 

Įstatuose

STANISLOVAS 
STRAVINSKAS

Musų mylimo sunaus, 8 me
tų, 9 menesių amžiaus, kuris 
paliko mus dideliame nuliūdi
me -rugsėjo antrą dieną, 1924.

Atsibus gedulingos pamaldos 
rugsėjo 3 d., šv. Jurgio bažny
čioj, 7:3(# vai. ryte.

Kviečiame visiis gimines, 
draugus ir pažįstamas dalyvau
ti pamaldose. Ačiū nuoširdžiai 
visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Tėvai: Antanas ir Ona 
Stravinskai, Brolis ir 
Seserys ir švogeris 
Skutau.skis.

Nauji sumanymai.
Vienas įdomus sumanymas 

yra tas, kad nutarta ateinantį 
pavasarį surengti moksliniais 
tikslais ekskursiją į Lietuvą. 
Tapo išrinkta komisija iš tri
jų narių: B. Simokaitis, M. Ši
leikis ir J. Lazdauskas. Ta ko
misija pasirūpins suorganizuot 
tokią ekskursiją ir pasirūpins 
jos dalyviais. Manoma siųsti 
savanorius ekskursininkus, ku
rie pasiskaidys įvairiomis pro
fesijomis, kaip tai: vienas in^ 
X!„:—------1^1.4-^^,
tis ir mech.-inž. J. Lauzdaus^- 
kas.

Įvairioms ekskursijos išlai
doms padengti M. Šileikis pa
aukojo $10. Taipjau buvo nu
tarta paskirti iš centro iždo 
$10. Nutarta įvesti ‘<M. K.” ko
mišką * skyrių. Nors tokio tari
mo nereikėta daryti, nes tai 
priklauso nuo paties organo 
vedėjo, bet kada buvo pakel
tas tokis klausimas, tai jisaj 
buvo patvirtintas. Nutarta pa^ 
siųsti “Naujienoms” padėkos 
laišką, kad jos duoda vietos 
“Moksleivių Keliams”.

Šihrikis paaukojo savo pus
metinę algą $17.50 už vedimą 
“M. K.”, kuri pasiskirstė 
karnai: $10. ekskursijai 
$7.50 centro iždui.

Nutarta mokėti “M. K.”
daktoriui $35.00 metams. Nu
tarta pasiųsti mirusio Dr. C.

Cherry žmonai p-niai Salv
inijai čerienei suraminimo ir 
užuojautos laišką.

Buvo sumanyta pakeisti or
ganizacijos vardą. Bet tatai 
palikta centro valdybai, kuri 
išdirbus pienus paleis referen
dumui nubalsuoti

BIRUT®
Kompozitorius A. Vanagaitis kvie-, 

čia susirinkti ant praktikų Rugsėjo 
3 d., 8:00 valandą vakare. Mark 
Sųuare ant 30-tos gatvės ir So. Hal
sted St. Nariai gali prisirašyti da
bar, o paskiau nebus priimami.

— Valdyba.

...Repeticija veikalo “šėtono Karaly
stė” bus šiandien, rugsėjo 2, 7:30 
vai. vak., Pulaskio Park Svetainėj, 
Noble ir Blackoak gatvių. Visi lošė
jai būtinai atvykit laiku, nes svetai
nė tik atdara iki 10 valandai. Vė
liau atvykę* neturi laiko repeticijų 
atlikti. •

M. Dundulienė, Režisierė

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Leyinthal Plumbing Siipply CoM 
1637 Wegt Diviston St., 

netoli 'Marshfield

MALEVOTOJAS, Dekorat.o- 
rius. Prieš malevojimą savo 
flato, pašaukę mane. Apsimo-
kės*. Aš atlieku darbą gerai ir, 
pigiai, šaukife Van Buren 
1702 arba

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Oel grosernių 
šen- i

mokėjimu. 
1912 SO. STATE STREET

ALHAMItKA STORE F1XTURE CO.

Prie medžio dirbėjų, $25 iki $30 j 
savaitę. Dviejų virėjų, $35 j savai
tę. Veiteris, $30 į savaitę. Kalvių pa- 

i gelbininkų, 50c j valandą. Blėkorių 
pagelbininkų, 55c į valandą. Darbi- 

»v a . • ninku prie ruberio, $25 j savaitę..REIKALINGAS partneris su Darbininkų į skerdyklas, 46c į va- 
nusimanas landą. Inžinierių, $40 į savaitę. Peč- 

„ . . . . : ___kurių, $30 į savaitę. Taipgi turimeceverykų biznyje. Biznis geroj (jaUg jr kitokių, darbų.
vietoj, Bridgeporto kolonijoj. Į '

Naujienos 1739 So. Halsted1
St., Box 604

. PAJIEŠKAU pusininko i bučer- 
nės bizni; vienam negalima apdir
bti: arba parduosiu visų bpčernę; 
viskas pirmos klcsos. Parduosiu 
už labai pigių kainų už cash.

10713 Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

kurių, $30 į savaitę. Taipgi turime

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA
DARBININKŲ į ware 

prie seklų.
The Ailbert Dickinson

2750 West 35th (St.
DIDELIS bargenas. 2 augštų mu

ro namas, 6-7 kambarių, 2 karų ga
ražas, barnė, pečiumi šildomus, ce- 

* mentuota ėlė, yra elektra, maudy
nės, kaina $11,700, tik $3,000 įmokė- 
jti, kitus ant lengvų išmokėjimų, 
Emerald Avė., ir 53rd St.

DIDELIS pasiūlymas rakandų. Ra- | 2 augštų medinis namas, su biz- 
prastas pianas, angliniai pečiai, kai- - »--»—’ -- —-—- « 
petai, parloro setas ir kiti rakandai. 
Proga sutaupinti daug pinigų.

4401 So. Washtenaw Avė.
2-rąš floras <U liL. .

Atsišaukite po 6 vakare.

niu, bučernė ir groserne, 2 flatai, 
5-8 kambarių, fumas ir pečiumi šil
domi, cementuotas skiepas, elektra 
ir maudynės, 2 karų garažas, šį na
mą galima išmainyti. Savininkas,

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a t 6% palūkanų. 
Taipgi perkaro Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

Wisconsino valstijoj farmą 
Clark County. Labai pa- 

Dairy ferma. Budinkai 
nauji Sailo. Traktoriai, 
mašinos. Visos mašinos 

reik ant fermų, 30 rr.vl- 
Lietuvių yra 

Kas norite ><ra-

.$(100 GROJIKUS PIANAS
Ine- yra visi 
imo- kuliamos 

kas tik 
žiamų karvių, arkliai., 
apie 25 šeimynos., 7* 
žios farmos tai atvažiuokite ir per-

lic 6778 arba Prospect 741-3 
5610 So. California Avė.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE rreparaivry anų xuiiiiiiwu«i

3301 So. Halsted SI., Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv.f 2-ros lubos)

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

PARENDAVOJIMUI kamba
rys vienaip vaikinui arba mer
ginai.

Atsišaukite:
^822 Savvycr Avė.

Merginų j krautuves, $15 j savai
tę. Veiterkų, $18 j savaitę. Virėjų, 
$25 j savaitę. Merginų j dirbtuvę, 
$15-18 j savaitę. Vyniotojų j laundrę, 
$18 j savaitę^ Indų plovėjų, $16 j sa
vaitę. j pentrę merginų, $75 j mėne- 
sj. Rasierkų. $18 j savaitę. Merginų 
namų darbui, $15-18 (j savaitę, val
gis ir kambarys. Taipgi turime daug 
ir kitoMn darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St., 2 fl.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ant loto arba namo. 
Priežasti patčmysit ant vietos*, ra dėl pienininkystės, turi būt su gy- 

l ! vuliais ir su mašinomis. Atpirksiu
gyvulius ir įrankius, arba parendavo- 
siu su gyvuliais — kaip farma sto
vi. Turi būt Illinojaus arba Wiscon- 
sino valstijose ir su gerais budinkals. 
Meldžiu rašyt visas išlygas aiškiai; 
su pirmu laišku rašykit arba atsi
šaukit

Atsišaukite.
<3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI antrarankios 
lentos, pigiai. Atsišaukite prie 
laivo. “Geobge W. Clyde”

C. L. Witley Slip
23 St. and Robey

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų iv šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
lar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madisbn St.
PARDAVIMUI 2 flatų mūri

nis namas ir cottage, ant vie-BRIGHTON PARK 
PARDAVIMUI grošernė, cash biz

nis, ant bizniavęs gatvės, labai ge- no loto, geros rendos, apleidžiu 
’ kuris miestą, parduosiu pigiai.

Moltzan, 2647 West 17th St.
roję vietoje dėl žmogaus, 
nori uždirbti pinigų.

Kreipkitės:
. 2612 W. 47 Str.

RENDAI kambarys dėl dvie
jų vaikinų ar merginoms arba-į rakandų išdirbystę. Nereikia: 

ar pa- patyrimo nei anglų kalbos. Lie-1 
tu ve prižiūrėtoja pagelbės jums 

su vėliausios mados paranku- uždirbti gerą algą j 
A. L. Randail

525 W. 76tr St.

ženotai porai be vaikų i 
vienių. Kambarys šviesus ir

mais. 4234 So. Maplo\vood 
antros lubos.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę. Biznis* da
romas geras. Priežastį pardavi
mo patirsite ant viietos, 3300 S. 

BĘIKIA moterų prie pihirpo Ashland Avė. (Lafayette 77241

6845 Sangamon St., 2 
5-6 kambarių, 50 pėdų 
garažas. Kaina, $10,500, 
$4,000. HARRELL, 

1212 W. 63rd Str.

flatų, 
lotas, 
cash,

PARDAVIMUI Igrosernė ir 
bučernė, lietuvių ir rusų apie- 
l'inkėj. Parduosiu labai pigiai.

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

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

St. Joseph, Michigan

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

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


