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Žuvo lėkę į Honolulu 
aviatoriai

Europos saugumo planas 
gali pairti

Maskvoje areštuotas aukštas 
sovietų valdininkas

Neranda skridusio j Hono
lulu hidroplano

Bijoma, kad dėl audros ir ne
ramaus vandenyno prapuola- 
šieji aviatoriai nebūtų žuvę

LAI I Al NA, Maui Sala, rūgs, 
2. — Trys laivyno hidroplanai 
išlėkė iš čia ieškoti prapuolu
siu hidroplano PN9-1, kurs už-

Europos saugumo planas 
gali visai pairti

Vokietijos atstovas reikalauja, 
kad sankcijų klausimai butų 
Tautų Sąjungos peržiūrėti

LONDONAS, rūgs. 2. —Ne
žiūrint didelės slaptos, kuri den 
gia legalių ekspertų konferen
ciją Londone dėl saugumo pak

PRAPUOLĘ S KELIONĖJ J HONOLULU HIDROPLANAS

Milžiniškas Jungtinių Valstijų laivyno hidroplanas PN9-1, kurs praeitą < pirmadienį iš
skrido iš San Francisco į Honolulu, bandydamas 2,100 mylių kelionę padaryti be sustojimo, 
bet, pristigęs gazolino, buvo priverstas nusileisti į vandenyną, apie 150 mylių nuo kelio
nės tikslo. Iki šiol jo nesuranda. Del siautusios audros bijoma, kad jis, su visais penkiais 
aviatoriais, nebūtų žuvęs. (Pacific and Atlantic Photo).

t
vakar išskridęs iš San Francis 
co bandė be sustojimo pasiekti 
Honolulu, bet, pristigęs gazoli
no, buvo priversta^ nusileisti į 
yandenyną kur nors apie 150 
mylių nuo Maui Salos.

Kadangi praeitą naktį siautė 
smarkus vėjas su lietum, ir 
vandenynas buvo smarkiai įsi
siūbavęs, neramus, tai yra bai
mės, kad visi penki tuo hidro- 
planu skridę aviatoriai nebūtų 
žuvę.

Be išskridusių trijų hidropla- 
nų, laivyno vyriausybė pasiun
tė prapuolusiems lakūnams ieš
koti dar šešis submarinus, ke; 
lėtą ardomųjų ir kitokios rų- 
šies laivų.

Vokietijos karininkai vėl 
dėvės žibučius

, »

BERLINAS, rūgs. 2. — Pre 
zidentas Ilindenburgas vakar 
išleido dekretą, kuriuo Vokieti 
jos karininkam** leidžiama vėl 
dėvėti žibančios uniformos ir 
pentinai, kaip kad buvo kaize
rio laikais. Monarchistai tuo 
labai džiaugiasi, bet respubh- 
kininkai baisiai pasipiktinę.

Dėvėti žibančias uniformas 
karininkams buvo užgynęs, bu
vęs prezidentas Fridrichas 
Ebertas, socialdemokratas.

to, sužinota, kad Vokietijos at
stovas, D-ras Gaus, eidamas 
tvirtomis savo valdžios instruk
cijomis, reikalauja, idant pro
jektuojamame pakte butų pa-
daryta provizija, reikalaujanti, 
kad visus Versalės sutarties 
sankcijų klausimus Francija 
perduotų Tautų Sąjungai per
žiūrėti.

Del šitokio griežto Vokietijos 
reikalavimo kai kuriuose rate 
liuose manoma, kad ekspertu 
darbas bus bergždžias ir kad 
projektuojamoji premjerų kon 
ferencija bus atidėta neaprilio- 
tam laik’P.

... i_______

Tarptautinis komunikaci
jos kongresas Paryžiuj
PARYŽIUS, rūgs. 2. — Pa

ryžiuj prasidėjo tarptautinis 
komunikacijos — telegrafo, ka
belio, radio ir telefono -— kon
gresas, kuriame dalyvauja dau
giau kaip penkių dešimčių kraš
tų atstovai. Kongresas tęsis 
maždaug apie mėnesį laiko.

Pastarasis toks kongresas bu
vo laikomas Portugalijos sosti
nėj, Lisabone, 1908 metais.

Egipto karaliaus gimi
naitis pabėgo iš pa

mišėliu namų

Aukštas sovietą valdinin
kas areštuotas Maskvoj

Rusų prekybos misijos Anglijai 
galva kaltinamas dėl sukty
bių ir papirkimų

BERLINAS, rūgs. 2. — Vie
tos valdininkų rateliuose daug 
kalbama dėl areštavimo Mas
kvoj aukšto sovietų valdinin
ko, Piatkovskio. Piatkovskis 
buvo rusų prekybos atstovybės 
Anglijoj viršininkas, ir dabar, 
sugrįžus jam į Maskvą, staiga 
tapo areštuotas kaltinamas dėl 
išaikvojimo didelių sumų val
džios pinigų ir dėl ėmimo kyš*ų. 
Del to paties kaltinami ir kai- 
kurie kiti jo draugai ir bendra
darbiai. K

Suėmimas prekybos misijos 
viršininko įdomus tuo, kad 
Piatkovskis buvo senas pasižy 
mėjęs bolševikas, vienas taip 
vadinamos Lenino gvardijos 
narių, ir be to jis buvo dar už
ėmę* labai svarbią valdžios vie
tą — jis buvo direktorius “Ar
kas” komisijos, kuri veda vi
sus prekybos reikalus, visą eks
portą ir importą tarp Rusijos 
ir Anglijos. , v ___ __ ■

J. V. armijos karininkas 
pasmerktas pakarti

Tauty Sąjungos Taryba 
susirinko posėdžiams

Norvegijos darbininkai 
kratosi maskviečių

Britų su Turkais ginčas dėl 
Mozulo atidėtas svarstyti vė
liau

Nacionalė darbo sąjunga savo 
pirmininku išrinko maskviš
kių priešą, Olseną

Japoną karininkai suėmė 
sovietą aeroplaną

• TOKIO, Japonija, rūgs. 2. — 
Sovietų Rusijos aeroplanas, 
skridęs su vizitu iš Pekino į 
Japoniją, nesilaikydamas nu
statyto kelionės ruožo, nusilei
do ties Enomura, Hiko saloj, 
pačioj šimonoseki fortifikacijų 
zonoj. Japonų karo vyriausy
bė tuojau aeroplaną suėmė ir 
pargabeno į divizijos štabą Hi- 
rošimoj. Antras sovietų aero
planas neatvyko.

I Japonijos aviacijos vyriausy
bė buvo įspėjus neskristi šian
die dėl smarkaus vėjo, tečiau 
rusai įspėjimo nepaklausė. Ae 
roplanai turėjo kaip šiandie at- 

.vykti į Tokio, ir jų buvo lau
kiama su iškilmėmis.

Francuzy banką tarnauto
jai nutarė lysti streiką

. PARYŽIUS, rūgs.. 2.—Fran
cijos bankų tarnautojai, kurie 
jau ilgokas laikas streikuoja, 
reikalaudami didesnes algos, at 
metė bankų direktorių pasiūly
tas taikymos sąlygas ir 4,571 
balsu prieš 1,295 nutarė tęsti 
streiką toliau, iki bankininkai 
sutiks jų reikalavirpus išpildyti.

Kentucky neleidžia vienuo
lėms mokytojauti

Davies kauntės švietimo komi
sija nutarė, kad “sesers” ne
gali būt mokytojos

,OWENSBORO, Ky., rūgs. 2. — 
Davies kauntės švietimo komi
sija atmetė subdistrikto trttatų 
sų propoziciją, kad butų paim
tos Uršulietės vienuolės moky
tojauti viešose kauntės mokyk
lose. švietimo komisija pareiš
kė, kad vienuolės negali būt 
mokytojos) viešose mokyklose, 
nes jos, dėvėdamos savo orde- 
no rūbais, darytų vaikams re
liginės įtakos, o tai yra prie
šinga įstatymams ir valstijos 
konstitucijai.

Ispanijos transporto lai
vas su 1,000 karei

viu sveikas
MELILA, Ispanų Morokka, r. 

2. — Ispanijos transporto lai
vas Espana No. 5, apie kurį 
vakar telegrama iš Fezo buvo 
pranešus, kad jis su visu tūks
tančiu gabenamų Ispanijos ka 
reivių buvęs riffiečių t kanuolių 
paskandintas Alhucemaso įlan
koj, yra ‘sveikas ir randasi Me
ilios uoste. žinia apie jo pa
skandinimą buvo neteisinga.

Amerikiečiai Rusų 
Mokslo Akademi

jos jubilėjuje
LENINGRADAS, Rusija, r. 

— Rusų Mokslo Akademijos 
dviejų šimtų metų sukaktuvių 
šventėj dalyvauja ir Amerikos 
atstovai: buvęs Indianos guber
natorius James P. Goodrich, 
buvęs Amerikos Šalpos Admi
nistracijos Rusijoj direktorius, 
pulkininkas Wm. N. Haskell, ir 
Leland Stanford Universiteto 
D-ras Frank A. Golder. Visi jie 
atvyko šiandie.

Žemės drebėjimas 
Indianos miestely. |

EVANSVILLE, Ind., rūgs. 2. 
— šį rytą, apie 6 valandą, čia 
buvo jausta žemės drebėjimas, 
žalos nepadaryta.

GAISRAS BOSTONE

BOSTON, Mass., rugp. 29.—

IONDONAS, rūgs. 2.—Prin-

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 2. 
— šiandie susirinko Tautų Są
jungos Taryba, Francijos užsie
nių reikalų ministeriui, Aristi
dui Briandui, pirmininkaujant.

Nė Britai, nė Turkai nebuvo 
prisiruošę svarstyti savo ginčą 
dėl Mozulo aliejaus sričių ir ta
sai svarbiausias klausimas, 
kurs teks tarybai *nręsti, ati
dėta rytdienai.

Ginčijamoji teritorija buvo 
pirmykščios Turkų imperijos 
dalis, bet dabar Britai spiriasi, 
kad ji įeinanti į ribas Irako 
(Mesopotamijos), kuriam Ang
lija turi mandatą, duotą jai 
Tautų Sąjungos.

OSLO, Norvegija, rūgs. 2. — 
Norvegijos nacionalė darbo są
junga savo pirmininku vakai 
išrinko Halvarą Olseną.

Olsen pirmiau priklausė kai
riajam komunistų sparnui, bet 
paskui jis nebesutiko su mas
kviečiais ir todėl pasitraukė iš 
partijos.

Į Olseno išrinkimą dabar žiū
rima kaip į sumušimą maskviš
kių komunistų, kurie buvo taip
jau ir kitais klausimais sumuš
ti. -r

Boyden gal bus paskir
tas ambasadorium

Japonijai i
WASHINGTONAS, rūgs. 2.

— Girdėt, kad ambasadorium f Japonijai į vietą mirusio Banc- 
rofto bus paskirtas Roland W. 
Boyden iš Massachusetts, buvęs 
pirmiau Amerikos observuoto- 
jas prie reparacijų komisijos.

Norvegai mažina muitą
OSLO, Norvegija, rūgs. 2.— 

Minlsterių kabinetas nutarė su
mažinti Norvegijos muitus nuo 
10 iki 50 nuošimčių. Tikima, 
kad dėl to kainos visiems daik
tams gerokai atpigs.

Lavinimos laivas apvirto;
28 skautai išgelbėta

SĄUL STE MARIE, Ontorio, 
rūgs. 2. — St. Mary upėj, ties 
Moon sala, pirmadienio naktį 
apvirto lavinamasis laivas By- 
Gar, ir visi jame buvę dvide
šimt aštuoni jūrių skautai,

Sovietų teatrų sąskaiti
ninkas pasmerktas 

sušaudyti
MASKVA, rūgs. 1. — Sovie

tų valdžios teatrų sąskaitinin
kas, A. A. Grave, tapo teismo 
pasmerktas sušaudyti. Buvo 
apkaltintas dėl nusukimo val
džiai kelių dešimčių tūkstančiu 
rublių.
, Kaipo valstybės tarnautojas 

Grave gaudavo nedidelę algą, 
bet buvo paMebėta, kad jis 
gausiai leidžia pinigus kasine—

Kinu banditai paleido 8 
britu misionierius

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 2. 
— Gauta pranešima*, kad aš
tuoni britų misionieriai, kurie 
buvo banditų rugpiučio 5 die
ną suimti centraliniuose Kinuo
se, dabar tapę paleisti iš nelais
vės.

SARGYBA NUŠOVĖ ARMI
JOS SERŽANTĄ

NOGALES, Ariz., rūgs. 2. — 
Praeitą naktį Camp Stephen 
Little sargyba nušovė Kompa
nijos E pirmą seržantą Cole- 
maną. Sargyba, pastebėjusįjį 
einant, liepė jam sustoti, bet 
užuot sustojęs, Coleman ėmė 
bėgti. Tris kartus atkartojus 
liepimą, sargyba šovė.

MANILA, Filipinai, rūgs. 2. taipjau ir kapitonas Smith,1 valdžios laikomoj gembleriavi-
— Jungtinių Vateitijų armijos sukrito vandenin. (Jie tečiau mo įstaigoj. Padaryta jo są-cas Ahmed Seif Eddin, Egipto 

karaliaus Fuado dieveris, klys leitenantas J. S. Thompson ta- visi buvo Moon salos pakraščio skaitų revizija parodė Gravės 
per dvidešimt ketverius metus po karo teismo pasmerktas pa- sargybos išgelbėti ir pargaben- padarytas suktybes, 
buvo laikomas proto ligomis‘karti už žmogžudybę. Šių me- ti į Sault Ste Marie. 
sergančiųjų ligoninėj netoli tų balandžio 5 dieną leitenan-’ 
Tunbridge Wells, dabar kažin- tas Thompson, kurs yra dar tik' 
kur prapuolė. Scotland Yardo 24 metų amžiaus, nušovė p-lę 
žvalgyba stropiai jo ieško. Ma- Audrey Burley iš Memphis, at- 
noma, kad jis yra pabėgęs į 
Franci ją.

[Kodėl Anglijos valdžia lai
kė jį pamišėlių namuose, tai y 
ra jos paslaptis. Princo Eddi 
no turtas, siekiąs per milijoną 
dolerių, buvo Britų valdžios 
konfiskuotas 1898 metas, o 
pats Eddinas paskelbtas pami
šėliu ir uždarytas ligoninėj.]

vykusią j Manilą savo giminių 
atlankyti.

Penki asmens užmušti 
traukiniui sudau- ' 

žius autą

GREENSBORO, N. C rūgs.
Žaibas sunaikino 55,000 1:„” Net0‘! nuo či.a’ Reids’ 

’ ville, pasažierinis traukinys su
daužė gelžkelio kryžkelėj auto
mobilį, kuriuo važiavo penki 
______ Visi jiė buvo užmuš-

bačkų aliejaus

Moteriškė paskiriama 
Amerikos konsulu

DENVER, Colo., rūgs. 2. — 
Miss Pattie Field iš Denvero 
paskiriama Jungtinių Valstijų 
konsulu Amsterdame, Olandi-

Gaisras šiandie sunaikino East joj* Ji bus pirma Amerikoj 
Bostone šešis gyvenainuosius moteriškė, paskirta konsulo 
namus. Keletas kitų namų vietai. ,Miss Field yra baigusi 
taipjau buvo gadinta. Per ko valstybės departamento užsie- 
kią valandą ugnis grėsė visam nio tarnybos mokyklą Washing 
distriktui. tone.

LULING, Texąs, rugsėjo 2. — žnuohSs. 
Trenkęs laike lietaus audros 
griaustinis uždegė vieną Mag- 
nolia Petroleum kompanijos i 
tanką, sunaikindamas 55 tūks
tančių bačkų aliejaus. Perkū
nas taipjau, nutrenkė vieną 
mergaitę, negrę. 

____ X-
Šovė fašistus; vienas už-

Buvęs caro laikais žandarų pul
kininkas pasmerktas

MASKVĄ rūgs. 1. — Teis 
mals pasmerkė penkiems me
tams kalėjimo buvusį caro lai
kais žandarų pulkininką Kripo- 
vą, kaltinamą už pirmykščias 
jo nuodėmes. Teismas tik at
sižvelgdamas j Kripovo senatvę 
— jis jau 62 metų amžiaus — 
paskyrė jam kalėjimo bausmę, 
o ne sušaudymą.

Prapuolusieji rusų avia
toriai atsirado

I MASKVA, rūgs. 2.—Du Le- 
Chicagai ir apielinkei oficia- ningrado Mokslp Akademijos 

lis oro biuras šiai dienai pra- aviatoriai, apie kuriuos buvo 
muštas, antras sužeistas našauja: manyta, kad jie žuvę, yra lai-

| Aplamai gražu ir taipjau šil- mingai pasiekę Novaja Zemlia 
ta. stiprokas žiemos vakarų vė- salą, žiemių vandenyne. Jie

I

ROMA, Italija, rugsėjo 2. —
Fašistams vakar demonstruo- jas. laukia atvykstant dviejų kitų
jant Paimi miesto aikštėj, j Vakar temperatūra 7 vai. ry- aviatorių, pasiųstų jų ieškoti,
juos paleista keletas šovinių, to buvo 71°, po pitų 5 vai. šie- o taipjau prof. Matusevičo, ku-
Vienas fašistas buvo užmuštas, kė 92° F. x ris keliauja laivu. Po to vi-
antrasi sužeistas Keli įtariami šiandie saulė teka 6:16, lei- sa ekspedicija pradės savo ty-
del šaudymo asmens suimta. I džiasi 7:22 valandą. rinėjimus žiemių vandenyne.
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Ginčas dėl pasko 
los Lietuvai

(Pabaiga)

nes nuopelnais tos paskolos ga- 
■ vinie? Iš tokių “Garso” ir jo

jo atstovo prasimanymų, išeitų, 
|kad kuomet jo garbinami žmo
nės nori atlikti naudingą Vals
tybei darbą, tai tas pats “Gar
sas” tą darbą griauna ir jam 

| priešinasi. Pagalinus, reikia 
konstantuoti dar ir tas faktas, 
kad “Garsas” tame savo straip- 

pa" snyje vien nepamatuotais prasi-
* manymais kriminaliai įtaria

KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wišc.

Kelioliką mėnesių po tų f* 
stangų, Dr. Vinikui gryžtant 
Amerikon, Kauno miestas pa- 'patj j>«rą Viniką ir Valstiečius 
skolos negavęs, įteikė jam pi!-1 Liaudininkus ir rekomenduoja 
nūs ir neapribuotus įgaliojimus *gaulają Kauno miestui pasko- 
ieskoti Kauno miestui reikalin- ja atmesti, nors pirmiau ir tik

rino,kad tokia paskola dar nė-

Svarbus pranešimas vietos 
apielinkės lietuviams.

ir

gos paskolos. L- - - - - - -
Atvykęs Amerikon, Dr. Vini- ra gauta.

kas tuojaus nusisamdė tinka-1 Lietuvos Valstybei paskolos 
mus žmones tai paskohu reali- j klausimą laikome didžiai svar- 
zuoti; p. Hirševičius įėjo kaipo jr i.įmtn žygiu. Kad Lie- 
brokeris, o adv. Maginni» kai-‘tuvai paskola yra būtina, ro- 

juriskonsulatas. Dr. Vini- (jog> kiekvienas giliau dalykus 
kui, kaipo komercialiam Lietu- įžiurintis lietuvis pripažins, 
vos attache, buvo žinoma, kad mažiausios abejonės, kad 
Lietuvos Valstybė taipgi ieško kiekvienas, supratęs Lietuvos 

ekonominę padėtį, paskolos ga
vimui nesipriešins. * Tai yra

paskolos. Ir todėl Kauno* 
miesto paskolos ieškojimas bu-’ 
vo naudojamas kaipo kylys už- j.r Valstybei naudingas
interesavimui finansinių ptai-|žygis< ir kas tą žygį atlieka, 
gų ir Valstybės paskola. K°*.kad paskolą išgavus, rodos -ne- 
vo mėnesio pradžioje paskola ‘turėtų taip didelės svarbos. O 
buvo gania, bet dėl įvykusių vienok, pus mus lietuvius, kai 
reikalavimų, kad adv. Magintus kuriems asmenims, Valstybiniai 

ineįšsiauklėjusiems, tas daro di 
delį skirtumą.

Paimkim kad ir “Garso” Nr. 
32, rugpiučio 6 d., 1925 m., 
apžvalgoje tilpusi raštą “Kas 
išgavo paskolą?,” paremtą p. 
Mačiulio prasimanymais, ir už 
paskolos gavimą jau vainikuo
ja savo žmones, kurių vienas 
net yra pareiškęs, kad ta garbė 
jam nepriguli ir jis Amerikoje 
paskolos yra ieškojęs ne Vals
tybei, ne Kauno miestui, o vien 
“Galybės” Bendrovei. Šitas 
pareiškimas yra žinomas ir 
“Garso” redakcijai ir jos atsto
vui p. Mačiuliui. Ir matyt 
“Garso” redakcija ir abelnai 
dešinioji spauda neturėdama 
jokių faktų tam savo tikrini
mui paremti, griebiasi kolionių 
ir šmeižtų. Valstybiniai iš
auklėti žmonės, kuriems rupi 
jų krašto labas ir svarbieji rei
kalai,

Bendrai penkios lietuvių ko
lonijos — Waukegano, Keno- 
slia, Racino, So. Wilwaukee ir 
Mihvaukk'e, varde T. M. D. Ap
skričio, ruošia su žaismių pro
gramų ir šokiais paskutinį va
saros sezono pikniką. Įvyks 
rugsėjo 6 d., 10 vai. iš ryto. 
Nuo Racine miesto šeštoj mai- 
lūj į žiemius, prie gero High- 
way No. 15 kelio, randasi Mid- 
wny Parkas, ten ir bus tas di- 
dŽiuilis piknikas. Galima priva
žiuoti strytkariais — T. M. E. 
R. and L. Co. karais, 
programas prasidės 1 
pietų. Kenosha Dailės 
bolininkai su Raeino

Mihvaukee lietuviais bolinįjį- 
kais eis į persitikrinimą. Su
darys Bolių rtūinį ir šis gėtfiis 
nulems, kurioj kolonijos holi- 
ninkai liks čampionais. Wauke- 
gano lietuviai stos prie virvės 
traukimo ir kviečia į persitik
rinimą Lile vienos kolonijos 
lietuvius. Programc bus daug 
dalykėlių moterims, vyrams, 
merginoms ir vaikams. Užsi
baigus prOgramui tęsis šokiai 
prie geros orkestrus iki 11 vai. 
vakaro. Jei gamta savo rūstu
mu nepastos kelio, kaip kad pa
vasarį yra padarius, tikimės iš
eiti laimėtojais. Vatde rengėjų 
širdingai kviečiame vietos ir 
apielinkių' tiiiestelių lietuvius 
atsilankyti rugsėjo 6 d. į T. 
M. D. apskričio pikniką Mid- 
way Parke. Laikas patogus, 
-!--- ....

I '

mat prieš šventę LiiImvt Day, 
tad ir su važiavimu į namus ne
reikės skubintis, nes į darbą 
nereikta riti. Galėsime ilginus 
pasilinksminti. Prašome para
mos lietuvių' apšvietos darbe. 
Atvažiuokite skaitlingai.

—M. Kasparaitis

Žaismių 
vai. po 
Ratelio 
ir So.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

S s
AMERICA 

išplaukia 
rugsėjo 19

m. ■ ų r- t V <

NORĖDAMI:
PIRKTI. PARDUOTI AR M AL* 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS T 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,, 

ANT NAUDOS. t

S. L. FABIONAS C&

809 W. 351h SI., ChicsEO 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.Plaukite po Amerikos vėliava”

Papiginta ten ir atgal kelione |

LIETUVĄ
Tik 1203.00 ir daugiau per Bremen ar CKerbourg

Dabartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tivyne. 
ypitingai kad važiuojate vienu ii pasaulio geriausių laivų 
priklausančių Amerikos valdžiai.

Erdvus trečius k bito s kambariai, puikus maistas ir vieta 
ant dėmų, greitas susisiekimas su kelionės galais yra užtik
rinti keleiviams ant ,bile šių laivų: Lcviathan, George \Vash- 

„ington, America, Prcs. liarding, Pres. Koosevelt, Repnblic. 
Pasiklauskite pilnų informacijų pas savo vietos laivakor
čių agentą arba

United States Lines
45 Broadsvay New York City

O

110 So. Dearborn St. Chicago, III.

K. GUGIS

ir Hirševičius pasitrauktų, tai^ 
sudarytoji organizacija pasko
lai gauti iširo. Paskola taip
gi žlugo. Tuo momentu išro
dė, kad paskolos negaus nei 
Kaunas nei Valstybė. Visą 
darbą reikėjo pradėti iš naujo, 
bet jau sft didesniu atsargumu 
ir slaptu. Naujos paskolos ieš
kojimui buVo sudarytos naujos 
organizacijos, nauji 
samdyti, ir tačiaus 
čius paliko su Dr.
darbą vedė.

Iš naujųjų spėkų 'p. Hirševi- 
čiui pavyko pirmutiniam gauti 
galutinį sutikimą organizacijos, 
kurią jisai klabino duoti Kau- 

•no miestui, o gal ir Valstybei, 
paskolos. Gavus šį sutikimą, 
visos pastangos gauti paskolą 
iš kitų šaltinių buvo pertrauk
tos, o atsargumo deliai, kad su 
šia paskola neįvyktų panašiai 
kaip su pirmąja, visos tolimes
nės derybos buvo perkeltos 
Kaunan.

Foundation Kompanijos ats- 
stovui negalėjus sutartu lakiu 
atvykti Kaunan, Kompanija 
prašė Dr. Viniko vykti Lietu
von. Bet ištikus jo šeimoje 
pavojingai ligai ir pagaliaus pa 
čiam susirgus, reikėjo ieškoti 
kito asmens ir tuo asmeniu ta
po išrinktas p. Hirševičius, ku
ris išvyko Kaunan jau kaipo 
Foundation Kompanijos! atsto
vas. Atvykęs laetuvon jisai 
jau rado ir kitus Foundation 
Kompanijos atstovus, ir ten 
jiems pasirodė galimu padaryti 
galutiną pasiūlymą ir Valsty
bės Paskolai tomis pat sąlygo
mis, kaip ir Kauno miesto pa
skola buvo gauta. Yra teisy
bė kad Valstybei paskola buvo 
ieškoma ir jau kelių Valstybės 
Įstaigų, lygiai kaip ir įvairių 
kitų privačių ir semi-oficialių 
įstaigų, bet tie visi žygiai liko
si bergždžiomis pastangomis.

Keistas pasigyrimas
Kad p. J. P. Mačiulio prasi

manymas paremti pasigyrimai 
yra begalo keisti, liudija dar ir 
sekami faktai. Jeigu su Dr. 
Viniku Foundation Kompanija 
atsisakė tartis, tai tuomet su 
kuopri ta. Kompanija tarėsi? O 
taipgi, ką Dr. Vinikas veikė ir 
dabar ’ veikia Amerikoje kaipo 
Lietuvos prekybinis attache? 
Kodėl jisai dalyvavo net Foun
dation Kompanijos pranešimuo
se laikraštininkams?* Toliaus, 
kaip galima išaiškinti tą faktą, 
kad pats “Garsas” Nr. 20, iš 
14 d. gegužės, kuriame telpa 
straipsnis “Del Kauno Pasko
los,” ir kurio turinys aiškiai 
liudija kad tokios informacijos, 
kokiomis tas straipsnis parem
tas, galėjo būti gaunamos tik
tai iš įstaigų, kurios pilnai ži
no Valstybės paslaptis, ir ku
rio tonas neduoda mums abejo
ti kas tą straipsnį inspiravo,* ir 
kuriame aiškiai pasiūloma Lie
tuvos Valdžiai jau gautąją 
Kauno miestui paskolą atmes
ti, dabar tas pats “Garsas” 
kiti dešinieji laikraščiai 
bando apvainikuoti saVo žmo-

žmonės nu
li. Hirševi- 
Viniku, tą

ir 
jau
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LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Ąve., 

Phone Lafayette 6149

M 4
N '• M

Senas skonis alaus —

taip nesiegia.
A. B. Strimaitis, 

Sandaros atstovas,*
S. E. Vitaitis, 

“Tėvynės” atstovas*,
Pr. Bajoras, 

“Vienybės“ atstovas.

Atsimenat seną Edel-
weiss? Retas senas sko
nis, mišinys toks pat 
kaip keli metai atgal. 
Prie šaltos,mėsos ir su 
rio-*-Edelweiss ant vir
šaus dėl užbaigos.

SCHOENHOnN COMl’ANY

VGoCnr
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ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

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

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
II ...■■! — Į f

■■ ■ I- ■ — ■ ■ -............. ...... ■ »^l .1 -----------

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

t Bridgeporto Ofisas 
3335 Sb. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
................................. ... .■■—■.i—j ■ ■ _

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK

o H < t
| »

Lietuvis Advokatas 
i» 2221 W. 22 St.

arti LeaVltt 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.

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.

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

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 tikras kuponas, kurį reikės iš
kirpti ir sykį į mėnesį apmainyti į tikrų United Profit 
Sharing kuponų, Naujienų raštinėje, asmeniškai ar lai
škais. Kuponai bus duodami sekamoj tvarkoj:

Užsimokėjusiam už Naujienas už metus — 150 kuponų; 
pusę metų — 75 kuponus; už tris mėnesius, 35 kuponus; 
už vienų mėnesi, 10 kuponų. Kiekvienam, kuris kasdien 
ima Naujienas ir nepraleisdamas iškirps tam tikrų ku
ponų it priduos į Naujienas, gaus vienų kuponų už kiek
vienų Naujienų numerį.

Taupyk ir Kitam Pasakyk!

M

Tel. Dearborn 9057

1. A. SUKIS
ADVOKATAS z

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.:. Hyde Park 3395

)=
J. P. WAITCHES

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

, 10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BUKDEN
(John Bagd/.iunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Tclephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
, _ —---------—------------- ------- - I .1 ■■■■—*

V. W. RUTKAUSKAS '
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SK Chicago
Tel. Yards 46<S1

kA. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6260

< Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. G737

I
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:
l. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

y LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G, Mauricas, 433^
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — Q. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III. •

Kasteriu* — J. Kondratavičius, 1061:.
Edbrooke Avė., Chicago, 111.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Narvai — A. Kemėža, A. Vilis.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

tai daugelis tos organizacijos 
narių su džiaugsmu stos jiems 
b talkų. Reikia tiktai pradėt.

Aš, siūlyčiau, kad socialistai 
stotų į darbą be jokio atidėlio
jimo. Už dvejeto mėnesių bus 
StLA. viršininkų nominacijos, 
paskui bus viršininkų rinkimai, 
paskui seimas. Per visų šitą 'lai
kų SLA. nariai dauginus inte
resuosią savo organizacijos rei
kalais, negu paprastai. Busi
mam seime socialistai turėtų 
jau .pasirodyti su aiškiais pla
nais ir programų. Dar būti, 
geriau, kad socialistai jau ir 
per viršininkų nominacijas ir 
rinkimus nurodytų SLA. na
riams, ko jie turi reikalauti iš 
savo organizacijos vadų. Jei
gu 
tai
kaip tiktai rinkti sau už “bo
sų” tų arba kitų partijų. O tai 
tiesiog stato j pavojų visą or
ganizacijų.

Taigi, draugai,
darbuotis ir nebūkime 
nei

Belgą Partijos Jubilėjus

socialistai to nepadarys 
nariai neras nieko kita

Socialistai ir S. L. A>
Man rodos, kad organizuotie

ji lietuviai socialistai ir jų 
vienminčiai daro stambių klai
dų. nevesdami atktyviškos po-

Amerikoje. Tai yra didelė ir 
svarbi Amerikos lietuvių gy
venime organizacija. Del jos 
kontrolės varžosi tautininkai 
su bolševikais, o mes ką daro
me? Mes, socialistai, savo at
skiro nusistatymo neparodėme, 
ir dėlto mes neturime pride
rančios mums įtakos Susivie
nijime.

Tuo gi tarpu socialistai yra 
gana veiklus nariai Susivieni
jime. Jie lanko kuopiį susirin
kimus turbūt ne blogiau už 
tautininkus, o organizacijos 
gyvenime nuo įvairių priešų 
jie darbŠtesni, negu pastarieji.

Didžiausias ir pavojingiau
sias SLA. priešas šiandie yra 
bolševikai, kurie taikosi tą or
ganizaciją pasigrobti ir panau
doti provokatoriškiems savo 
partijis tikslams. Bet kas gi 
griežčiau* kovoja su bolševi
kais už socialistus? Tautinin
kai tą kovą dažnai net trukdo, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
skell>dami, kad bolševizmas tai 
tas pat, kas socializmas. Vie
nok už tai, kad socialistai sten
giasi atremti bolševikų užma
čias, atkreiptas prieš SILA. 
(lygiai, kaip ir prieš kitas mu
sų organizacijas), socialistai 
negauna jokio pripažinimo Iš 
vadinamos “vidurinės srovės”. 
Tautininkų spauda ramiai sau 
rašo, kad jų partija tai “natū
ralus” SLA. šeimininkas. Ji 
esanti jį išauklėjusi, užauginu
si, ant tvirtų pagrindų pasta
čiusi ir ji privalanti jį toliaus 
valdyti !

Nenoriu čia užimti vietos 

Įrodinėjimams, kad tos tauti
ninkų pretenzijos yra niekuo 
neparemtos. Gana bus pažy
mėti tiktai tą faktą, kad tauti
ninkų partija gyvuoja vos 
metų, o SLA. jau eina l>ene 
metus amžiaus. Aišku, kad 
viščiukas vištą išperi!

Bet klausimo svarba yra
tame, ar soiialistams priklauso 
“atlyginimas” už jų darbavi- 
mąsi Susivienijime, ar ne. 
Svarbu yra, kaip ta didelė lie
tuvių organizacija yra ir pri
valo būt tvarkoma. Tautinin
kai sako, kad jų partija turi 
Susivienlijimą vafldyC; 
nistai gi no^i paimti 
partijos “globon”. Ir 
antrais varžosi dėl

10
39 
ne

ne

komu- 
jį savo 

vieni su 
valdžios. 

Ar socialistų atžvilgiu tatai
yra gerai? Ar solialistams nie
ko daugiaus nepalieka, kaip
tiktai svarstyt, katros tų dvie
jų partijų valdžia butų jiems 
labinus pageidaujama, ir sulig 
tuo vieną jų remti, o prieš ant
rą kovoti? Ar gal, pagaliau, so
cialistai turi patys stoti j lenk
tynes su tautininkų ir bolševi
kų partijomis ir stengtis iško
vot valdžią 
partijai?

Nemanau, 
organizacija
būti. Jisai neturi tarnaut jo
kiai partijai, nes jo tikslas yra 
visai kitoks. Jeigu', pa v. socia
listai paimtų SLA. į savo ran
kas ir pradėtų visus jo narius 
versti, kad jie remtų socialis-

Susivienijime savo

SLA. nėra partinė 
ir neprivalo tokia

tų partiją, tai nariai, kurie so
cialistams nepritaria, jaustus 
esą skriaudžiami ir priešintų
si; iš to kiltų peštynės organi
zacijoje, kurios jai pakenktų. 
Toks pat narių skriaudimas 
(tiktai gal ne taip aiškiai ma
tomas) butų, jeigu socialistai, 
kontroliuodami tSILA., įkirtų 
iš jo iždo pinigus socialistų rei
kalams, davinėtų paskolas so
cialistų faikraščiams ir t. t. 
Nes SLA. iždas juk susideda 
iš pinigų, kuriuos moka tai 
organizacijai ne vien socialis
tai.

Taigi socialistai neprivalo 
statyti sau tokio tikslo, kad 
paėmus Stf.A. į savo rankas ir 
pavertus savo partijos įrankiu. 
Bet jeigu socialistai neprivalo 
taip daryti sau, tai jų pareiga 
yra žiūrėti, kad taip nedarytų 
nė kitos partijos; Dėlto socia
listai negali pro pirštus žiūrė
ti ir j tas partijų tąsynes, ku
rios šiandie eina Susivienijime. 
Kaip bolševikams, taip ir tau
tininkams, kurie nori SLA. val
dyti ir išnaudot, socialistai tu
ri aiškiai ir griežtai pasakyt: 
“šalin su savo partijų krūme
liais!”

Kovot su partyviškumu Su
sivienijime, yra vienas socia
listų uždavinys. Antras užda
vinys turėtų būt — duoti pla
nų ir programą SLA. darbuo
tei. Dabartiniai SLA. valdovai 
tautininkai to nesugeba. Mes 
matėme, kad jie suteikė riebių 
paskolą Brooklyno “Vienybei“ 
($25,000!), l»et mes niekuomet 
nematėme; kad jie iškeltų ko
kį nors gerų — visuomenei ir 
nariams naudingų — sumany
mų. Kitų tautų panašios ap- 
draudos organizacijos rūpina
si švietimo darbu, steigia prieg
laudos namus, padeda gabes- 
nioms jf'tfon'is pasiekti mokslą, 
remia įvairias kultūros įstai

gas ir t. t. 0 kas pas mus vra 
veikiama šitoje dirvoje? Be
veik nieko. Jei kuopos ir ap
skričiai ką nors sugalvoja (ko
kį pikniką arba prakalbas), 
tai tuo viskas ir pasibaigia. 
Centras gi svarsto tiktai po- 
smertines ir skundus; jokios 
iniciatyvos visuomeniniam dar
bui iš jo neišeina. Jisai neat
kreipia savo dėmesio nė į tai, 
kad šiandie, probibicijos ga
dynėje, tūkstančiai žmonių, 
priklausančių į SLA., nemoka 
kitaip praleisti savo atliekamą 
nuo kasdieninio darbo laiką, 
kaip nuodindami save “mun- 
šainu-’. Jau vien tam, kad pra
ilginus tų žmonių gyvenimą, 
reikėtų juos šviesti ir žadinti 
iš protinio miego!

Apie socialistus gali kalbėti 
kas ką nori, bet visi pripažins, 
kad jie buvo ir tebėra uoliausi 
liaudies švietėjai, agitatoriai ir 
organizatoriai. Jeigu jie nepa
vartos savo energijos Susivie
nijimo atgaivinimui, tai ši di
delė Amerikos lietuvių orga
nizacija niekuomet nepaliaus 
snaudusi. Aš sakau todėl, kad 
socialistai turi pradėt aktyviš- 
kiau veikti Susivienijime. Gali
mas daiktas, kad kitos partijos 
jiems nepadės, nes su bolševi
kais dirbti jokį darbą negali
ma, o tautininkų dabartiniai 
lyderiai turi daugiaus ambici
jos, negu išmanymo. Bet jeigu 
socialistai ims rimtai ir pla
ningai darbuotis Susivienijime,

sukruskime 
vergai 

bolševikų, nei tautininkų!
Sąjungictis.

Pildomojo Komiteto •
Posėdis ’

± įvyko 
Komiteto po- 
dalyvavo visi 
drg. M. Jur-

tapo išsiuntinėtos

laiko pašvęsta 
apie organizacinį

Hugpiučio mėn. 27 
LSS. Pildomojo 
sėdis, kuriame 
nariai, išskiriant 
gelionienę.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad geresniam raštinės su
tvarkymui yra nupirkta nauja 
spinta, kur bus padėti centro 
dokumentai ir archyvas. Sekre
torius, be to, pranešė, kad pe
reitam posėdyje priimtosios 
rezoliucijos 
kuopoms.

Daugiausia 
diskusijoms
Sąjungos darbi} ir apie jos da
lyvavimą platesniam visuome
nės judėjime. Vadovaudamiesi 
įgytu iki šiAl patyrimu, Pild. 
Kom. nariai išsireiškė už tai, 
kad LSS. imtų ant savęs ini
ciatyvą Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės organi
zavime ir veikime. Tą visuo
menę negali suorganizuot nei 
jolševikai, kurie diena iš die
nos vis labiau smunka, nei 
tautininkai, kurie jokio prog- 
ramo neturi ir kurių dabarti
niai vadai tolinus savo skau- 
erės nemato.

Kadangi vasara jau baigiasi, 
tai nutarta be atidėliojimo iš
sidirbti visapusišką darbo pro
gramą, kad butų galima pra
dėt jį vykint,, kaip tik prasi
dės veikimo sezonas. Tuo tiks
iu išrinkta, organizacine komi- 
sija’iš trijų asmenų; dd. Čepo
nio, šmotelio ir Grigaičio. Ko
misija turės raportuot Pild. 
komitetui ne vėliaus, kaip se
kančiame mėnesiniame posė
dyje; jeigu teČiaus jos darbas 
bus atliktas ankščiaus, tai sek
retorius sušauks ekstrą mitin
gą.

Organizacinės Komisijos 
Posėdis'

iš
ir

su-
d.,

Pildomojo Komiteto išrink
toji organizacinė komisija 
draugų Čeponio, Šmotelio 
Grigaičio laikė pirmą savo 
sirinkimą rugsėjo mėn. 1
nuo 7 iki 10:30 vai. vakaro.

Komisija aptarė visą eilę 
praktiškų sumanymų, palie
čiančių LSS. organizavimų ię 
svarbesniuosius musų visuome
nės reikalus. Tapo pagaminta 
preliminaria (laikinas) planas, * 
kuris smulkinus bu® išdisku- 
suotas vėlesniuose susirinki
muose. Atskiriems klausimams 
išgvildenti komisija mano da-j 
ryti pasikalbėjimus su veik
lesniais vietiniais LSS. nariais 
ir susižinoti su kitų kolonijų 
draugais. Galutinai
raportą komisijai imsi gal ne 
mažiaus, kaip dvi savai t i laiko.

prirengti

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bn« 
brangi dovana.

Hugpiučio mėn. 16 d. Belgi
jos darbininkų partija apvaik
ščiojo savo 40 metų sukaktu
ves. Tuo tikslu Briusel&je bu
vo surengtos milžiniškos iškil
mės, kuriose dalyvavo ir dele
gatai iš 20 šalių.

Įspūdingiausias momentas 
iškilmėse buvo, kai prasidėjo 
socialistines jaunuomenės para
das svarbiausiomis Briuselis 
gatvėmis. Pagaliau, miesto ro
tušės aikštėje, ties viešbučiu 
“Au Cygne“ (Pas Gulbę) įvy
ko prakalbos. Varne istoriška
me viešbutyje 1847 metais Ka
rolis Marksas įsteigė Vokie
čių Darbininkų Sąjungą, o vė
liaus, 1885 metais, buvo įkur
ta Belgijos Darbininkų Parti
ja. Svarbiausias kalbėtojas 
prakalbose buvo drg. E. Van- 
derVelde, Belgijos socialistų 
vadas ir dabartinis užsienių 
reikalų ministeris.

Be jo kalbėjo Friedrich Ad- 
ler (iš Austrijos) vokiškai, 
Arthur Henderson (iš Angli
jos) angliškai, ir k. Darbininkų 
organizacijos, dalyvavusios iš
kilmėse, turėjo 4,000 vėliavų.

Rajono Konferencijos 
Dienotvarke

d. š. m.
1739 So.
III. Pra-

LSS. VIII rajono konferenci
ja įvyks rugsėjo 27 
“Naujienų” name, 
Halsted St., Chicago, 
džia: 1 vai. po pietų.

Visos tilt LSS. kuopos, pri
klausančios- prie aštunto rajo
no, yra kviečiamos išrinkti de
legatus į konferenciją, po vie
ną nuo kiekvienų penkių narių 
(skaitant nepilną penkinę už 
pilną). - ' '

Konferencijai siūloma se
kanti dienotvarkė:

1. Konferencijos atidarymas;
2. Mandatų komisijos rinki
mas; 3. Referatas; 4. Konferen
cijos tvarkos vedėjo rinkimas; 
5. Pereitos konferencijos pro
tokolo skaitymas; 6. Bajono 
valdybos ir komisijų raportai;
7. Kuopų delegatų pranešimai;
8. Laiškų ir atsišaukimų skai
tymas; 9. Rajono nepabaigti 
reikalai; 10. Nauji sumanymai; 
11. LSS. reikalai; 12. Liet. 
Soc. Jauni Lygos reikaiįjaj; 13. 
Socialistų Partijos reikalai;
14. (Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos reikalai; 15. LDLD. 
reikalai; 16. Konferencijos už
darymas.

M. J. Mauricas, 
Rajono Sekretorius.

Aukos liet. Sociak 
demokratams

' Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE!
I AKUŠERKA
j 3101 So. Halsted S t., kampas 31 
j Tel. Yards 1119 

Baigusi akuše-
I rijos kolegiją; 

mimo Fondas . ilgai praktika- 

kurios greitu

šiopnis dienomis Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondas J ilgai 

gavo dvi aukas, ] 
laiku bus pasiųstos Lietuvon ir 
sunaudotos kovai už Lietuvos 
žmonių laisvę.

Prisiuntusią aukas, iM. Kar- 
taski, 238 W. 51 St., rašo:

“šiuo prisiunčiu $5.00, ku-. Už dyką 
riuos surinkau iš geros valios tarimas, d; 
draugų Lietuvos Sociaildemo- kitokiuose rei- 
kratų Partijai, kuri daugiau- rims jr mergi- 
sia kovoja prieš jsigalėjantį, 
Lietuvoje juodą krelikalizmą. 
Aukavo šios ypatos: M. Kartos- 
ki ir A. Nausieda, po $1.00; o 
Ališauskienė, J. Ališauskas, T. 
Lubin, F. Vismantas, M. Kali- 
dius ir J. Pranaitis, po 50 cen
tų, viso — $5.00.”

Antanaš Kunickas iš Rock- 
dale, III. aukavo du kuponus 
Lietuvos Laisvės paskolos, po 
$5.00; viso,.— $10.00.

Draugas Kunickas sako: 
“Anais metais reikėjo gelbėti 
Lietuvą iš bermontininkų ir 
bolševikų jungo ir pataisyti 
jos finansus, aš pirkau Lietu
vos Paskolos bonų; dabar rei
kia gelbėti -Lietuvą nuo kleri
kalų pasikėsinimo 
jos laisvę — aš ir vėl aukau-.V 
j u”. >

Viso aukų gauta $15.00.
Visliems aukavusiems vardo 

LSD. R. Fondo ir Socialdemo- 
kratų 
ačiū.

bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

. pa- 
ar ir

kaluose mote-
.. mergl- 

i kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0. D

$10.00.
Kunickas

sunaikinti

Partijos tariu širdingą

J. šmotelis
S. D. R. F. iždininkas.

Nuo Skausmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo .vartok

Severa’s 
Gothardol.

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus.

Kaina BO ir 60 centai.

ir

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Jei le&tai bargenų
Hk»ityk Naujienų skelbimu*.

Apsaugoki! Savo 
Kūdikius

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

MUSŲ NAMAS IR DIRBTUVĖ RANDASI
1339-51 West 63rd Street

The Michigan Cleaners
3511 South Halsted Street

TELEPHONES: YARDS 0436 - 0437

gal.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkiewic3- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims firie gimdy
ki o , patarimai 
lyk ai moterims

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

«-DK. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chl\irgas ir akušeris.

Gydo staigias Jr 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: J^uo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:3(j vai. vakare.

Į ^Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110. Naktį

j, Drexel 0950
' Boulevard 4186

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS/ 
Turėk švarias, sveikas akis 

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

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

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

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

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

Phone Canal 1713-0241 
Res.pMidway 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 v.

-- -

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 11939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12/1 iki 3 dieilą
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46111 St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633

-

Boulevard 3686 Cicero 4676 
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė., 
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

npar 47th Street 
CHICAGO

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ilgų.

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

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

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 19 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

> 8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas JMoteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Cbicago 
arti 31st Strc«t

Valandos 1---- 2 po piet, 7---- 8 vak. Ne-
(ielioinis ir šventadieniais 10—12 dlen.

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

Optometrist
Boulevard 6487 

Ashland Av. 
47-tos 
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.

\ _—

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų .

X-Ray Spinduliai'
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
_____

į! Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licenaed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patai narnas. Įleiskite mums 
pageibėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 81<1
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0 mes manome, kad kaip tik atbulai. Mes manome, 
kad klerikalų valdžia Lietuvai yra tikra nelaime. Jeigu 
Lietuva, nežiūrint klerikalų “daktaravimo”, ne tiktai ne
miršta, bet palengva eina sveikyn, tai dėlto, kad jos or- 
gaTiizmas yra stipresnis, negu klerikališkos “medicinos” 
nuodai.

šitokiam savo įsitikinimui mes duodame ir įrody
mų, kurių yra tiek daug, kad juos į jaučio kailį negali’ su
talpinti: neteisingas žemės reformos vykinimas, darbi
ninkų organizacijų persekiojimas, spaudos ir žodžio lais
vės varžymas, valdininkų ir policijos savivaliavimai, mo
kyklų tempimas ant klerikalinio kurpalio, religijos kiši
mas į politikos ir valstybės reikalus, algos kunigams ir 
špitolninkams iš valstybės iždo, ir t. t., ir t. t.

Prieš šitas ir kitas klerikalinės politikos blogybes ko
voja visi geriausieji Lietuvos žmonės. Jie dėlto ir kovo
ja prieš jas, kad jie geidžia labo Lietuvai!

vorvintis taip, 
mailių nepava- 
jį “girdyti“. O 

žinot, kiek van-

sas“ pradėjo 
kad keliolikos 
žiavus, reik 
tuščiose, tai,
dens yra. Taigi Boise, vienas 
mechanikas apžiurėjo ir pasa
kė, kad neturįs reikiamų daly
kų, todėl netaisys. Už tų “pa
sakymų“ užmokėjom 75 cen
tus !!

Atsiprašant, aš sugryžau į 
Boise, o man reik 
San Francisco. ‘ 
“karų“ atgal,
Willows nakvynėn, 
rytoj, į San Francisco. 
right”! — Feliksas važiuoja. 
Važiuoja/ jis pirmyn, kad net 
dulkės pasipyla iš cementuoto 
kelio! Dainos skamba Califor-

važiuot į 
Filix“! suk 

važiuojam į 
o iŠ ten, 

“Ali

nijos kalnuose, nes aš dabar medicinos studijuoti, 
naujų dainų dainuoju:

“Važiavom dienų, važiavom 
naktį

Ir privažiavom mes San 
Francisco...“

Laimei ar nelaimei^ įvažiar 
yujs j vienų miestelį, kur pai
nios puošė gatves, musų “eks
presas“ sustojo tiesiai “ant 
eurvčs“ Main “atryto”. Nei iš 
vietos žaltys! Feliksas visaip 
magino “užstarduoti“, bet nie
ko gero. Pastūmėjom ir pir
myn ir atgal, — nieko! Nepra
deda, gyvatė!...

—‘Feliksai — sakau aš — 
žiūrėk, geso gal nėra!...

(Bus daugiau)

Medicina jam butų buvu- 
kaipo pagelbininkė. Ve- 
buvo tos nuomonės, jog 
sveikumas žymiame lai-

“NAUJIENOS” NEKALTOS, KAD KLERIKALAI 
NETIKĘ

VOKIEČIO ŽURNALISTO NUOMONĖ

BOLŠEVIKŲ PĖDOMIS

Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

DAKTARAS IR LIGONIS
(Tęsinys)

Košt. August.

Dr. Kazys Cherry-Oernauskas
(Tęsinys)

Marijonų broliukų organas teikėsi “krikščioniškai” 
iškolioti “Naujienas” už tai, kad jos pakritikavo kun 
Šmulkščio prakalbą. Ažuot pamėginęs įrodyti, kad “Nau
jienos” neteisingai perdavė kalbėtojo mintis arba rėmė
si neteisingais faktais, tasai organas pasitenkino tuo, kad 
išvadino mus “paskalų ir šmeižtų skleidėjais”.

Šmeižia, gerbiamieji ne tas, kas rašo tiesą, bet tas, 
kas niekina ir kolioja tuos,wkurie tiesą rašo!

Mes suprantame, kad klerikalų laikraščiui nemalo
nu, jogei “Naujienos” pranešė, kad Lietuvos krikščionių 
demokratų vadas viešai pagyrė tuos gaivalus, kurie nak
timis degutu tepė krautuvių iškabas Kaune. Jam nema
lonu, kad “Naujienos” iškėlė aikštėn kademų politikos 
reakcingumą savivaldybių-klausime. Jam, pagaliau, pik
ta, kad “Naujienos” nurodė, jogei kun. Šmulkščio išdė
stytuose Lietuvos “krikščionių” nusistatymuose nėra nė 
krislelio tos krikščionybės, kuria Jie taip mulkina nepro
taujančius žmones.

Bet ar “Naujienos” kaltos, kad Lietuvos “krikščio
nys” kartu su jų vadu yra toki — nuogi?

Nesugebėdamas nė vieną “Naujienų” argumentą su
mušti, Marijonų organas šaukiasi pagalbon “vokiečių ra
šytoją žurnalistą”, kuris viešėjo apie* savaitę Kaune ir 
parašė du straipsniu apie Lietuvą.

Tas rašytojas surado, kad Lietuvoje yra daug pesi
mistų, kurie skleidžia apie valdžią nebučiausių paskalų; 
bet, jo nuomone, Lietuvoje nesą taip bloga, kaip iš tų pa-

K. Kraučiunas patarė publikai 
sumesti mums “aut geso“ už 

išpildytų programų. Surinkta 17 
‘ dol. Padėkoję už paramų, vykom 

pas Martinkaitį į nakvynę. Su
čiupę silkei už uodegos dėl “fo- 
nių“, pasidainavę • truputį, už- 
gulėm Seattlo šaltokų naktį. Tai 
buvo iš 9 į 10 rugpiučio prie 
Pacifiko “piršto“.

Panedėly vėl užsukom pas 
Kraučiunų irGabalus. Ten pa
likom iki 11 rugpiučio 11 yal. 
ryto. “Nusipikčinom“ atminčiai 
ir atsisveikinę kaip su savo my
limiausiais prieteliais grįžom at
gal į Portland’ų. Gabalai įdėjo 
mums gardžios lietuviškos 
ros ir “pantį“. Važiuojam, 
nuojam, juokaujam, rodos, 
tuvoj. B. Sitka parsivežė 
save, užfundino finų restorane 
vakarienę ir tada užsukom pas 
Grigalius. Ten atvažiavo A. 
Kyiklys ir nuvežė mane su Fe
liksu nakvynėn pas pil. J. P. 
Gritę.'Nuvykę jo neradom, bet 
jo žmona mus priėmė nakvy
nėn. Ryte su Grite vaišinomės, 
kol atvažiavo Kviklys, kuris ma
ne pavežiojo po miestų, . nuvežė 
ant farmos pas šimukonį. Ten 
gavom slyvų “ant kelio“ ir grį
žę prie Sitkos, radom viskų pa
ruoštų važiavimui. Pil. 'Tranas

deš- 
dai- 
I^ie- 
pas

skalų butų galima spręsti; ir ekonominiai ji nuolatos vežiojo Pakštus po miestų. Visi 
kyla. ' ■
< Iš to, anot klerikalų laikraščio, išeina, kad priekaiš
tai, kuriuos daro Lietuvos valdžiai “Naujienos”,‘irgi yra 
— “neparemti paskalai”.

Tai yraj juokingas argumentavimo būdas. Vokiečių 
žurnalistas, paviešėjęs savaitę laiko Kaune, pasirodo, yra 
didesnis autoritetas Lietuvos klausimuose, negu tie Lie
tuvos gyventojai, Lietuvos politikos veikėjai, Lietuvos 
laikraščiai, kurių pranešimais mes remiamės, kalbėdami 
apie Lietuvą!

Šitokia logika yra ne naujiena. Ja senai vadovauja-

sykiu pavalgėm pietus, kuriuos 
Tranas užfundino, o A. Kviklys 
nupirko visų “baksų“ “Fatima“. 
Atsisveikinę, įsidėję grušių ke
lionei, apleidom Portlandų 1 
vai. po pietų.

San Francisco
Tai reiškia, vadinasi buvom 

VVashingtono vaistu Oregon ir 
dabar rengiamės pasiekti Cali
fornia. Atsiprašau, atsiprašau! 
Užmiršau Tacoma lietuvius, ku
rių nemažas būrys. Taip pat a,t-

si bolševikai, kurie atsilankančių iš užsienio svečių “liu- siprašau Oregon City lietuvių, 
dymais” stengiasi atremti savo oponentų kritiką. Bolše- kuriuos užmiršau priminti. Da
vikai tuo tikslu net kviečia iš kitų šalių “delegacijas”, Įy^as paprastas, nes nete- 
kad jos atvyktų j Rusiją ir savo akimis įsitikintų, jogei į “Įt°‘^nt^ar-
tenai “nėra taip bloga, kaip menševikai ir kontr-revohu- ]jetuvių nemažas skaičius.

ko matyti nei buvoti pas juos, 
žinau, kad yra net ir ąnt f ar-
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cionieriai,prasimano”.
Bet protaujantys žmonės šitokiais Maskvos pasitei

sinimais netiki. Jie negali tikėti ir tokios pat rųšies kle- 
rikališkais pasiteisinimais. - •

Pagaliau, to vokiečių žurnalisto upini ja apie Lietu
vą ir neprieštarauja tam, ką sako apie Lietuvą “Naujie
nos” arba kiti rimti krikščionių demokratų politikos prie
šai. Mes juk irgi nesakome, kad dabartinėje Lietuvos val
džioje sėdi vien tiktai vagys ir razbaininkai; ir mes ne
ginčijame, kad Lietuva, bendrai imant, tolyn vis labiaiis 
stiprėja ekonominiai. %

Bet to negana! Jeigu Lietuvoje galėtų būt blogiau, 
ne kaip dabar yra, tai tatai anaiptol nereiškia, kad joje 
negali būt geriau, negu dabar. Ir čia kyla klausimas: ar 
dabartinė Lietuvos valdžios politika padeda Lietuvai pa
siekti to, kas prie šios dienos sąlygų yra galima, ar ne
padeda? Tik šitą klausimą pasistačius ir tegalima teisin
gai ir bešališkai įvertinti dabartinę valdžią.
i « i *
I | r 

Klerikalai giriasi, kad prie esamų aplinkybių Lietu
va, ačiū jų pastangoms, atsiekusi tiek, kiek tik buvę ga
lima. Jeigu kitof partijos butų valdžiusios Lietuvą, tai, 
anot klerikalų, Lietuva šiandie butų dąug blogesnėje pa
dėtyje. ,

Kitų kartų busim pas jus sve
čiuos, o dabar “sudiev“! Važiuo
jam j Eugene. Iš Eugene va
žiuojant ' per kalnų kalnus užva- 
žiavom ant “flattajerio“. Tik 
pamanykit! Naujų tajerį paly
doj om. Su plyšimu to tajerio 
musų visi planai iširo. Nutarėm 
iš Los Angelės grįžti traukiniu, 
nes išleidę 324 dol. pataisymams 
ir tajeriams, mes galutinai su- 
bankrutinom. Nors verk ant 
kelmo atsisėdęs.

Sukalbėję “requiem”, kelia
vom egzikvijas giedodami to- 

|lyn. Privažiavę miestelį, pirkępi 
naujų tajerį, taip vadinamų 
“penktų“. Užmokėjom 30 dol., 
nes gavom nuolaidų; tos firmos 
naujasis tajeris vos 2,500 mylių 
atriedėjo, o garantavo 10,000.
Sukrapštę paskutiniuosius “ža

liukus“, skųbinomės tolyn.; Ke
lias pasitaikė getas ir mes pasi- 
spyrėm gerokai Californijos lin
kui.

California, California! 
vuIi tu mano! Kiek jau 
svajota, mokytasi apie

Die- 
metų 
tuos

kraštus, kur citrinai žydi, kur 
apelsinai tamsiai žaliam pavė
sy noksta, kur kalibri kaip bi
tinas šiurpia žiedo šyvus, kur 
palmos lapoja, Pacifikas ban
guoja, kalnai ’ linguoja, šv. 
Barbora dreba, šv. Pranciš
kus z atsistatęs nuo sndrebėjico, 
Oaklandas pakilęs iki debesų 
ir tt. Dabar štai arti arti, dar 
kelios mylios ir mes Califor- 
nijoj. 1 \ ‘ ' 1

Važiuojam, skubam tai į kal
nų, tai pakalnėn, kur šalta ir 
šilta. Taip mums L™,____ t , y.
jant, pajutom didį šaltį. Visi nerlm0- Jis troško daugiau. Ži- 
drebėti pradėjom. Gerokai su_ uojimo. . I £
Šaldyti Oregono kalnyne, įva-l Olive Schreiner knygoje 
žiavom 10 vail. 14 rugpiučio į “Dreams yra stebėtinai giažus 
California. Ant “sienos“ svei- pasakojimas vardu “Medžioto- 
kino mus su Welcome kokia jas“, štai to pasakojimo tun
tai Laundry. Aš jau žinojau ny»:
kų tas vardas reiškia. “Laud-’ Vienų gražių dienų išeina mū
ry”, tai yra tokia vieta, kur džiotojas prie 
skalbia ne tik dusių, bet ir ku- virš jo galvos
nų... Na tiek to, šiandien* mes prastas paukštis. Jis pamalė 
nutarėm padaryti 250 mylių, tik to paukščio atspindį ežere; 
todėl skubinom. Pavažiavus ge- kai t- - ---- t .
rokų galų, išvydom snieguotų čio jau nebebuvo. Nuo tos die- 
kalną, kurio vardas Mt. Sha- nos medžiotojas pradėjo nerim
sta. Gana aukštas. Rašo: ti. Kas dienų jis ėjo prie eže- 
14,380 pėdų, bet aš netikiu, nes ro; kas dienų jis laukė paukščio, 
į jo viršūnę biauru įlipti. Kas Savo draugams jis pareiškė, jog 
ten mietuos “pėdas“. “Ant 
nuomonės“ spėja ir tiek. Mudu 
su Zaleckių vienminčiai tvirti- išpradžių juokėsi.
nova, o Pakštas, kaipo geo- |
grafas, norėjo “moksliškai“,pamišėliu. Tuo budu medžio- 
darodjdi, kad visus kalnus ga- tojas tapo visų apleistas. Vienų 
įima išmieruoti viršunėn neuž-’dieną jia klaidžiojo apie ežerų 
kopus. didelio nusiminimo pagautas.

Važiuojam vyrai! Važiuo’staiga .prieš jį pasirodė nepa- 
jam, nes San Francisco dar prastas senis. Klausiamas kas 
toli. Ten laukia laiškai, siun- jis toks, senis atsakė esųs Iš- 
tiniai, žmonės, Pacifikas, kurio mintis arba žinojimas, pridur- 
dar neteko matyti ir visi kiti damas, jog tas jį geriau pažįs- 
malonumai. Kad jau pašilei- ta, kas daugiau kenčia. Paskui 
dom nuo kalnų gražiu keliu senis pasakė dar, jog to ypatin- 
tarp nematytų medžių ir pal- go paukščio vardas yra Tiesa, 
mų, tai ir nepajutom kaip nu- Kam kartų teko tų paukštį pa- 
birbėm į netolimų miestelį, matyti, tas daugiau nebeturį 
Musų “ekspresas“ dabar pusi- ramumo gyvenime.
taisė, nes lygion pakalnėn ma- Nuo tos dienos medžiotojas 
tem 56 “centimetrus“. Reiškia, pasiryžo surasti paukštį, v^enis 
vadinasi, mes greitokai važia- patarė visų pirma apleisti prie- 
vom. Vidutinis važiavimas bu- tarų klonį ir eiti į Absoliučio 
vo 31-36 mylios, o kartais šie- Neigimo žemę. Gi už realybės 
kdavom 39-44. Kaip ten ne- kalnų randasi Tiesa.
buvo, l>et “ekspresu“ greitu-( prasidėjo ilga ir varginga ke- 
mas ir j kalnų^tenųninas, mus iįong. Visaip hiedžiotojas buvo 

gundomas. Bet jis pagundai 
nepasidavė: tvirtai ėjo prie ti
kslo. Kopėsi jis į realybės kal
nus, dainas dainuodamas. Sura
do takelį ir ėjo juo. žmonės per
dėjo. Nieko tokio perdaug sun
kaus nėra, štai jis greit ir kal
no viršūnę pasieks. Bet dienos 
bėgo, bėgo menesiai, bėgo me- 

’tai, o medžiotojas vis į kalnus 
. Pražilo jis, suvargo.

Tačiau vilties jis vis dar nenu
stojo. Jau paskutinė kliūtis,

“Negirdis ant medžių jų 
rūbų jaunųjų .

Ir viskas, lyg nakčių byloj...
Tik aidas neilstančių 

žingsnių manųjų
Vien dunda būtybės tyloj...”

• —J. Baltrušaitis.
1919 m. Cherry baigia den-■

I tisterijų. Sunki kelionė užbaig
ta. Reikėjo tik užtraukti:

“Now my task is swiftly 
done,— >

I can fly or I can run.” j

besisukini- Bet ne 10kl° buta vellon*°- J1S
. • "T* 4 vi x *

no-darbai nenueis niekais. Ki
tiems bus lengviau. Jie eis mano 
pramintu taku ir dar aukščiau 
bandys į kalnus įsikopti. Ir at
eis diena, kada jie suras tų pau
kštį—Tiesų.

Jo akys pradėjo merktis. 
Skruostais riedėjo ašaros. “Ma
no siela girdi \ žingsnius“, ta
rė jis, “jie įsigaus į kalnų! Jie 
įsigaus į kalnų!“ Jis pakėlė savo 
sudžiuvusias rankas ir pridėjo 
prie akių. .

Tuo tarpu iš dangaus ėmė 
kas tai kristi, kristi, kristi. Len
gvučiai nupuolė ant mirštančio 
žmogaus kurtinės. Jis palietė 
rankomis. Tai buvo plunksna. 
Jis mirė jų laikydamas.

ežero. Staiga 
pasirodė n<pa-

pakėlė akis į viršų, paukš-

Kas dienų jis ėjo prie eže-

hieko pasaulyj jis nenori labiau, 
negu turėti tų paukštį. Draugai 

Vėliau ėmė 
tyčiotis ir, ant galo, apšaukė jį

Prieš kokius septynios metus 
aš išverčiau “Medžiotojų.“ Ve
lioniui <!herry ta alegorija labai 
patiko. Tikrai toks yra žmo
gaus gyvenimas, sakydavo jis. 
Dirbi, dirbi visų gyvenimų; 
vargsti, mokiniesi, o padarinyj 
miršti, laikydamas rankoje tik 
vienų tiesos paukščio plunksnų. 
O kas blogiausia, kad tavęs ne
supranta ir nenori suprasti.

štai kodėl tankiai nenuilstan
tys žingsniai tų, kurie ieško Tie
sos paukščio, “vien dunda būty
bės tyloj“...
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studijuoti jis sumanė štai ko
dėl. Taisymas dantų, sakyda
vo jis, prie nieko konkretaus ne
veda. Taisai, lopai dantis, o jie 
genda kaip gedę. Aišku, kad 
kur nors yra trukumas. Svar
biausias dalykas yra ne taisyti 
sugedusius dantis, bet nedaleis- 
ti, kad tie dantys sugestų. Ir 
štai velionis sumano pašvęsti 
tam klausimui visų savo gyve
nimų, 
si tik 
lioiiis 
dantų
psnyje pareina nuo maisto. Jei
gu maiste trūksta tos medžia
gos, iš kurios dantys "pasidaro, 
tr. aišku, jog negalima sveikų 
dantų tikėtis. Gi atatinkamai 
dantų gedimo klausimų išstudi
javęs, velionis svajojo anglų 
kalba parašyti knygų.

Kokie gražus plgnai, kokios 
prakilnios svajonės! Kas gali 
būti aukštesnio, negu mažinimas 
žmonijai kančių?

Bet tiems planams nebuvo 
lemta įsigyventi. Truko gyveni
mo siūlas, truko... Vos 32 metų 
sulaukęs, kupinas energijos ir 
noro dirbti, žuvo jaunas Cherry. 
Išvažiavo jis atostogas praleisti, 
ir nebegrįžo. Rugp. 26 d., kaip 
žinia, jis prigėrė Michigan eže
re Gary maudykloj.

Laikinos atostogos pasibaigė 
amžinomis atostogomis...

Mes, kurie pažinome velionį, 
kurie draugavome su juo, -—da
bar atsisveikiname su draugu, 
su prieteliu ir s‘u prakilniu žmo
gumi M. Vaitkaus žodžiais:

i “Niekados, niekados1* nebeiš- 
■,, vysim Tavęs....

Niekados, niekados! Koks tas 
žodis gilus!

Pragyvensim dienų vargin
gųjų eiles, 

Ir amželis prabėgs— 
nebeisvysim Tavęs...

Ir, kad liūdna mums bus, 
spindulių nebemes

Ta akis niekados.. Ir kad 
liūdna mums bus...

Niekados, 
vysim

Niekados, 
tas žodis skaudus!”

niekados nebeis- 
Tavęs!
niekados... Koks

(Galas)

Redakcijos Atsakymai

labai stebino. Jei Džiulius bu
tų buvęs tuo kart su mumis, 
tikrai būt man kupron mušęs 
už tankų minėjimų aprašymuo
se apie “ekspreso“ ligų. “Sei 
lislen!“ — Džiuliau! Aš tau 
štai kų pasakysiu. “Ekspresas“ 
geras ir bėga gerai, bet tie 
“peckeliai“, kurie mums jį gy
do “garage“, tie “sandvičiai“ 
taip pagydo, kad iki Portlando, 
mes be iškaščių ir vargo, nie- 
ko daugiau neturėjom. Radę 
Portlande. “Service Station“,. .....................  , ,
'mes nors užmokėjom apie 50 ^a Z0!0 ĮS1 °^S1? } kft n_3 
dol. už “pafiksinimų“, bet už
tat taisė žmogus, kuris nusi- . , - v ,. - . - -
mano apie tuos “karus“ ir tur skopti, kaip prieš jį pasirody- 
reikiamų dalykų. Todėl mums ^avo kitas, dar didesnis kalnas.

ir kelionė bus užbaigta. Nespė
davo vienok jis į vienų kalnų į-

reikiamų dalykų. Todėl mums ^avo k^s> dar didesnis kalnas. 
:“twbelis“ buvo ne nuo “ckp-1 Nuvargo medžiotojas. Jėgos 
p^so“J l)čt ntio piri^p patai^y- pradėjo jį visai apteįšti 
mo’ Sidhx City • kaip mums taip jis įsigavo į kalnų ir su- 
“patalsė“, taj jus negalit sau gniužo. Jis pajuto ,kad mirtis 
įsivaizduoti kiek kartų mes jį artinasi ir ėmė lyg skųstis: 
“fiksinom“. Buvo vienas-kitas “Daug metų aš praleidau bėieš- 
ir sųžinangas “daktaras“, pa- kodamas paukščio, bet nesura- 
vyzdžiui Boise. Musų “ekspre- dau jo. Bet mano kančios, ma-

0iąip

“Kaip garsas virpantis 
erdvybėj,

Kaip tekanti srovė greita, 
Kaip bliksinti ugnis 

tamsybėj,
Išnyks musų gyvata”.

t —N. P. Ogariov.
Noras studijuoti, noras dirbti 

naudingų darbų, — tolyn vis la
biau didėja. Jis negali žiūrėti 
ramiai j žmonių kovų dėl geres
nio būvio. Kai Rusijoj griuvo 
caro valdžia, jis rašo draugui 
entuziastiškų laiškų, ' džiaugiasi 
delei to ' įvykio. Nors tiesiogi
niai nedalyvaujd politiniame ju
dėjime, bet jo simpatijos visuo
met su tais, kurie už laisvę ko
voja. Jis niekuomet neatsisako 
pasidalinti savo žinojimu su 
žmonėmis, —skaito įvairioms 
draugijoms paskaitas.

Papraktikavęs porų metų, ve
lionis nutaria vėl stoti mokyk
lon. Ir tai nežiūrint to fakto, 
kad tuo laiku jis jau buvo apsi
vedęs su Solomija Staniuliutc. 
Delei to kai kurie jo pažįstamų 
stebėjosi. Kuriems galams, sa
kydavo jie, studijuoti jam medi
cinų? Juk dentisto profesija yra 
pelningesnė, negu daktaro.

Kiek mažai jie tepažino velio
nį Cherry! Velionis pasisekimų 
gyvenime ne pinigais matavo. 
Intelektualinį gyvenimų jis sta
tė pirmon vieton. Ne kartų jar- 
timies draugams jis nusiskųsda
vo. Kaip tuščias tas gyvenimas, 
sakydavo jis. Sueini su pažįs
tamais, o jie tik apie automobi
lius bei dolerius ir tekalba. Nie
kas jų daugiau neinteresuoja. 
Jokio dvasinio gyvenimo. < Kai 
dėl manęs—tai geriau būti nepa
sitenkinusiu žmogumi, negu pa
sitenkinusia kiaule...

, Velionis iš pradžių lanko 
Lewis institutų, o paskui pasto
ja į Norhwestern universitetą

Kapsui (Naumiestyje): “Pa
sikalbėjimas“ netinka. Geriaus 
rašinėkite žinias.

W. Staminui: Lietuvos kleri
kalai yra žiaurus, bet kad jie 
“viršija tironybę Jono Baisiojo 
ir Ispanijos inkvizitorių“, tai 
vistik netiesa. Nedėsime.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymus pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, IIOMER1C, LAPLANI), 
PIlTSBUKGH, A R ABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southanipton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaite.

Visi musų Erčios klcsos keleiviai 
galina fatskirįh kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINĮE 

127 So. State SU Chicago, III,

tų



Ketvirtadienis, Rūgs. 3, ’?o ' NAUJIENOS, Chicago, IR
———1 I,  ..........................I I

CHICAGOS 
ŽINIOS
Pravedė vandens 

miterius -
Miesto taryba prievarta priėnit 

miterius, kurie pakels van
dens kainą

net ir tada, kada vanduo vi
sai nebus vartojamas.

Spėjama, kad įvedus mite
rius daugely vietų pranyks 
gražiosios pievos^prie namų, 
daržai, nes niekas nenorės tiek 
daug mokėti už vandenį; kivir- 
čiai^tarp namų savininkų ir 
nuomininkų apie vandens var
tojimą padidės, nes jau dabar 
atsiranda tokių namų savinin
kų, kurie nuolatos uždarinėja 
vandenį, kad tik, nuomininkai 
kuomažiausia jo sunaudotų. 
Svarumas pas žmones sumažės, 
nes ir už maudimąsi reikės 
mokėti.

Miesto administracija, pasi
šaukusi visus žymesnius politi
kierius, veik prievarta pravedė 
miesto taryboje nutarimą įves
ti visuose naguose Chicagoje 
vandens npterius. Už įvedimą 
miterių balsavo 30 aldermanų, 
prieš 17.

Dar niekad administracija 
nedariusi tokio didelio spaudi
mo į aldermanus; kaip prave
dant šį nutarimą. Tam spau
dimui turėjo pasiduoti ir tokie 
aldermanai ,kurie išpradžių
griežtai stojo prieš miterius ir( 
ketino administracijai nepasi 
duot. Juos priversta balsuoti 
už miterius grūmojimais dau
giau jų neberemti ateinančiuo
se rinkimuose, negi neduoti jų 
šalininkams jokių politinių 
džiabų. To daugelis! aldermanų 
pabijojo ir balsavo už miterius;

Bet ko paiso politikieriai; 
jiems tai naudinga, o kai dėl 
žmonių, tai anot vieno politi- 
kieriaus, “žmonės gali eiti pek- 
lon.”

Išardė galvekariy bėgius
Įvykus dviem nelaimėm su 

gatvekariais i tris dienas Ber- 
wyne, patys Berwyno gyvento
jai nusprendė išrišti ginčus su 
gatvekarių kompanija apie su
dėjimą naujų bėgių ir kokis 
tūkstantis gyventojų, apsigink
lavę įvairiais įrankiais, puolė ii 
išardė bėgius veik visame mies
telyje. Miestelis gi neleidžia 
kompanijai taisyti senuosius 
bėgilrsi, bet reikalauja sudėti 
naujus, nes dėl netikusių bėgių 
ir įvyko nelaimės.

jeigu gi aldermanai savo liue
su noru liūtų balsavę, tai mite
rių įvedimas nebūtų praėjęs.

Niekurie aldermanų reikalą 
vot kad įvedimas miterių butų 
pavestas visuotinam gyventojų 
balsavimui, bet , ju pasiųlymas 
liko atmestas tais pačiais 30 
balsų, kuriuos administracija 
sumedžiojo grūmojimais.

Miesto administracija tvirti
no, kad miterių reikalauja ka
ro departamentas, kuris jau pa
davęs ultimatumą ir grūmoja 
sumažinti vandenį Chicagai.1 
Niekurie aldermanai į tai atsa-' 
kė, kad teismo nuosprendžiu, 
Chicago gali paimti vandens iš 
ežero 4,167 pėdas į sekundą. 
Dabar gi Chicagai yra reikalin
ga 8,500 pėdų, arba du sykius 
daugiau, negu teismas leidžia. 
Bet tai bus reikalinga tiek van 
dens tik iki bus pabudavota 
nauja srutų perkošimo dirbtu
vė. Tuo gi tarpu pačios ad
ministracijos prisipažinimu, jei 
bus įvesti miteriai visuose na
muose, tai vandens vartojimas 
sumažės tik ant 600 pėdų, kas 
veik nieko nereiškia. Valdžia 
sako, kad labai nusenkąs eže
ras. Į tai aldermanai atsakė, 
kad jei iš ežero butų paimama 
kas sekundą po 420,000,000 pė
dų per 6 metus ir 3 mėnesius, 
tai tik tada ežeras nusektų vie
ną colį.

jvedus miterius vanduo žy
miai pabrangs, nes už vandenį 
nustatyta nepakenčiamai aukš
ta kaina, kad galėjus išlaikyti 
visą virtinę politikierių, kurie 
turės miterius prižiūrėti ir kas 
mėnesį egzaminuoti. Ylaigi 
šimtams politikierių bus naujo

Išardžius bėgius kompanijai 
turbut nieko daugiau neliks 
daryti, kaip išpildyti miestelio 
reikalavimą ir sudėti naujus 
bėgius.

Lieiiivių Rateliuose.
Iš Biruiės

Pasitikėjus Birutės Choro 
gabesniais korespondentais, pa
sivėlinau su žinute. Bet visgi 
“geriau vėliau, negu niekad.”

Dalykas yra tame, kad Biru
tės Choras atlieka daug darbų 
visuomenės labui, bet apie tuos 
jo darbus nutylima. Aš ir ban
dysiu keletą jų paminėti.

Bet pirmiausia eisime prie 
pirmos šio rudens pamokos — 
rugpiučio 27' d., Mark \VJiite 
Square svetainėje. Tai buvo 
pirma dainų pamoka po vasa
ros atostogų. Musų choro ve
dėjui gerb. A. Vanagaičiui ne
spėjus sugryšti nuo Pacifiko 

I krantų, jo vietą užėmė p. Sar- 
palius. Narių susirinko ne- 
daugiausia, ypač mažai buvo al
tų; sopranų buvo daugiau, be 
to trys naujos narės prisidėjo, 
visos soprano. Priežastis ne- 

' skaitlingo atsilankymo galėjo 
būti tame, kad nespėta tinka
mai pranešti nariams apie pir
mas pamokas: tilpo tik praneši
mas laikrašty, kurio daugelis 
galėjo ir nepastebėti. Bet ne
žiūrint to, p. Sarpalius turėjo 
užtektinai darbo visą vakarą, 
iki laikas buvo svetainę uždary
ti. P. Sarpalius ketina sykiu 
su p. Vanagaičiu veikti; jis

yra atsidavęs savo darbui ii 
jam nepaprastai sekasi prireng
ti birutiečius prie jų sunkaus 
darbo.

Po dainų buvo svarstoma a- 
pie pagerbimą žuVusio musų 
nario-rėmėjo Dr. C. K. Cherry. 
Nariai suaukojo $15.08 nupir
kimui vainiko, o ir šiaip didžiu
ma birutiečių dalyvavo jo laido
tuvėse. Tai yra vienas iš Bi
rutės kilnesnių darbų. A. Sta- 
niuliui mirus taipjau buvo su
dėtas ant jo kapo vainikas. Ne
žiūrint ar narys-ė buvo veikla** 
nis, ar ne, visi neatsisako nuo 
jo pagerbimo ir esant reikalui 
jei ne iš iždo skiria pinigus, 
tai nariai suaukoja. Jei ku
ris narių išvažiuoja kad ir į 
kitas šalis mokslo siekti ir vė
liaus reikalauja paramos, tai 
Birutė visuomet mielai tiesia 
savo ranką, ir kiek gali iš ka
sos aukoja ir mariai sudeda, 
bet niekad neatsisako nuo pa
galbos savo buvusiems nariams. 
O jei kokia draugija rengia va
karą labdaringiems tikslams, 
tai Birutės Choras dalyvauja 
už mažiausį atlyginimą, ar ir 
visai be atlyginimo ir pagražina 
vakarą savo gražiomis daino
mis. Štai pereitą sezoną Vil
niaus Vadavimo Komitetas ren
gė koncertą, kuriame Birutė 
dalyvavo be atlyginimo ir prie 
to koncerto į trumpiausj laiką 
susimokino pritaikintas daine
les, nors tai padaryti nebuvo 
lengva, nes choro vedėjas A. 
Vanagaitis buvo išvažiavęs su 
savo gastrolėmis rytinėse ko
lonijose, Tik ačiū p. Sarpa- 
liui,. kuris nė kiek nedvejoda
mas užėmė choro vedėjo vietą 
iki koncerto, choras tinkamai 
prisirengė ir galėjo tame kon
certe dalyvauti. Po to choras 
pasiėmė atostogas iki rugpiu
čio 27 d., po ko dabar vėl pra
sidės nuolatinės dainų pamokos. 
Tai tik keletas iš kilnesnių Bi
rutės darbų, kurių daugelį ji 
nuveikė savo gyvavimo laiku. 
Kiek tų koncertų surengta pa
gerbimui apleidžiančių Ameriką 
narių, kaip p-lei M. Rakauskai
tei ir kitiems.

Tokiuo savo pasišventimu vi
suomenės labui, o taipjau ir 
gražiajai lietuvių dainai, Biru
tė pilnai užsitarnauja visuome
nės paramos. Kiekvienas tu
rėtų stengtis patapti jos akty
viu nariu ir reguliariai lanky
tis į pamokas, o jas to ne
gali padaryti, tai patapti bent 
nariu-remėju, ar lankyti jos 
parengtus vakarus ir šiaip kuo 
galint jai padėti.

Daugelis sako, kad Birutės 
Chorui priklauso daug inteli
gentų. Delei to nėra ko nusi
gąsti, bet reikia tik džiaugtis, 
nes būdamas su inteligentiškais 
žmonėmis gali užmiršti savo 
prastesnius įpročius, kas kiek
vienam išeitų tik ant naudos, o 
ir pačiam butų tik džiaugsmo.

Visi tad, kurie tik mylite mu
ziką ir dainą-, ateikite į antrą 
Birutės repeticiją šiandie, rūgs. 
3 d., Mark White Sųuare 'Sve
tainėj.

Gęstanti žarija.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

i Jau galutinai susitvarkė Vai
čkaus dramos teatro trupės są
statas. Jis šiam žiemos sezo
nui bus nepaprastai įdomus ir 

1 skaitlingas. Išviso apie 30 
žmonių-vaidylų. Be to dar te
atras turės nuolatinį suflerių, 
scenarijų, šveicorių, kurs prie 
durų dabos tvarkos ir saugos 
automobilius atvykusių į teat
rą svečių. Garderobui ir kos
tiumams tvarkyti sidvėją, bile- 
tieres ir kontrolierių. Pagelbi- 
ninką režisieriaus ir scenos 
tvarkytoją. Iš viso matyti 
kaip rimtai einama prie nuola- 
tjnio teatro kūrimo.

Programų rinkimo menedže
ris, teatro premiere Pola Ten- 
džiulytė praneša, kad ji suran
da gražios užuojautos kas link 
pagarsinimų visiems metams, j 
Net keletą pasigarsinimų davė, 
ne lietuviai biznieriai, bet žy- j 
dai. Jeigu jau žydai duoda 
skelbimus ištisiems metams, tai 
matyti, kad jie turi išrokavimą, 
kad pasigarsinimas atneš jiems 
naudos.

Repeticijos daromos net> ke- 
turius sykius »į savaitę. Bend
ros repeticijos antradieniais ir 
penktadieniais.

Teatro direktorius J. Vaič
kus apturėjo iŠ Lietuvos gražių

(Tąsa ant o-to pusi.)

Nuo Odos Skaudamų 
Viety

Jis prašalina lųežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau-
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kioj odos ligų galinga išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, puckų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užžavimu ,‘kar.dūlių, nudegimų ir tt.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

.... ............................. .............. *

džiabo, naujo grafto šaltinis
nes reikės pirkti miterius, juos 
įvesti namuose ir paskui egza
minuoti. Už miterius gi bus 
imama iš namų savininkų nuo
ma, daug aukštesnė, negu pa
tys miteriai kainuoja. Tą nuo
mą už miterius turės mokėti

I • • • . • • •.

|Wennersten’s
Bohemian Blend

«£ ' *J *• *. **,»'
»' ., . . ■ ' ■ «k

ir tiops sujungti. Handyk jj.

Henning Wennersten WęJ 
/*' a»eO LAWRlffiA AVĖ.,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

3514-16 Koosevelt K d 
Arti St. Lquis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Apdrauda ir 
Paskola

te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau 
sius Chicagoj advokatus dei visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

Real Estate
Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami

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

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

A. BARTKUS, l'res.
1G19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Mėsa
dėl Sveikatos
žinomas Woods Hutchinson, 
M. D. autorius paskiausių sa
vo straipsnio antgalviu “Val
gis, kad Apgalėjus Karštį”. 
Tame straipsnyje Dr. Hut- 

•’ chinson sako:
“Buvo manoma, kad kūdikiai 
privalo daugiausiai valgyti 
maistą formoje pieno, jie gali 
valgyti jį kiek tik nori. Bet 
jie privalo valgyti ir mėsos — 
pusryčiams lašinukų, kumpio, 
avienos, žalios jautienos — du 
syk dienoje, specialiai vasarą”.

Trys gentkartės Swiftų, pa
šventė visą savo gyvenimą, 
kad ištobulinus kuogeriausiai 
biznį Swift & Company, jys 
galite gauti puikiaušįą mėsą 
ir augščiausios ryšies, šviežią 
ir rūkytą, nėra skirtumo kur 
jys gyvenate.

, 1

Swift & Company
U. S. A.

Garsinkities “Naujienose”

DR. VAITUSH, O. D.

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

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 West 47th Street į
Netoli Ashland Avė.

I,*/’

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaiŠimo laiko.

Mes turime metodą ' kaip ■'•ukontrcliuoti 
dusulis ir me. norime, kad jųa pabandy- 
tum4t j* musų ii|ui<l«mM. Nedaro skirtu
mo ar jųc senai’ .ergate ar dabar pradėjo
te sirgti, :u* tai kaipo/chronikka A.th- 
ma arba raugita ' temperatūra, jtps priva
lote reikalauti dykai iibandymui muių ma- 
todo. Ngdaro skirtumo kokiame klima.j 
JM* gyvenate, jūsų ainžiuH arba uiidėmi- 

jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
Mtos temperatūros, musų metodas pag«V 
bės jums greitai.

Mea specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties Itgas, kur visokios 
formos Įkvėpuojančių gyduolių, opiumi 
prirenirimų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų ikkafičiais, kad muaų meto* 
daa yra paskirtas prakalintl visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmtis. -

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarba, 
kad nepraleidus l>ent vien* dienų. RaftykU 
te tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. N»- 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponu. 
Darykite tai Handien — jums nereikia 
mokėti nei ui paito ženkleli.

:■—■ \ 
Dykai bandymo kuponas

Frontier Asthma CoM Km. 612 C. J 
Niagara and Hudson Sts., Buffalo. N. T i 

Atsiųskite dykai bandymui jūsų ma> ’ 
todo paa:

k

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

/

25c
D* • 
h/,

J ■

Voile
40 colių pločio, gero audek
lo, dideli, gražių iš- 25c 
marginimų, mastui

Vata
Labai minkšta ir balta, išsi
vynioja į palų, O C p 
2 rolės už .............

...................................-

....  ...... —- ' "----- ----

Moterų šliperiai
Pusiau skuriniai, karpeto pa
dais, mieros 4 iki 11, specia
liai šiame išparda- OEp 
vime porai ........... fivV

h ..............  ... .i i ■ ■■■

Krautuvė uždaryta Panedely, “Darbo Šventėj”
K I

Cor. Ashland Are. and>47th St.,
Paranki vieta dėl automobilių pastatymo Neimant orderių laiškais nei telefonu

South Side Didžiausia De
pai tamentinė Krautuvė”

Shaker Flanelė
27 colių pločio, minkšta, bal
tinama, dėl kūdikių dėvėji
mo, 2 mastai 
už ................

Pelnyčio j Y ra 
25c Diena

Gold Dust
Mazgojimui pauderis, OEn 
didelis pakelis .....

Razinkos
Thompsono be sėklų Parin
kai, 3 svarai 25c 

..... —--y • •••• •____

Muslinai
36 colių, minkšti, baltinami,
2 mastai 25C
už .........i................ ■i

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy- 
domos vartojant 
naujausį Euro- 

• rini syčymą ir
-sarj \ įčirškiant gyduo-

X *cs tiesiog j
kraujQ’ sytau 8U 

1 kitomis gyduo-
i / B*lomia dėl viduri- 
| nių gydimų. Jos
I visos yra ne-

kenksmingos ir 
TOmdvUli stiprią py

dančia joga, Gitogumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomus vokiškas G06 
ir 1)14. Mu.-ų iiibuituit* tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rusių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubehus, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ii* veueriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metij 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbejom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:80 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir Šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

‘Medikalifi Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys^nuo Astor teatro
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo A pusi.)

I? Bsethoveno Kon 
servatorijos

PRANEŠIMAI
Jaunoji Bii 
lip 7:30 vai.

naujų veikalų musų gabiausių 
dramaturgų parašytų. Jie bus 
šiame žiemos sezone pastatyti.

Tikietai išanksto bus parda
vinėjami sekančiose vietose: 
“Aušros” knygyne, 3210 South 
Halsted St.; John J. Zolpj, 4601 
So. Marshhfield Avė. (Town of 
Lake); Kauno restorane (West 
Sidc); P. Kasparaitį, 3827 Ar- 
chehr Avė. (Brighton Park); ir 
lietuvių Ihikraš^ių redakcijose.

Sezono atidarymas jvyks rug
sėjo mėn. 13 d., 7 v. vak. liuli 
House, kampas Polk ir Halsted

Jaunoji Birutė lenkusi šiandien 
I kaip 7:30 vai. vakaru, Mark Whito 
|Squure Parko svetainėje. Daug labai 
svarbių reikalų. Visi prašomi daly
vauti, nariai —< tėvai ir rėmėjai.

Kviečia J. Blozia
Gryžo iš atostogų m^zi1 < 3 

mokybij.d ir su nauj’i energi
ja renginį* prie ateinančio dar
bo.

P-ni Louis V. Saar, piano 
mokytoja, linksmai . praleido 
vasaros karščiius Portlande, 
Oregon, drauge su savo vyru, 
žinomu kompozitorium Louis 
V. <S'aar. Gerb. mokytoja gryžo 
su maloniais įspūdžiais iš ne
paprastai gražių Portlando 
apielinkių.

P-a s S^rge Borowsky, daina
vimo mokytojas, 
apielinkėse, kur puiki Fish 

^Creck vieta randasi, per ištisą 
mėnesį ilsėjosi. Dabar jis jau
čiasi geriau, ir balsas skamba 
skardžiau. P-as Bormvsky kai- tamiemš"*!/draugams, kad až

L. S. J. Lygon mėnesinis susirinki
mas jvyks šiandie, rugsėjo 3 d., 8:30 
vai. vak., Mark White Square svet. 
Visi lygiečiai prašomi atsilankyti su- 
sirinkimAn.

— Valdyba.

įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long dlstance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Hal«t^d St.
Phones: ¥<ls ,3408 — Blvd. 1969 re«.

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lietuvių MėHininkų Sąjungos cxtra 
susirinkimas atsibus rugsėjo 3 diena, 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3131 
So. Halsted St.

K. Berens, Rast.
2841 W. 40th St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

DIDELIS pasiūlymas rakandų. Pa- 1 PARSIDUODA bučernė ir groser- 
prastas pianas, angliniai pečiai, kai~ 
petai, parloro setas ir kiti rakandui. 
Proga sutaupinti daug pinigų.

4401 So. Washtenaw Avė.
2-ras 'floras

Atsišaukite po (> vakare.

nė. Senas biznis, išdirbtas. Visokių 
tautų apKy venta apielinkė. Cash, ne 
knygutėms biznis. Išvažiuoju ant far- 
mų, todėl parduosiu pigiai — ir no
riu greit parduoti.

6159 So. Kolmpr Avė. ♦

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI

PARDUOSIU ar’ mainysiu 
ant namo KO akrų ūkį Michi
gan Valstijoj, septynis karvės 
du arkliai; 5 kiaulės, 150 vištų 
ir visi geri įrankiai. Per farmą 
bėgu upė. Už viską $4,400. Ga
liu parduoti ir be daiktų. Savi
ninką galima matyti 10101 So. 
Perry Avė. Jonas Kimbutas

$600 GROJIKUS PIANAS
Su 94 rolelių, benčius, kabine

tas, viskas už $120. Geriems žmo
nėms išmokėjimais.

John Klubą 
2332 West Madison Str.

Rytmetinės žvaigždės L. P. Kliubo
Wiscon8ino '

Avė. Draugai malonėkite atsilankyti 
ant šio susirinkimo. Bus renkami 
darbininkai ant birliaus.

M. Chepul,' Rašt.
- i---  r - - ~ ~ - ■ - ■ ------- -

ŠIUOMI pranešu savo pažjs-

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, negalip 
atbiejų apžiūrėti.

JXted SU-

8 kambarių mūrinė rezidencija, Lo- 
gan Square, garu šildomas, lotas 30x 
125, tinka dėl vienos didelės šeimy
nos arba dviejų mažų šeimynų, tuo
jau galima gyventi. Kaina greitam 
pardavimui, $7,800, cash $1,500.

EDMOND OSTRONSKI 
2136 N. Western Avė.

PARSIDUODA 4 flatų kam
pinis muro namas. Turiu par
duoti greitai ir todėl leisiu pi
giai.

2639 West 44 Str.

1827 S
Tel. Roosevelt 8951

4 ir 3 kambarių flatai, randasi Jad- 
vvigovoj, 1 karb medinis garažas, ren
dos $60 j mėnesį. Kaina $5,800, cash 
$1,500.

SOO LAND CO.,
2186 . N. Western Avė.

FK A N C I AK A P ET R ()S IEN fi 
Iš namų Kilevičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rūgščio 1 d., 1925 m., 2 vai. iš 
ryto, ligonbutyje. Paliko did
žiame nuliudime vyrą Joną Pet
rošių ir vieną sūnų Edvardų 
2’4 metų, taip pat paliko du 
brolius: Petrų ir Augustinų ir 
tris pusbrolius: Baltramiejų, 
Kazimierą ir Vincentų Kilevi- 
čius, Amerikoje. Lietuvoj pali
ko motiną ir 4 seseris. Turėjo 
amžiaus apie 29 metus. Pragy
veno Amerikoje apie 12 metų. 
Paėjo iŠ Lietuvos, Kauno rady
bos, Kėdainių apskričio, Baiso
galos parapijos, Palonių mies
telio.

Laidotuvės jvyks Rugsėjo 4 
diena apie 8 vai., iš namų 3353 
So. Union Avė., j šv. ’jurgio 
bažnyčią, po pamaldų j šv. Ka
zimiero kapines.

Užkviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Nuliūdę,

Vyras, Sūnūs ir visa 
familija.

Laidotuvėse patarnaus grabo- 
rius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

r

Simpatiškas—Mandagus—Gėrės- 
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAL
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė.

Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. llth Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

4605-07
Tel.

4447

MOTINOS
DUKTERŲ

Ras daug naudos skaity
damos Mrs. Quigg’s Laišką 
Kuriame Sako, Kaip Lydia! 
E. Pinkham’s Vegetable i 
Compound Pagelbėjo Jos 
Dukterei.

Mano duktėRoyersford, Pa. — 
buvo serganti nuo pat 13 metų savo

amžiaus, ji turė- 
j o nereguliares 
mėnesines ir taip
gi turėjo didelį 
galvos skaudėji
mą, taipgi nuga
ros ir šanų skau
dėjimus. Jos sto
vis taip buvo per 
šešis mėnesius, kol 
aš pradėjau jai 
duoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 

Jai pagelbėjo labai.table Compound.
Jai daugiau nebeskauda galva, nuga 
ra ir neturi nusilpimų. Aš jas reko
menduoju kitoms moterims kurios 
turi dukteris su panašiomis ligomis.” 
— Mrs. Quigg, 210 Main St., Royars- 
ford, Pa.

Kitas Motinos Laiškas.
Roxbury, Mass. — “Mano duktė 

turėdama 16 metų amžiaus visai buvo 
suirusi sveikatoje, nerviška, su labai 
prastu krauju. Tie suiriipai padarė 
ją silpna ir netinkamą darbui. Ji ban
dė keletą gyduolių, bet jai nieko ne
pagelbėjo. Paskiau aš jai įkalbėjau

po patyręs operos1 dainininkas, 
organizuos operos klasę.

P-le* Lulu Raben, musų įžy
mioji smuikininkė, pas tėvelius 
vasarą praleido Nebraska City,

. perkėliau su savo bizniu Bar- 
I bernę iš 3151 So. Halsted Str. 
, j savo naują nuosavą 
Brigliton Park.

Todėl visus kviečiu
.'ebraska. čia draugų ir paty- kyti j nauj(j viet(j

namą

atsilan-

štamų tarpe laikas maloniai 
ėjo. “Nespėjau,” sako, ”tik 
apsidailryti, pasižmonėti, kaip ■ 
vasara ir praūžė”. Gerb. moky
toja apart reguliarių pamokų,1 AO||ri||| IICČIfnilUAI I 
ves mokinių orchestrą. ! nulflLIlŲ . JILOnUJIlvlAI >

Kiti gi mokytojai negalėjo

Peter Karvelis, 
4148 Archer Avė. kampas 

Richmond St.

PAJIEŠKAU Paulinos Valičkienes.
apleisti savo darbų, užtai tu- Pirmiau gyveno East Chicago,
rėjo tenkintis Chicagos parkų 0

• • • • < > • 1 • /A  *pauksmiais ir Michigano Van
denynu.

Konservatorijoje mokslo
prasidės rugsėjo 8 d.

me

dabar nežinau kur persikėlė. 
Meldžiu atsišaukti.

JOE NARMONT 
201 So. Sheridan Road 

Waukegan, III.

1)1(1

tas

Iš visų kampu
Lietuviški krutanti paveikslai

IEŠKAU savo žmonos, kuri 
prasišalino nuo manęs mėnuo 
laiko tani atgal. Malonės grei-j 
tai atsišaukti, nes aš' pasielgsiu 
su namų kaip man patinka.

Michael Berger,
1809 W. 20 Str. Chicago.

Šiuo laiku daug lietuvių su-’. JIESKO PARTNERIU 
sidomėjo apie lietuviškus kru- 
tamuosius paveikslus. Ant pa-

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
I

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ant loto arba namo. 
Priežastį patėmysit ant vietos.

Atsišaukite. }
3935 So. Califomia Avė.

2 flatų mūrinis namas, Logan 
Square, mainysiu į cottage arba į 
saldainių krautuvę.

SOO LAND CO.
2136 N. Western Avė.

’ • VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, Jotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatyk i t . savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

k

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 Wes,t Divislon St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI antrarankios’ 
lentos, pigiai. Atsišaukite 
laivo. “George W. Clyde’

C. L. Willey Slip
28 St. and Robey

prie

ir 4 kambarių flatai, mūrinis na-5
mas ir grosernė, kaina $18,000. Mai
nysiu j mažą namą.

SOO LAND CO.
2136 N. Western Avė.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

FARMOS, TIK STEBUKLAS

40 alprų geros žemės ir geri bu
dinkai, sodas, miškelis, gyvuliai, ja
vai, padargai; visko pilna, arti mie- 

’sto, kaina $2,650; įmokėti $1,650.
! 40 akrų, visa dirbama, juodžemė

PARDAVIMUI grosernė ir ir molis, sodnas, budinkai, arti mies- 
. t - r a • • „ n . to, kaina $1,700; įmokėti $700.bučernė, lietuvių ir rusų apie-1 akrų gera žemė ir sodnas, visa 
linkėj. Parduosiu labai pigiai. ” v

610 Liberty St., 
netoli Jefferson St.

PARDAVIMUI barbernįų fi- 
kčeriai, veidrodis 4x14, ir viso
kių fikčerių dėl saliunų. Daik
tai parsiduoda j pigiai.

dirbama, kaina $600.
| 80 akrų gera žemė ir budinkai, 
daug gyvulių, javų, padargų, n.<škas, 
upė teka, kaina $4,600.

Imk laivą nuo Water Street ir 
i Michigan Avė. kas vakarą 7:30 mi- 
nutų ir važiuok pas:

P. D. ANDREKUS CO. 
Pentwater, Mich.

2 flatų, mūrinis namas, 4-4 
kambarių, tile vana, landres 
loviai, furnas šildomas 1 f hi
tas, viškai, pleisteriotas skie
pas, arti 2 karų linijų, tiktai, 
$4,000, kitus lengvais išmokė
jimais, savininkas,

5124 So. Troy Str.
UŽ $12,500, gražus moderni

škas mūrinis namas, 10 kam
barių, cottage, atlžuolo trimin- 
gai, plato stiklo langai, 4 mie- 
gruimiai, 5 klosetai, kamb. 
šviesus, 2 toiletai, geroj vie
toj, Lawndale, 1858 So. Hard- 
ing Avė.

ANT PARDAVIMO arba mainy- 
~ __ “ ‘ , Noriu m o 2 flatų mūrinis namas po 5 ir

nrntlištinti vieta * Martin Šulo 6 kambarius, elektra ir vanos. Na- pratustinu vietą. Martin auio, mas run(|asi South Side, n- 6 flatų 
4716 S. Marshfield Avė. ; mūrinis namas po 4 kambarius ran- 

Boulevard 2422 <,asi ant Bridgeporto; parduosiu arba 
mainysite ant farmos, loto, automo
bilio, bučernės arba kitokio biznio.

Kreipkitės:
6604 So. Artesian Avė.
Phonę Republic 10362

j —i------------------------------------------------

BARGENAS! BARGENAS!

Automobilių mechanikų, $40 į sa
vaitę. Vyrų pasiuntinėjimui, $35 į 
savaitę. Tekintojų, 55c. Pališerių, 70c 
į yaląndą. Prie garažo vyrų, $28 j 
savaitę. Vinių kalėjų^ $25 į savaitę. 
Prie medžio dirbėjų, $25 'iki $30 į 
savaitę. Dviejų virėjų, $35 i savai-

,tę. Veiteris, $30 j savaitę. Kalvių pa- 
Igelbininkų, 50c į valandą. Blėkorių 
1 pagelbininkų, 55c į valandą. Darbi
ninkų prie ruberio, $25 j savaitę. 

‘ ’ ‘ ‘ , 46c į va-
nnąimnnns Inžinierių,' $40 į savaitę. Peč- nuBima ą* kurių> $30 j saVąitę. Taipgi turime

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Hąlste<| St., 2 fl.

REIKALINGAS partneris SU Darbininkų į skerdyklas, 
skelbimo nuėjo kai kurie mu- kokiais $3,000 ir i __ __________
sų scenos mėgėjai į nurodytą čeverykų biznyje. Biznis geroj daug ir kitokių JTarbų. 
vietą pasiteirauti pas p. B. (Lis- vietoj 
bortą atstovą Francis Valuskis 
Co., Ine., kuri išdirbinėja ‘km- 
tarnus pavieikslus Hollywood, 
Cal. Musų artistai išgirdo, kad 
kas nori būti šios kompanijos 
aktorių, tai turi pirkti jos šė-( 
rus. Šeras yra $10.00.

Lisbonas dalino korčiukes, 
kuriose buvo išdėstomas šios Į 
kompanijos šėrininkų didelis 
pelnas. Ant galo kortelės yra 

Pasinaudok šia pui- 
kol dar

Bnidgeporto kolonijoj 
Naujienos 1739 So. Halsted 

, Box 604
MOTERŲ

PARDAVIMUI deliaktesen, 
ice cream, vaistų ir Malt Ex- 
trakt krautuvė, 3 kamb. gyve- Į , 
nimui iš užpakalio, pardavimo! 
priežastis, liga, renda $.‘15. At-' 
dara vakarais ir nedalioj. 

3950 So. Westcrn Avė.

Paješaku partnerio bučerio 
ir grosernės biznis. Nemokan
tis bus išmokytas. Pigiai nu
pirksi, nes dėl ligos turiu ap
leisti biznį. Pullman 4456 

10236 Michigan Avė.
I

' įSRENDAVOJIMUr -
rašoma:
kia proga "Ir Tamista 
galima, tapk Francis Vailuskis 
kompanijos dalininku. Lai ju-'n^s, bučernės ar saldainių ir 
sų keli doleriai įdėti dabar pa- keturi kambariai dėl pragyve- 
j_j_ x. ----j.--------- j—«-'nimo. Renda tik .$30.

3628 So. Union Avė.

RENDA I štoras naujai ištai
sytas, su fikčeriais, dėl groser-

deda dirbti šį naudingą darbą 
ir pagelbsti Jums 
geresnės, šviesesnės

Reikalavo artistų, 
duoda tik Šerus.

susilaukti
ateities.”
bet par-

iM.

šėtono Karalystė/’

PARENDAVOJIM'UI 5 kam
barių namas viskas įtaisyta už 
$23.00 su maža familija.

Atsišaukite:
4836 So. RidgeAvayi Avė.

PARSIDUODA naujas bungtflow 
5 kambarių. Turi būti parduotas 
labai greitai. Mažas jmokėįimas ir 
nedideli mCsesiniai išmokėjimai 

_________________________________Matyti galima visada tel. Repub- 
PAiRDAVTMIJ’I du nool Be 6778 arba Prospect 7413 tAiniJAViMUJ au pooi sta-, 5(}10 So california Avė.

lai, pilnai prirengti, tinkamas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
319 E. 95th Str.

Merginu į krautuves, $15 j savai
tę. Veiterku, $18 į savaite. Virėjų, 
$25 j savaitę. Merginų į dirbtuvę, 
$15-18 j savaitę. Vyniotojų j laundrę, 
$18 j savaitę. Indų plovėjų, $16 j sa
vaitę. Į pentrę merginų, $75 j mėne
sį. >Kasierkų, $18 j savaitę. Merginų 
namų darbui, $15-18 į savaitę, val
gis ir kambarys. Taipgi turime- daug 
ir kitokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
' AGENCY ____ _________________

4191 So. Halsted St., 2 fl. 1 Kreipkis pas savininką, 4425
So. Wells St. Tel. Yards 3906 $4,900. ~

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas ir cottage, ant vie- 
no*loto, geros rendos, apleidžiu 
miestą, parduosiu pigiai. 
Moltzan, 2647 West 17th St.

REIKIA UARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie pinimo 
į rakandų išdiri>ystę. Nereikia 
patyrimo nei anglų kalbos. Lie
tuvė prižiūrėtoja pagelbės jums' 
uždirbti gerą algą į trumpą 
laiką. A. L. Randai! Co.

525 W. 76tr St.

Satv įninkąs parduoda 5 kambarių 
bungalow arba maino ant loto. Na
mas bus greit gatavas su visais pas
kutinės mados įrengimais. Izitas 30x 
125. Parduosiu pigiai ant lengvų iš
mokėjimų. Namas randasi 9913 So. 
Prairie Avė. Savininkas gyvena 

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 1310 
A. P. LUKOŠIUS

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIM'UiI arba renda- 
vojimui bučernė su fikčeriais 
ir su staku už labai prieinamą ’ 9345 Sangamon St., 2 
kainą. Randasi 1125 W. ^l^St. 5.9 kambarių, 50 pėdų

-----1- -- ^'5 Kaina, $19,590,
HARRELL, 

------------------ —------------------ I 1212 W. 63rd Str.

flatų, 
lotas, 
cash,

z

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
PARSIDUODA bučernė ir_________________________

grosernė; biznis išdirbtas per' pardavimui,1 17 akrų vaisių fa^- 
1 20 metų. Parduosiu labai pi- ma, prie cementinio kelio, 4 mylios

Pripžasti patirsite ant vie— nuo miesto nuo St. Joseph. Nauji igiai. rnezasų patirsite am vie- moderniSki budinkai, geriausia farma
• tos. apielinkėje. Rašykit angliškai.

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

St. Joseph, Michigan
4504 So. Paulina St.

Dundulienė, žinojnoji 
scenos veikėja per daugelį me
tų, šį rudenį, spalio 18 d., Mel- 
dažio svet., savo naudai, kaipo 
25 m. darbavimosi scenoj vai
dins dviejų aktų tragediją 
“Šėtonp Karalystę”.

M. Dundulienė sako: “Nerei
kalauju aukos, o tik nuo šir
dies parėmimo jūsų skaitlingu 
atsilankymu.”

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI šviesus ' kambarys 

dėl vieno ar 
valgio 2 fla. 
vakaro.

dviejų vyrų, 
Atsišaukite 7 vai.

vei-

2538 W. 45 Str.

Pranešimai

KAMBARYS A^T RENDOS 
Matyti galima vakarąis.
Atsišaukite

1718 įSo. Halsted Str.
2-nd Floor

REIKALINGA patyrusi 
terka, gera mokestis.

The Famous Restaurant 
2113 So. Halsted Str.

—— ----------------- - —j----- —*---------
IEŠKAU įgaspadinčs prižiū

rėti namus ir dvi i 
Su mokesčiu susitaikinsim, ... 
smaukite vakare po šešių.

K. Shimkaitis1, 
3620 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODk balti 2 -kėdžių 
barberiški rakandai arba Barber 
Shop. Turiu parduoti tuojaus, 
leisiu pigiai; ne praleiskite pro
gos. \

Kreipkitės:
Naujienos 3210 So. Halfcted St.

Box 249

ANT PARDAVIMO. Labai pigiai 
Sarduosiu 3 lotus ir namą su 5 kam- 
ariais, 1 karo garažas, vanduo yra 

vidui ir elektriką. Tas bargenas yra 
East Chicago Heightą, III. Parduo
siu už $3,200.00.

Atsišaukit:
4610 So. Lincoln St.

SPECIAtlS 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
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA 
grosernė visa arba 
nemoki išmokinsiu

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė.mergaites. I 

:insim, at- L

bučernė ir 
pusė. Jei 
darbo.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 4 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalnort Avė.
2 augštas, iš užpakalio

BIRUTĖ
Kompozitorius A. Vanagaitis kvie

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

— Valdyba.

PARENDAVOJIM’UJ kamba
rys dėl vaikino arba vedusios 
poros, be vaikų. Moderniški 
įtaisymai, gera transportacija.

6515 So. Talman Avė., 
Prospect 10210

REIKIA DARBININKU —

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, parduosiu arba mainysiu su na
mu ar be namo; muro namas. Biz
nis išdirbtas per ilguą metus, kaina 
pigį, vieta patogi. Pardavimui prie
žastis —- einu iš biznio. , 

4624 So. Wood St.

VYRŲ

Brighton Park. — S. I*. A. 176 kp. 
susirinkimai likosi nutarta laikyti 

vartoti Vegetable Compound, po to ji kiekvieną mėnesį pirmą pėtnyčią, 7:30 
pradėjo daugiau sverti ir jos stipru
mas nuolat dauginosi. Aš sakiau tuos 
faktus dėl daugelio moterų.” — Mrs. 
Hudson, 252 Eustis St., Roxbuty, 
Mass.

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

5413 Wentworth Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 fia
lai po 6 kambarius aržuolu baig
tas. Karštu' vandeniu šildomas, 
2ių karų mūrinis garažas. Parduo- 

i siu pigiai.
6635 So. Rockwell Str.

j Savininkas gyvena ant 2 lubų
I bučernė geroj; 6631 So- HockNvell Str.______

vietoj ir geras biznis; priešas-' PARDU0DU muro. 2 f|atl, po 6 
ties nėra nei kokios SU mainais kambarius namą, prieinama kaina, 
ir agentai neatsiliepkite. leš- G«ra^iu« .naujas dėl 2 mašinom. Nc- 

kantldjl gero biznio saukite: Namas randasi 5906 Calumet Avenue. 
Savininkas gyvena:

409 So. Karlovv Avė.
Kampas Van Buren

PARDUODU muro, 2 flatų po 6

1' ' — 1 T—'— —-----------------------------------------------------
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ANGLU KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę.. Ang- 
ių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatbry and Commercial 

3301 So. Halsted S1M Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

i i

toli Washington Park. Graži vieta. Lemi

Tel. Lafayette 3097

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

vai. vakare, Jokanto svet., 4138 Ar
cher Avė. Taigi gerb. nariai ir na
rės! Malonėkite atsilankyti j susirin
kimą, nes turime daug svarbių daly
kų aptarti. 'Kaipgi nepamirškite ir 
savo pažįstamus pakalbinti ir atsi
verti prisirašyti j S. L. A.

Kuopos raštininkas.

ĮVAIRUS skelbimai

aHBaai

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas 
ir Pašalpinis Kliubas mėnesinis susi
rinkimas jvyks ketverge, rūgs. 8 d.,' 
8 vai. vakare, Chas.; Shatto svetai
nėj. 1843 So. Halsted St. Draugai 
malonėkite visi laiku susirinkti.

Kviečia Valdyba.

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinanti anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbų atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės: - •

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

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

111 W. Jackson Blvd.

parsi-
ir

REIKALINGĄS patyręs bar
bens geros darbo sąlygos. Krei 
pkitės laišku arba telefonu.

Stasys Vaitilis
552 Middle St. Kenosha, Wis.

Phone Kenosha 4885

DIDELIS bargenas, 
duoda nestaurantas, cafe 
furnished rooms, už pusę kai
nos; partnerių nesutikimas, 
pusę biznio arba visą, 2 lubos,

P1 1 A | Tel. Lafayette 5773
2227 Calumet Avė. I Savininkas namie vakarais ir

------- ——------- v--------------------------- batoms po pietų.
PARSIDUODA krautuvė, grosernė, I

kendžių ir notions. Daug lietuvių ap-' PARSIDUODA 2 aukščių medinis 
gyventa, gerai išdirbta vieta. Parsi- namas. 2 flatai viršum ir apačioj 
Juoda iš priežasties savininko mir- krautuvė ir keturi kambariai. 2 ka- 
ties. Atsišaukite:

JURGIS ANZIULIS 
1327 So. 49th Ct. 
Tel. Cicero 8060

PARSIDUODA muro 2 flatų po 
5 kambarius namas. 2-jų metų se
numo namas, su visais parankumais.

FRANK MONTVILA 
4010 So. Brighton Place

Su-

rų garadžius. Rendos neša 15%.
732 W. 18tb Street

Savininkų galima matyti nedėl* 
dieniais ir vakarais šiokiom dienom.

Didelėse Išdirbystėse
COYNE

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

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

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


