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Kanados parlamen 
tas paleidžiamas

Franeuzų - Ispanų ofensi 
vas Riffe prasidėjo

Anglijoj prasidėjo profesinių 
sąjungų suvažiavimas

Kanados parlamentas 
premjero paleidžiamas

Franeuzų-ispanų ofensi 
vas Riffe prasidėjo

Konservatorių valdžia nori nau
jais rinkimais atsižinoti žmo
nių nusistatymą

Koordinuotu puolimu iš visų 
pusių tikimos nuveikti Kri- 
mą ir priversti 
taikos

jį prašyti

RICHMOND HILL, Kanada, 
rūgs. 9. — Laikydamas čia kal
bą Kanados konservatorių 
premjeras King pareiškė, kad 
jis pasirašęs įsakymą, kuriuo 
dabartinis dominijos parlamen
tas paleidžiamas ir nauji rinki
mai paskiriami šių metų spalio 
29 dieną.

Premjeras aiškino, kad 
paleidžiąs parlamentą visai 
žiūrėdamas, kad jo partija 
rinti jame užtikrintą daugu
mą atstovų, 
kad jis norįs pakeisti valdžios 
nusistatymą valstybės gelžke 
liams ir laivams, ir per visuoti
nus rinkimus jis norįs tuo 
klausimu atsižinoti didžiumos 
žmonių nuomonę. *- Rinkimų 
kampanijoj valdžios partija iš
vystysianti savo programą, ii 
žmonės savo balsais galėsią pa
sisakyti, ką jie apie tai maną

9. — Ofi- 
ilgai gar-

PARYŽIUS, rūgs, 
cialiais pranešimais, 
siutas franeuzų-ispanų ofensi- 
vas prieš Abd-el-Kr.mo 
čius Morokkoj prasidėjo.

Ispanų kariuomenė , 
pagaliau vakar pavyko
krantan Alhucemaso įlankoj, 
žygiuoja į pietus Adžiro linkui.

Franeuzų-ispanų jėgos, skai-

rif’ie-

kuriai
išeiti

jis
ne-
tu- čiumi tarp 150 ir 200 tūkstan

čių vyrų tuojau pradės pulti
Darąs tairdelto. Tetuaną, Riffo vasaros vakarų

toliau į pie-

franeuzų ar- 
Abd-el-Krmio

daly, ir • šešuaną, 
tus.

Tuo t^rpu kita 
mija žyg:ik>s į
sostinę Adžirą iš pietų pusės.

Tokiu vienu Kartu puoFmu 
iš visų pusių franeužai su is
panais t’kisi sulhužytii Abd-eL 
Krimo jėgas ir priversti jį pra 
šyti taikos.

800 Besarabijos valstie 
čiy karo teisme

Filipinai priešinas 
prohibicijai

9.

Kaltinami dėl sąmokslo išduoti 
Besatra bijos kraštą 
Rusijai

sovietų

VIENNĄ, Austrija, 
Laikraščio Abend 

mu, Kumanijos karo 
Kjšeneve atiduota 800

MANILA, Filipinai, rūgs.
— Del kilusio Jungtinėse Val
stijose sumanymo, kad Volste- 
ado aktas (prohibicijos įstaty
mas) butų išplėstas ir Filipi
nų saloms, Filipinų legislatu- 
ros vadai, taipjau ir general
gubernatorius \Vood, pareiškė, 111 _1 i •! į • ▼r i I

rūgs. 9. 
praneši- 
teismui 
Besara

bijos valstiečių. Visi jie kalti

nami dėl sąmokslo išduoti Be
sarabiją sovietų Rusijai^

Vežimui smarkiai kres
telėjus negyvėlis atgijo

VANCOUVER, Britų Kolum
bija, nigs. 9. — Vakar gatvėj 
buvo rasta negyvas žmogus, W. 
Nesbit. Nors jo širdis visai 
nebeplakė, liet dar bandyta jis 
visokiais budais atgaivinti. Vėl 
tui. Atvykęs policijos vežimas 
paėmė kūną ir gabeno į lavo
ninę. Vienoj vietoj vežimas 
kn^t smarkiai sukrėtė, ir ne
gyvėlis, atgijęs, atsisėdo.

ŠIENO SANDĖLIAI SUDEGĖ

FOBT VVORTII, Texas, nigs. 
9. — Kilęs vakar gaisras su
naikino penkis didelius šieno 
sandėlius, padarydamas apie 
60.000 dolerių nuostolių. Sude
gė 250 vagonų šieno. Nuosto
liai dalinai bus padengti ap- 
d rauda.

NEGRAS NUŠOVĖ POLICIP- 
TĄ IR PATS ŽUVO

Jungtinių Valstijų milžiniško orlaivio Shenandoah katastrofa.—Paveikslėlis parodo liekanas užpakalinės orlaivio dalies, 
nuo kurios nutruko piloto butas ir kabina, kurioj komanduotojas Landsdowne ir trylika įgulos žmonių užsimušė. Ka
tastrofa įvyko netoli Cambridge, Ohio, rugsėjo 3 dieną, audros sukuriui pagriebus orlaivį 3,000 pėdų aukštumoj ir jį 
sudraskius*. > -t'. 1 ,■ [Pacific and Atlantic Photo]

Anglijos profesiniy darb. Komunistų vadas, Rūta 
sąjungų kongresas Fišeriene, nuversta

. Jauty Sąjungos kon 
grasas' ,

Palestina! gelbėti arabai 
atsižada rūkyti

Nežiūrint aktingos komunisti
nės grupėr, kongresą kontro
liuoji nuosaikieji darbiečiai

Išmesta ne tik iš partijos pir
mininko vietos, bet ir iš cen- 
tralio komiteto

Danijos buv. premjeras ragina
Sąjungos Tarybą nagrinėti 
klausimus nusiginkiavfmo 
konferencijai

BERLINAS, rūgs. 9. — 
riausias Vokietijos komunistų 

profesinių vadas, Rūta Fišer’ienė, A tapo ne 
(trades tik prašalinta iš komunistų par-

Kartu su ja pųšalin-

JERUZOL1MAS, Palestina, 
rūgs. 9. - Kai kurie arabų va
dai sugalvojo gelbėti Palesti
ną nuo sionistų pavojaus atsi
žadėjimu rūkyti. Pats kora- 
nas (mahometonų biblija) už
gina musulmonams rūkyt, tat 
arabų vadai nutarė laikytis

GENE VA, Šveicarija, rūgs. 9
— Danijos delegatas. buvęs 
premjeras Zahle, kalbėdamas 
šiandie Tautų Są jungos kongre- I šventojo rašto, o rūkymo pini- 
se, graudeno Sąjungos Tarybą gaiš įkurti banką, kurio fondai 
daryti žingsnių nusiginklavimo,butų įsuvartojami Palestinai 
konferencijai sušaukti ir išnag- nuo žydų gelbėti. Bankas bus 
rinėti visus nusiginklavimą lie-Į žinomas vardu “Nerukymo ban- 
čiančius klausimus. K

šiandie susirinkimas pradėjo 
bendras Tarybos pranešimo dis
kusijas.

Briąnd, Chamberlain ir Van- 
dervelde — Francijos, Anglijos

kas.” z •
Arabų laikraštis EI Karmel 

karštai tam sumanymui prita
ria ir graudena arabus mesti 
rūkymą, o tuo bildu sutaupytus 
pinigus pavesti “Nerukymo 
bankui.”

Ta- 
ait- 
va- 
va-

Italijos Scialoia, 
bendrą konferen- 
peržiurinėjo san- 
Vokietijos juris-

Anglių laivas seklumoj

Vėl neva Zinovjevo laiš
kas Britų komunistams

Trečiojo internacionalo caras 
ragina britus vesti propagan
dą armijoj ir laivyne

LONIX)NAS, rūgs. 9.—Daily 
Mail, nuolatos vedąs kampani
ją prieš komunistus, o tą savo 
kampaniją dar labiau paaštri
nęs dabar, kai Scarborough lai
koma.# profesinių sąjungų »kon- 
greso (suvažiavimas, šiandie pa
skelbė kitą neva trečiojo inter
nacionalo pirmininko, Zinovje 
vot laišką Britų komunistams.

Laiške paduodama planai, 
kaip komunistai turi vesti pro
pagandą įvairių kraštų, ypatin 
gai gi Anglijos, kariuomenėse 
ir laivynuose, tikslu priruošti 
kareivius ir jūreivius busimai 
pasaulio revoliucijai.

Žvejų laivas sudegė 
jūrėse

SAN PEDRO, Cal., rūgs. 9.— 
Jūrėse keturias mylias nuo 
krašto, praeitą naktį sudegė ir 
paskendo nežinomas žvejų lai
vas, ar jakta. Nuvykęs ne
laimės vieton gaisrininkų laivas 
jokių gyvąis išlikusių žmonių 
nerado.

TENNESSEE PRAŠYS DIEVO 
LIETAUS

NASHYILLE, Tenn., rūgs. 9. 
— Oro pranašo patartos, Chat 
tanoogos Pastorių asociacija ir 
Baptistų Pastorių konferencija 
kreipėsi į gubernatorių Peay, 
prašydamos, kad jis* išleistų 
proklamaciją, idant ateinantį 
sekmadienį visi žmonės eitų i 
bažnyčias melstis, kad Dievas 
duotų lietaus.

NEGRŲ KONGRESAS

SCARBOROUGH, Anglija, r. 
9. — Praeitą pirmadienį čia 
prasidėjo Anglijos 
darbininkų sąjungų 
union) kongresas, su daugiau tijos pirmininko vietos, kurion
kaip septyniais šimtais delega- ji buvo vėl nesenai laikyto Vo- 
tų ir svečių iš Jungtinių Valsti- kietijos komunistų partijos su- 
jų, Kanados, Mek&ikųp, Rusijos važiavimo išrinkta, bet pašalin- 
ir Olandijos, atstovaujančių ta ir iš centralinio partijos ko 
daugiau kaip keturiems milijo- miteto.
nams organizuotų darbininkų, tas iš centralinio komiteto taip- 

Nežiūrint, kad tam tikri ele- jau žinomas komunistų teoreti- 
mentai iš anksto pranašavo, kas Maslovas, kurs yra vienas 
kad šiame kongrese turėsią į- svarbiausių kaltinamųjų didelėj 
vykti skilimas Darbo partijoje, komunistų byloj Leipcige.
ir nežiūrint, kad kongrese yra Taip paskelbė vakar centrali- ir Belgijos užsienių ministeriai 
veiklių, komunistams simpati- nis Vokietijos komunistų par- 
zuojančiiį delegatų grupė, posė- tijps organas Rote Fahne. 
džiai eina tvarkiai,—nuosaikie tai pranešdamas, laikraštis 
siems kongreso lyderiams vado- riai atakuoja buvusią savo 
vaujant. dovę ir sako, kad Maskvos

Kairioji kongreso grupė va- dai pašalinę Rūtą Fišer’ienę ir 
kar buvo pasiūlius rezoliuciją, 
kad generalei kongreso tarybai 
butų suteikta neapribota galia 

kad bandymas taikyti čia Vol- visoms kongresui priklausan- 
steado aktą butų užgavimas čioms profesinėms sąjungoms. 
Filipinų parlamento galios sprę- Kitiems tečiaus delegatams, 
sti vidujinius savo krašto reika-.įarp jų ir buvusiems darbie 
lūs.

— kartu su 
šiandie laikė 
ciją, kur jie 
tarvininkų ir
tų pateiktą praeitą savaitę ra
portą saugumo pakto klausi
mais.

/1
| Reikalauja plebiscito Mosule

Turkijos užsienių reikalų mi- 
Rote nistei-is, Teufik Bušdi Bei, šian-

Maslovą dėl to, kad jiems va
dovaujant komunistų judėjimas, 
Vokietijoj visai susmukęs ir ne-' 
tekęs savo įtakos darbininkuose.! 
Fišer’ienės dėka, sako
Fahne, komunistų partija nete die įteikė Tautų Sąjungos Ta
kus kelių dešimčių tūkstančių rybai memorandumą, kuriame 

! čių premjero MacDonaldo kabh narių ir milijonų balsų.
Ineto nariams — Clynes, Tho- L"

31 prohibicijos agentas mas ir k. — nurodžius, kad tas, dar nėra išspręsta.
pašalinta nuo vietos
P1TTSBURGII, Pa., rūgs. 8. 

— Distrikto prohibicijos direk
torius Baird pašalino nuo vietos 
divizijos prohibicijos viršininką 
Simmonsą ię trisdešimt jo agen 
tų. Jie nusikalto, nepaklau
sę įsakymo dėl savo pareigi) 
tyimo per pastarąsias dvi die- sumanymas buvo 500 lukštam 
ni švenčių — sekmadienį ir-čių balsų atmestai. ----------
Darbo šventę.

formaliai reikalaujama, kad 
Kas užims pašalintųjų vie- Mosule butų padarytas plebis- 

Pas- eitas‘ (visuotinas žmonių balsa- 
suteikimas perdidės galios ta<kelbtas iš Maskvos) gautas uka- vimas) išspręsti klausimui, ar 
rybai butų labai nesveika dar- zas. nieko apie tai nemini. ‘ tas kraštas turi priklausyti 
bininkų judėjimui, ta rezoliuci
ja buvo atmest* milžiniška bal
sų dauguma. t

Šiandie vėl kairioj grupė bu
vo pasiūlius sumažinti sąjungų 
skaičių ir jų vietoj sukurti vie
ną didelę sąjungą, bet ir tas

KU -KLUXAI VOKIETIJOJ

BERLINAS, rūgs. 9.—Ame
rikos ku-klux-klanas briaujasi 
Vokietijon. Berlino policijos 
žiniomis, apie tūkstantis vokie 
Čių, trims Amerikos ku-klux- 
ams vadovaujant, kuria ku- 
klux-klanietišKą. ordeną vardu 
“Ugnies Kryžiaus Vyčiai.”

• • 7. • •

SUSIBARUS SU SAVO MYLI
MUOJU, PASIKORĖ

MOLINE, III., rūgs. 8. — 
va Welanderiutėt 22 metų,

Bl
au
su

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 9. 
— Ežere, ties Fox Point, sei<- 
lumon užėjo anglis gabenąs 
garlaivis Way. Du valkai pa
siųsta ištraukti jį į gilesnį 
vandenį.

BALTIMORE, Md., rūgs. 8.— 
Rytoj [šiandie] atsidarys čia 
Amerikos negrų bažnytininkų 
kongresas, kuris savo posėdžius 
laikys "milžiniškoj Fifth Regi- 
ment Armory salėj. Suvažia
vusių delegatų skaičius siekia 
apie 20 tūkstančių, atstovaujan
čių daugiau kaip trims milijo
nams negrų bažnytininkų.

DETROIT, Mich., rūgs. 8.— 
įvykusiose praeitą naktį negrų 
muštynėse vienas negrasi nušo- sisielojus, kam ji barusis 
vė atbėgusį tvarkos Žiūrėti po- savo mylimuoju, Elmeru Erick- 
licininką, Franką Marcinkow- šonu, nuėjo į jo garažą ir pa- 

Bet patsai negras buvo sikorė. • Ifyts Ericksonas rado 
ją kabančią.

skį, 
kito policininko nušautas.

Dabar Laikas
* f t ’

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/£% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki) 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 

t pasiima ant savęs.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės, tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3?10 S. Halsted St. 
FUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

‘ tas kraštas turi priklausyti 
I Turkijai, ar Irako valstybei 

Didini 4-ni*i monrlnfnkuriai Britai turi mandatą.
I Memorandume pareiškiama, 
i kad jeigh Anglija nenorės, su- 

SPRINGFIELD, III., rūgs. 9. kad butV padarytas ple- 
r~ Gubernatorius Small šiandie ' x ~ . ......

išleido proklamaciją,' kuria sa
vaitė nuo spalio 4 iki 10 pa
skiriama kaipo ugnies apsaugos 
savaitė.

UGNIES APSAUGOS
V ATT®

Buvo te- 
čiau priimta kairiųjų pasiūlyta 
rezoliucija organizuoti visose 
dirbtuvėse taip vadinamus dirb- BARBERIŲ IR BATŲ VALY- 
tuvių komitetus (shop commi- 
ttees).

Kairiajai gmpei kongrese va
dovauja koihunistai A. J. Cook, 
A. B. Swales ir A A. PurcelI. 

Broliškais delegatais iš Ame
rikos kongrese dalyvauja Unit
ed Garment Workers atstovas 
A. Adamski ir elektros 
ninku unijos atstovas 
Evans.

biscitas, tai tas busią tvirčiau
sias įrodymas, kad Turkų rei
kalavimas ęsąs pilnai pamatuo
tas ir kad Mosulas norįs pri- 

• klausyti Turkijai.

darbi-

,WIRTH VAŽIUOJA AME
RIKON

TOJŲ STREIKAS

NEW YORKAS, rūgs. 9. — 
Sustreikavo keli šimtai barbe- 
rių ir batų valytojų, dirbančių 
Westsidės barberių šapose.

Lenkijos vyskupai pri
siekė. respublikos 

prezidentui
Pada-

WRR

VARšUViĄ, rags. 9.
rytas Lenkijos su 'Vatikanu 
konkordatas vakar įėjo galion, 
kai visi lenkų vyskupai buvo 
prisaikinti prieš 

■ prezidentą.
I' —i------ --

respublikos

Chicagai ir apielinkei oficia-'
lis otro biuras šiai dienai pra- Naujas sukilimas gresia

Pietų Brazilijai

BERLINAS, rūgs. 8. — Bu
vęs Vokieti josi kanclerius Wirth 
išvyko į Jungtines Valstijas da-.škai siekė 87° F. 
lyvauti tarpparlamentines są-. Šiandie saulė teka 6:24, 
jungos kongrese WashingtoneJdžiasi 7:10 valandą.

našauja:
Aplamai gražu ir truputį vė

siau; vidutinis, didžiumoj vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūra vidutini- Brazilijos Rio Grande dėl Sul
Valstijoj prasidėję neramumai 

lei- ir gresiąs iš naujo kilti maiš
tas.

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 8. — Eina girdai, kad

IMPERFECT7 IN ORIGINAL s
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Algis

Receptai jaunoms
šeimininkėms

šeimininkė be kočė- 
iš tiesų negali, nes 
ugniakalnio
dažnai tie

vyro

išsiver- 
kočėlai 

sprandų

kas ?

Tai buvo laimingiausi mano 
gyvenime akimirksniai. Netru
kus turėjau susituokti su savo 
Darata. Išsijuosę sukome savo 
Šeimininę gųštą.

Nuo ryto iki vakaro lakstėm 
iš krautuves į krautuvę, pirko
me puodus, puodelius, puody- 
Čius, tarkas, lėkštes, šaukštus, 
samčius, kažkokius kočėlus, be 
kurių, Daratos žodžiais, jokia 
padori šeimininkė apsieiti nega
li. '

Vėliau aš sužinojau, kad jo
kia padori 
lo apsieiti 
šeimininio 
žinfo metu
mano ištikimą 
glostė. Na, tiek to.

Del pirkimų, — man 
Daratai ’ reikia, tai ji ir perka.

Tiesą pasakius, nupirkome ir 
tokių daiktų, kurie tik ne vir
tuvei.

Bet kas tas moteris supai
sys.

Ateitis taip maloniai sapna
vosi, o dar tarkomis ir./kočėlais 
dekoruota, tai aš ir žodžio ne
norėjau tarti prieš pačios pirki- 
mb maniją.

— Tu žinai, tu žinai, — net 
užsivydama čiauškėjo Darata, 
•— kai mudu apsivesim, aš sa
vo rankomis kad imsiu štai ši
tuose induose gaminti valgius 
ir kiekvieną jų tau patiekdama 
vis pą bučkį duosiu.

Nors tiesa, ji ir be valgių to 
labo nešykštėjo.

— O gi tu moki virti? — iš
spruko neatsargus

Darata pasipūtė
— Tai dar, mat, 

kad tu nesulauktume? Ar tai 
ne aš kas dieną bulves šutinu? 
O aną sykį, ar ne mano virtus 
kiaušinius ėdei? O arbatą kas, 
— katė, manai, verda?

Ir, nuvažiavo tiesiog į nuova
dų.

Prasidėjo po vestuvių pirmo
ji diena.) — Padribsok, katyti, 
aš pusryčių duosiu, — paliepė 
Ji keldamos.

Kur Čia negulėti! Yvą dabar 

kum palepinti.
Virtuvėj išgirdau tartum 

šimtas arklių spardėsi. Darata 
malkas skaldė, bjuo lubų ėmė 
tinkas birti, nuo sienos laikro
dis nužvangėjo ir grindys ap
link liūliavo, braškėjo....

Ištisų pusvalandį jaučiausi 
lyg kovos metu apkasuose.

Malkų skaldymo apeiga pasi
baigė. Išgirdau baisų šniokšti
mų; pro duris įlėkė su durnais 
maišytų pelenų debesys: Dara
ta ugnį kure. ; w

— Užkurs ugnį ir pakuta 
baigta, — manau.

Virtuvėj kilo žvangėjimas; 
šimtas kalvių susinešė savo prie
kalus į virtuvę ir ėmė kaiti tik- 
rių tikriausias geležines 
aSis.

— Darata, a Darata! 
šaukiau iš palovės.

-1 Ko?
•— Kas ten?
— Kavų pusryčiams

— atsakė.
— Jei kavos virimas

į parako sandėlių ėkspliozijų, 
tai pietų kotlietams reiks viso 
Žemės drebėjimo.

Tuo tarpu pakvipo degėsiais.
x — Darata, a Darata, žiūrėk, 

gaisras! — šaukiau.
— Kavą, kvaily, verdu! Drib

sėtum bent, kai žmona dirba!
— Subarė Darata.

— Na, paukšteli, kelk. Kavu
tės išviriau, — sučiulbo apie pu-

ratams

verdu,

panašu

lų, smakų, demonų ir ketais 
vardais), man atėjo laitai gera 
mintis...

— Sakyk, karvyte.
— O kad taip mes pasikvies

tame Braziulius, žuvinius, dar 
K«l iv ItrašiAki, -----  jie, j?ircl«5j tiu,
labai sutinką — ir pavaišintu

me sulig šios knygos recep
tais? ’’ * '

Gerai sugalvota!
Kinkome valgius.
— Aš manau, kad geriausia 

butų šie: švilpk — į — sapnų 
su puspadžių vinigretu ir via la 
dezinterija... .

— Kų tu, kų tu! - šokosi 
Daračiutė. — Svečiai juk me
dicinoj nusimano tiek, kad jau 
vien pavadinimas gerklėj pies
tu atsistotų. Geriausia bus bly
nai a la Tutanchamon, drignių 
salatas su ...

— - Pašėlai! Tutanchamon! 
Batai, skrybėlės — tai supin
tu. Na, o blynai.... Juk tąi pa
našu į Aigipto mumijas! O dri
gnių salatas — tikriausia prie
monė iš proto varyti.

Ėmėme žiūrėti receptus.
Pasikvietėm svečius. Iš ryto 

Darata kai pasiraitę, tai ir už
miršo atsiraityti. Lakstė, spar
dėsi, kiaušinius mušė, pienų py- 
|ė, cukrų grūdo, mišinį į kros
nį kišo ir stovėjo su laikrodžiu 
rankose, kaip gydytojas ties li- 
gonies lovų.

Vakare pakuta baigėsi. Vir
tuvėj kvapas toks, kad ir kai-

myno šuo, iš pažiūros ganą ku
klus, nespiaunųs ir į gerai ap- 
valkiotų kaulų, senu įpratimu 
bandė eiti virtuvėn, bet vos tik 
nosį įkišęs patraukė, tai kad 
švilpė! Sako, ar į trečių dienų 
iK-sirtudę pasikorusį kažkokia
me raiste. • s

Susirinko svečiai. v
Kalbėjome, svarstėme, ginČi- 

jomčs. Kai jau visos nėščios 
moterys, kurias pažinome, buvo 
paminėtos, visi jų vyrai apkal
bėtu Darata paruošė vakarie
nę.

— Prašau, ponai! — pakvie
tė į valgomųjį tokiu balsu, jog 
ir man pačiam patiko.

Tiesų kalbant, tik valgių iš
vaizda į svečius padarė stebėti
nų įspūdį. #

Man ir plaukai šiurptelėjo. 
Bet Darata nenusiminė.

Svečias belaisvis. Valgo. Tik 
Brasiulienė pro duris burnų už
sikimšusi. Paskui ja — vyras, 
paskui jį — vėl viena moteriš
kė, vėl vyras. Kambarys paliko 
tuščias.

— Vežikų! Policijų! Daktaro,

* *

Mudu su Darata viena kitam 
jau daug plaukų išrovėme, taf» 
Čiau tik dabar priėjome išva
dos, kad lazda liks lazda, nors 
tu prie jos viršūnės ir gėlę pri
kabinsi. _ . .

Darata knygą drožė j pakros

nį, o indus į mano veidų, ir eme 
toliau virti be receptų.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MALį 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. t

L. FABIONAS C&

S. s.
Pres. Roosevelt 

išplaukia 
rm rUgS^° 30

Svečiai išdundėjo.
— Pamėginkime patys užsi

kąsti, — pasiūliau.
Darata atkando — akys pa

balo, ir dabar ji jas vis balina, 
kai į mane žiuri.

Ar tikėsite, tais valgiais pu
sę miesto šunų išnuodijome.

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III. 809 W. 351h St., Chicago 

Tel. Bo4evard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

“Flaukitc po Amerikos vėliava”
Papiginta ten Ir atgal kelionė j

LIETUVĄ
Tik 9203.00 ir daugiau per Bremen ar Chirboufg

Dabartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tėvyne. O 
ypatingai kad važiuojate vienu iš pasaulio geriausią laivą 
priklausančią Amerikos valdžiai.

Erdvą# trečios klcsos kambariai, puikus maistas ir vieta 
ant tlčuią, greitas susisiekimą n su kelionės galais yra užtik
rinti keleiviams aut bile šią laivą: l.cviathan, George VVash
ington, Ameiica, l’res. Harding, l'iei. Roosevelt, Republic. 
I’asilclauskite pilną informaciją pas savo vietos laivakor-. 
čią agentą Urba ’

United States Lines
45 Broadway New York City

110 Sot Dealborn ht. Chicago, 11

K. GUGIS
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 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto ofisas 

190 No. State St. Room 844 
Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 1Q ryto iki 12 

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

r

Jos. F. Budrik Krautuvė
O Jurgi!

Tel.: Hyde Park 3395Namų

J, P. WAITCHES
išbučia-

REIKIA SALESMENĮJ

KRENN & DATO

W. Washington St. 
Washington & Clark

Petras 
svetimu

gal šauk-
galo švel-

irti? — iš' 
klausimas, 
kaip katė, 
jis abejoja

ase

meni

Biilhn
t’Vl

CHKAAO TCHMINAL

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas C'anal 2552

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

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panėdėlio ir 
Petnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS | 

j Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681 
■ —— —■

pas Daratą ragavau.
— Nepyk, Daračiuk ... — at- 

siprašinėjau.
— Aš žinau, kad savo kuli

narijos talentu ir patį Likurgą 
pralenktum. Aš tik juokus krė
čiau.

— O ar tu žinai, kad už to
kius juokus trečdalį plaukų nu
rauna?

— Tai ir va, — pamaniau.
Vestuvės buvo linksmos, kaip 

asmens, susirinkimų ir spaudos 
laisvės šelmens.

Kaulas parėjo su puodu ant 
galvos vietoj kepurės, 
per klaidų grįžo.... į 
miegamąjį...

Martynas nusiteikęs
vo vežiką, pasodino ji pono vie
toj, o patsai pasiėmė jį vežti.

— Gana, brolau. Pavažinėjai 
mus, dabar duokš, aš tave pava
žinėsiu.... Sėsk!

, Tiktai

$2
>Ten ir atgal

MILVVAUKEE

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

smulkmenas ‘
Chicagos Tikietų Ofisai: 

148 S. Clark St.
Tel. Dearborn 2323
226 W. Jackson St.
Tel. Dearbom 2121 

arba Passenger Terminai 
Madison & Canal Sts.

Tel. Dearborn 2060

Puolėm ragauti pirmųjų šei
myninių pusryčių. Kava nesi- 
pila.

Pažvelgiau indan.
— košė.

— žinai, Daračiuk, 
štais valgysime, — be 
niai pasiūliau.

— Kodėl?
— Matai ... Košė.
Ji paklausė ir buvome laimin

gi-
Pasirodė, indai netikusiu lai

ku pirkti — pučiant vėjui ir 
jaunu mėnuliu.

Eidamas gatve, knygyno lan
ge pamačiau didžiausią lyg du
rys knygų: .

“Virėjoms ir jaunoms šeimi
ninkėms patarimai. Visų valgių 
receptai”.

Knygą ir nupirkau.
Daračiuke kaip ant šimto žir

gų užsėdo, knygą pamačiusi. 
Susėdome skaityti.
' — Tu žinai, katyti (ji ma

ne taip visuomet geroj nuotai
koj vadino. Blogoj — krokodi-

Del jūsų nedėldiepio 
pietų.
l'avaišinkit save kuom 
nors “tikrai” geru. Nie 
ko nėra gardesnio kaip 
senas Edelweiss—ledi
nio šaltumo.

8ČHOBNHOFEN COMPANY

Užlaiko Grojiklius Pianus, gerų išdirbisčių, parduo
da už teisingą kainą ant lengvų išmokėjimų.
Columbia rekordai, kaina 75c. vienas, perkant ant 
sykio 6, vieną gausi dykai.
16009 Stasys, Oi mergelė, įdainavo Butėnas
16016 Litai, Leiskit į Tėvynę, Butėnas
16010 Aš mergelė. Nesigrauding mergužėlę
16004 Dzimdzi Drimdzi, Futbolas
16000 Atvažiavo sveteliai, J beryžną eina Ona, 

įdainavo Sabonis
16005 Duldul dūdelė, Bernužėli nesvoliok
16008 Toška — valcas
12012 Atvykimas paukščių, Vainikų maršas.,

• • | i |Hl

Užlaikome didelį pasirinkimą Rolių dėl 
Grojiklių Pianų, Rekordus ir roles pa
siunčiami kitur. Krautuvė atidaryta 
kožną vakarą, nedėliomis iki 1 po pietų

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St 

Chicago, III.
šitas Columbia
Phonografas su
20 rekordų už

$39.00

Lietuviškai kalbančių salesmenų vyrų ir mote
rų, pilnų laikų arba dalį laiko, su karais ar be 
karų, pardavinėti musų žemę Calumet City, 
North Shore, Waukegan, Northwest ir Niles 
Center Subdivizijas. Mes turime vietos dėl ke
leto gero budo salesmenų. Mes prirengiame ir 
išmokiname’musų salesmenus.'Atsišaukite nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakare bile dienų, tik ne 
nedėlioj.

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

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

JOS. M. AZUKAS & CO.
Real Estate

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

3303 Auburn Avenue f
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
iškirpk, šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainytu į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

................................................. Atkirpk čia

Datai Rugsėjo 10, 1925.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyp 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 1.1 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Serc-loj nu. 
6-8 v. v. Sūbatoi nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Ifcml. 6737
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:
l. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. \Vestern 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.

LJS.& VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. (J. Mauricas, 4333 
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, iii.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

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

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

20-metinės Lietuvos Revoliucijos 
ir L. S. S. Sukaktuvės

šiemet sukanka lygiai 20 mėty nuo revoliucijos Lietuvoje ir 
nuo musų organizacijos. Lietuviu Socialistų Sąjungos, įsikūrimo.

1905 metų pavasaryje Lietuvos socialdemokratai pradėjo 
rėngti “revoliucinius pamokslus“, kurie tęsėsi per visą vasarą ir 
taip išjudino liaudį, kad rudenyje ji ėmė vyti lauk caro valdžios 
tarnus ir organizuot naujais, demokratiniais pamatais valsčius. 
Tu pačių metų gruodžio 4—5 dienas įvyko garsusis Vilniaus Sei
mas, kuris savo nutarimais patvirtino socialistų paskleistuosius 
liaudyje obalsius.

Tuos pačius obalsius skelbė ir Amerikos lietuviai socialistai, 
kurie 1905 metais susiorganizavo į “Lietuvių Socialistų Partiją" 
(dabar ji vadinasi “Lietuvių Socialistų Sąjunga") ir ėmė leisti 
laikraštį “Kovą". Ta organizacija paskui suvaidino milžinišką 
rolę šio krašto lietuvių judėjime, vadovaudama didžiuosiuose Ame
rikos lietuvių seimuose, remdama revoliuciją Lietuvoje, dalyvau
dama nukentėjusios dėl karo Lietuvos šelpime, vesdama platų ap
švietus darbą ir atsiliepdama kiekvienu svarbesniu visuomenės 
klausimu. \

šių dviejų reikšmingų įvykių,sukaktuvės mes, socialistai, tu
rime tinkamai paminėti. Todėl šiuo yra kviečiami visi draugai 
—LSS. kuopos, nariai ir simpatizatoriai—be atidėliojimo pradėt 
darbuotis, kad tas sukaktuves pažymėjusi prakalbomis, koncertais 
ar kokiais kitokiais budais. Būtinai reikia, kad minėtieji įvykiai 
butų tinkamai nušviesti spaudoje, šituo tikslu draugai yra 
ginami rašyti savo atsiminimus iš 1905 metų veikimo Lietuvoje 
arba Amerikoje ir siųsti juos LSS. centrui arba socialistiniems 
laikraščiams.

Laiką rengimams geriausia yra taikyti gruodžio 6 d.
L. S. S. PILDOMOJO KOMITETO KOMISIJA.

(Pasirašo:) J. šmotelis.

Socialistu Darbininku Iii-1 
ternacionalo Antrasai 1

Kongresas
(Specialė korespondencija)

Kugpiučfo 22 dieną Marselyj | 
susirinko S. 1). Internacionalo j 
11-sai Kongresus. Dieną prieš 
tai posėdžiavo Socialistinio Dar- j 
bininku Jaunimo Internacionalo' 
Vykdomasis Komitetas, šituo-1 
se posėdžiuose nuo Lietuvos i 
“žiežirbos" Sąjungos ir. moks-j 
leivijos “Žaizdro" draugijos da- i 
lyvavo drg. K. Bielinis ir Biels- • 
kis. Tuo pačiu metu įvyko mo
terų socialisčių konferencija. 
Lietuvos moterims atstovavo! 
draugė L. Purėnienė. Minėtieji • 
draugai atstovauja Lietuvos 
Soc. Derri. Partijai ir S. D. In
ternacionalo II-jame Kongrese. Į

S. D. Internacionalo II-jo i 
Kongrese dienotvarkė apima 
šiuos klausimus:

Tenka be to pasakyti, kad 
Internacionalo Vykdomasai Ko
mitetas, suprasdamas visą. šio 
klausimo svarbumą ir spiriamas 
nekuriu Pabaltos Valstybių s.- 
d. partijų, yra sudaręs Rytų 
Komisiją, kuri turės spręsti ve
stis gręsiančio karo klausimus 
sąryšyje su Pabaltės valstybė
mis arba valstybėmis, susida
riusiomis buvusioj * Busijoj, Vo
kietijos ir Austrijos teritorijoj, 
šiton Rytų Komisijon įeina ir 
Lietuvos s-d. delegacija visame 
savo sąstate. Tuo budu Rytų 
Komisijoj turės iškilti Vilniaus 
klausimas ir neišbaigta karo 
padėtis tarp Lietuvos ir Lenki
jos.

Marselis 22-VIII-25 m.
J ą.

Internacionalo rezoliucija 
dėl astuonių valandų 

darbo dienos
Antrasis Socialistinio Darbi-

verčia niekais jau iškovotuosius 
įstatymus. y

Kongresas tolinus pažymi, 
kad kai kurios ūkio šakos yra 
taip kenksmingos sveikatai ir 
pavojingos, jogei aštuonių valan
dų darbas yra per ilgas; jisai 
reikalauja šitokiuose atsitiki
muose, jau vien vadovaujantis 
žmoniškumo atžvilgiais, žymiai 
trumpesnio darbo laiko, negu 
aŠtuonios valandos.

Kongresas kreipia pasaulio 
darbininkų dėmesį į tą faktą, 
kad Washingtono konvencijos 
dar nėra patvirtinę daugelis 
ekonominiai nulemiančių valsty
bių, ir ragina visaš parlamenti
nes atstovybes/ partijų, prisidė
jusių prie Internacionalo, nepra
leisti nė vienos progos tą klau
simą kelti visokiais budais savo 
parlamentuose. Kongresas pri
mena, kad kiekviena valstybė, 
pasirašiusi Versalės sutartį, tu
ri moralinę pareigą įvesti aštuo- 
nių valandų darbo dieną įstaty
mo keliu, ir reikalauja, kad val
džios, kurios dar iki šiol nėra 
ratifikavusios Washingtono kon
vencijos, tuo j aus tatai padary
tų.

Tuo pačiu laiku kongresas 
primena, kad Washingtono kon
vencija dar toli-gražu neišpildo 
visų darbininkų reikalavimų, ka
dangi ji ypatingai neapima pre
kybos tarnautojų, jurininkų ir 
žemės ūkio darbininkų. Bet vis- 
viena kongresas reikalauja, kad 
ta musų reikalavimų dalis, kuri 
yra išpildyta konvencijoje, tuo- 
jaus visuose kraštuose pataptų 
įstatymu. Pažymėdamas nepa
prastą šitų klausimų padėties 
svarbą Didžiojoje Britanijoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje, kon
gresas ragina ypatingai šitų 
kraštų darbininkus dėti didžiau
sias pastangas, kad parodžius, 
jogei Washingtono konvencijos 
patvirtinimas yra Didžiosios 
^litanijos, Vokietijos ir Ameri
kos masių gyvenimo klausi
mas.

Kongresas ragina visas prisi
dėjusias partijas veikoj, tąja pra
sme, kad kiekviena valanda, ku
rioje darbininkas randasi savo 
samdytojo žinioje, butų laikoma, 
kaipo darbo valanda.

Kongresas su džiaugsmu nu
rodo į tą didelį progresą, kurio 
yra pasiekusios darbininkų or
ganizacijos kovoje dėl darbo lai
ko sutrumpinimo ir su pasiten
kinimu sveikina šitą svarbiau
siąjį visų profesinio darbininkų 
klasės judėjimo laimėjimų.

Kongresas \pabrežia, kad mi- 
lionai darbininkų darbo valandų 
sutrumpinimu įgijo daugiaus 
laisvo laiko. Bet jisai mano, 
kad laisvas laikas tai dar ne 
viskas. Darbininkams turi būt 
įstatymo keliu suteikta galimy
bė suvartoti atliekamas nuo dar
bo valandas aukštesniam fizi
niam, dvasiniam ir kultūriniam 
išsilavinimui. Kongresas paveda 
Pildomajai Tarybai visomis 
priemonėmis remti tas organi
zacijas, kurios veda kova ne 
vien dėl darbo laiko sutrumpini
mo, bet ir dėl geresnių ir aukš
tesnių darbininkų gyvenimo są
lygų išvystymo ir dėl jų orga
nizacijų stiprinimo.

I Fr. Adler palieka 
sekretorium

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo vykdomasis komi
tetas buvo susirinkęs Marselės 
mieste ir per tris dienas posėd
žiavo, rengdamasis prie kongre
so. Tuose posėdžiuose buvo, 
tarp ko kita, svarstomas Inter
nacionalo sekretariato klausi
mas.

Buvusieji iki šiol Internacio
nalo sekretoriai, Tom Shaw (iš 
Anglijos) ir Friedrich Adler 
(iš Austrijos), abu senai yra 
įteikę rezignaciją. Pirmasis nu
tarė pasitraukti, kadangi nori 
visą savo laiką pašvęsti profe
sinio darbininkų judėjimo rei
kalams. O drg. Adler pasisakė 
negalįs ilgiaus gyventi Londo
ne, kur iki šiol buvo Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
sekretariatas.

Drg. Shaw griežtai atsisakė 
tolinus eiti sekretoriaus parei
gas, bet Adlerį vykdomajam*ko
mitetui pavyko perkalbėti ir ji
sai sutiko palikti savo vietoje 
dar trejetą metų, iki sekančio 
Internacionalo .kongreso. Pri
tardamas sekretoriaus norui, 
vykdomasis komitetas savo po
sėdžiuose pakėlė klausimą apie 
Internacionalo sekretariato per
kėlimą iš Londono kiton vieton. 
Po ilgų diskusijų nutartą jį per
kelti. Vienos žinios sako, kad 
pradžioje nutarta perkelti sek- 
retariatą į kurį nors didesnį 
Šveicarijos miestą (turbut Ge- 
nevą), bet paskui iš Henderšo- 
no kalbos, pasakytos atidarant 
kongresą, paaiškėjo, kad sekre- 
tariatui vieta tapo paskirta 
Viennoje (Austrijoje).

Internacionalo augimas

| . v socialistų MrSi MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
Internacionalas. akttčVPKA

Nuo Hamburgo kongreso iki1 aauslkaa 
dabar į Socialistinį Darbininkų
Internacionalą įstojo 44 parti
jos, kurios turi šešis ir ketvir
tadali milionų narių, mokančių 
reguliares duokles. Jeigu pridėt 
prie jų keletą partijų, kurios 
gyvuoja nelegaliai arba pusiau- 
legaliai (kaip antai, Rusijos 
socialdemokratai ir social-revo- 
liucionieriai, Gruzijos socialis
tai, Armėnijos socialistai ir t. 
t.), tai organizuotų dabartinia
me Internacionale socialistų yra 
apie 7 milionai.

Už socialistų kandidatus rin
kimuose balsuoja visose šalyse 
25,000,000 (dvidešimt penki mi
lionai) žmonių. Parlamentuose 
socialistų partijos, prisidėjusios

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ir 

Į kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 

' 9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 3188 
4. Woitkiewtei- 

BANIS
AKU1ER&A \ 

’asekmingai pa-) 
amauja mote
rims prie gimdy
ti o , patarimai 
lyk ai moterims 
r merginoms.

3113 South

OR. HERZMAN

prie Internacionalo, turi 1022 
atstovu. Jos leidžia ąpie 320 
dienraščių ir tūkstančius savai
tinių laikraščių bei žurnalų. Ga
lima drąsiai sakyti, kad šian
die nėra pasaulyje kitos tokios 
didelės partijos, kaip socialis
tai.

Reakcijos metu, kuris atėjo 
po revoliucijų, kilusių įvairiose 
Europos šalyse baigiantis karui,

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.
Akiniai $5 ir augščiau

socialistinis judėjimas buvo pra
dėjęs pulti, žemiausio laipsnio 
jisai pasiekė 1922 metais. Bet 
jau sekančiais, 19Ž3 metais ji-*- 
sai ėmė vėl stiprėti. Hamburgo /■ 
kongresas buvo žymiausias to 
atsigavimo ženklas. Dar ir tuo
met, beje, Europos darbininkų

Dabartinis socialistų Interna
cionalas susiorganizavo 1923 
metais gegužės mėnesy, Ham
burgo kongrese. Jisai susidarė 
iš susiliejimo dviejų tarptauti
nių socialistų organizacijų — 
Antrojo Internacionalo, kurio 
centras buvo Londone, ir Socia
listinės Darbininkų Sąjungos, 
kurios centras buvo Viennoje.

Bolševikai, kurie visuomet 
'falsifikuoja faktus, paliečian
čius socialistinį judėjimą, iki 
šiol šitą naująjį Internacionalą | 
tebevadina “antruoju“. Bet toksi 
vardas jam netinka. Antrasis 
Internacionalas karo metu su
skilo. Nuo jo atsimetė tie ele
mentai, kurie atsižadėjo socia-

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

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

padėtis išrodė labai pesimistiš
ka: Franci j a buvo įsilaužus! į 
Ruhro sritį ir visai Europai 
grasino suirimo pavojus. Bet di
džiausios kliūtys tapo nugalė
tos ir kartu su tuo socialistų 
jėgos vis ėjo didyn. Nuo per
nykščio pavasario iki dabar Eu
ropoje neįvyko nė vienų rinki
mų, kuriuose socialistai nebūtų 
užkariavę naujų vietų parla
mentuose. Jie visur darosi stip
resni ir stipresni. Tuo budu dą-
rofci vis galingesnis ir Socialis
tinis Darbininkų Internaciona
las. ■ • •

Iš Tarptautinio Socialia-, 
ty Kongreso

Iškelta Vilniaus klausimas
(Musų korespondentp)

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo Rytų Komisijoj 
Lenkijos P. P. S. gavo kailin už 
bendradarbiavimą su buržuazi
ja, remiant karus Rytuose, ii 
delei Vilniaus klausimo.

Vilniaus klausimą iškėlėme

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG 
1347 W. 18 St., kampas Blue lęland 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

i ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 18 metai 

Oiisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškoj ir 
♦ Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

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

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Telephone Yzrds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
. Į ■■■■ .—J

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

I Tarptautinė Socialistinė tai
kos politika.

a) Internacionale saugumo 
ir nusiginklavimo proble
ma.
b) Darbininkų klasės kova 
prieš karus.

II Darbininkų klases pragy
venimo sąlygos ir bedarbė.

III Vašingtono konvencija ir 
8 v. darbo diena.

IV Tarptautinės moterų kon
ferencijos sprendimai.

V Organizacija ir mokesnių 
sistema.

VI įvairus klausimai.
Nėra jokios abejonės, kad 

vienas svarbesniųjų dienotvar
kės punktų yra tarptautinės 
Taikos klausimas. Pastaruoju 
metu karo šmėkla iškilo netik

ninku Internacionalo kongresas, 
i susirinkęs 1925 m. rugpiučio 
mėnesy, patvirtina socialistinio 

'darbininkų judėjimo reikalavi
mą astuonių valandų darbo die
nos ir laisvo šeštadienio popie
čio visiems darbininkams. Kon
gresas sveikina socialistines 
darbininkų organizacijas, kurios 
iškovojo astuonių valandų dar
bo dienos įstatymą, ir reiškia 
viltį, kad musų draugų pastan
gos nepašiliaus, iki dirbtuvių in
spekcijos, administracijos ir dar
bininkų kontrolės pagalba aš- 
tuonių valandų darbo diena bus 
įvykinta gyvenime, o ne tiktai 
teorijoje. Kongresas paveda Pil
doma j ai ’ Tarybai susižinoti su 

• Tarptautinas Profesinių Sąjun
gos valdyba ir ncatlaidžiai ves-

listų vardo ir pasivadino “ko-«mes> L. S.-D. Partijos delegaci- 
munistais“: jie sudarė savo In- ia» padedant Lenkijos Nepri- 
ternacionalą, užvadindami jį klausomai Socialistų Partijai ir 
“trečiuoju“ arba “komunisti- ukrainiečiams. Smulkesnės ži
nių“. Nuo antrojo Internaciona- se^. Kauno. 1
lo atsimetė taip pat ir kairieji 
socialistai, kurie susiorganizavo 
į aukščiaus minėtąją .Socialistų ’ = 
Darbininkų Sąjungą (bolševi- r 
kai, pašiepdami, vadindavo ją I 
“pustrečio Internacionalo“). |

Kuomet 1923 m. tarptautinis 
socialistų * judėjimas vėl ėmė 
tvarkytis,* tai “komunistai“ jau Į Kentėjo per tris metus, 
pakilo šalyje. Susidėjo tiktai Pasveiko vartodama Lydia 
likusioji antrojo Internacionalo E. Pinkham’s .Vegetable 
dalis ir Tarptautinė Darbininkų Compound.

Marseilles.
25. VIII. 25 m.

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. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

v — -
Phonc Canal 1713-0241 

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Azijoj, Afrikoj, bet karo pavo- ti tarptautinę propagandą dėl 
jus gręsia ir pačiai Europai, įkūnijimo ne ilgesnės, kaip aš- 
kur ginklavimosi yra pasiekęs tuonių valandų darbo dienos be 
aukščiausio laipsnio. | nuolatinio viršlaikio, kuris pa

Tarptautinė Motery Kon
ferencija

- I

• Pirm Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo kongreso ta
me pačiame mieste, Mąrseilles, 
įvyko tarptautinė socialisčių 
moterų konferencija. Pirminin
kavo drg-ė Juchacz, sekretoria
vo drg-ė Wurm.

Svarbiausi konferencijos nu
tarimai šie du: raginti socialis
tines partijas, kad jos kovotų 
dėl visiško moterų paliuosavimo 
— ne vien politikos, bet ir pi
lietinių teisių srityje; ir vesti 
smarkią kovą prieš visokią ka
ro propagandą.

Konferencijos nutarimai įteik
ta Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo kongresui apsvar
styti.

MOTERIES NUGARA
1 NUSTOJO SIAUDĖJUS!

. I

Sąjunga. Aišku, kad iš to atsi
rado visai nauja organizacija.; 
Ji priėmė ir visai naują vardą: 
Socialistinis Darbininkų . Inter
nacionalas.

šio Internacionalo gyvavimas 
yra aiškiausias įrodymas to, 
kad bolševikams nepasisekė pa
siekti savo tikslo. Kuomet, jie 
steigė savo “trečiąjį“ Interna
cionalą, tai juk jie manė, kad 
socialistiniam tarptautiniam ju
dėjimui jau atėjęs galas. Jie 
manė, kad antrasis Internacio
nalas galutinai išnyks ir jie, ko
munistai, paliks viso tarptauti
nio darbininkų judėjimo įpėdi
niai. Bet pasirodo, kad socialis
tinis Internacionalas nepražuvo.’ 
Vietoje suskaldytojo antrojo In
ternacionalo atsirado nauja 
tarptautinė socialistų organiza
cija, kuri yra dar stipresnė, ne-

St. Paul, Minn. — “Aš turiu mažą 
mergaitę trijų metų senumo ir nuo ■ 

.. | pat jos gimimo aš
kentėjau nugaros 
skaudėjimu, rodė; 
si, kad aš plyšau j 
dvi dalis ir aš vi
suomet buvau nu- 1 
silpusi. Aš visuo
met turėjau svai
guli tr kiekvieną I 
mėnesį aš sirgau 
skilviu. Aš skai
čiau keletą laiškų 
nuo moterų laik

raščiuose ir aptiekorius rekomendavo 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound mano vyrui dėl manės. Kaipo 
pasekmė mano nugara nustojo skau
dėjus! ir didelis mano nusilpimas pra
nyko. Aš jaučiu stipresnė ir atlieku 
visą savo namų darbą, taipgi prižiū
riu savo mažą mergaitę. Aš taipgi 
vartoju Lydia E. Pinkham’s Liver 
Pilės nuo užkietėjimo. Aš rekomen
davau tas gyduoles savo draugėms ir 
jus galite vartoti Šį mano laišką dėl 
paliudijimo. Aš maloniai atsakysiu 
laiškus moterų, kurios klaus manės 
apie šias gyduoles ir pasakysiu kaip 
jos man pagelbėjo.” — Mrs. Price, 
147 W. Summlt Avė., St. Paul, 
Minnesota.

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. Westem Avė., 
Tel. Lafayette 4146 

. ....................................................    i ■

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.

hi I — I ■ I I

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant virkaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

.................—
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 S'o. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

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

t

Butkus Undertaking
, Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, 1IL

Viskas- -kas reikalinga prie ne
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

---- -
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................
Pusei metų ..................•.......
Trims mėnesiams ................
Dviem menesiams ..........._
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje per nešiotojus:
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
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$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

i

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Kaip teko patirti Vaičkus at
važiavo j Chicagą užbaigęs sa
vo gastroles su keliais šimtais 
dolerių. w

Dailės Mylėtojas tikrina, kad
praeitais metais Vaičkus nelu- silygino ant vieno laipsnio su... 
rojo jokio pasisekimo, o tuo plėšikais, nes jie skelbia, kad

Pastabos Gabriele D’Annunzio.

“TĖVYNĖS” UŽDRAUDIMAS LIETUVOJE.

NESĄMONIšKAS VALDŽIOS ŽINGSNIS.
I

SUKILIMAS TRIPOLISE.

Tai “Tėvynę’1 Lietuvos valdžia visgi užgynė Lietu
vos žmonėms skaityti! Ko ji tuo nori pasiekti?

SLA. organas nėra jokiu budu pavojingas Lietuvos 
valdžiai. Daugių daugiausia jisai gali pasiekti Lietuvoje 
vieną, kitą tūkstantį žmonių, kas nepadaro beveik jokios 
praktiškos reikšmės ^raštui. \ . '

Uždraudimu įvežti ir platinti “Tėvynę” Lietuvoje yra 
tiktai daroma nemalonumas ir skriauda tai mažai Lietu
vos gyventojų dalelei, kuri tą laikraštį gauna nuo savo 
draugų iš Amerikos. Ar gi tad valdžiai priderėjo šitoks 
žingsnis daryti? Nejaugi ji yra taip nervinga, kad ne
pakenčia keleto šimtų ekzemliorių laikraščio, kritikuo
jančio josios politiką?

Jeigu atsižvelgsime į Ameriką, tai tas “Tėvynės” 
•uždraudimas įgįją nemenkos svarbos. SLA. organas yra 
vienas labiausiai prasiplatinusių Amerikos lietuvių lai
kraščių. Jį leidžia didžiausia Amerikos lietuvių organi
zacija. Neįsileisdama jo į Lietuvą, valdžia įžeidžia visus 
tos organizacijos narius, įžeidžia visą Amerikos lietuvių 
visuomenę, simpatizuojančią tai organizacijai.

Tik pagalvokite. Amerikoje gyvendami, lietuviai sa
vo laikraščiuose dažnai “patarkuoja” šio krašto valdžią 
aštriaus, negu “Tėvynė” Kauno ponus. Vienok šio krašto 
valdžia tų laikraščių nekliudo, leidžia rašyti jiems, ką 
tiktai jie nori. O musų gimtosios šalies valdžia musų lai
kraščius persekioja! Ar tai šitaip ji atsilygina amerikie
čiams už jų aukas ir visą jų pagalbą, suteiktą ir tebe- 
teikiamą Lietuvai?

O paskui atvažiuoja čia Šmulkščiai ir kitoki Kauno 
politikieriai ir ragina Amerikos lietuvius mylėti savo tė
vynę ir neužmiršti savo brolių ir seserų!

Lietuvos valdonai turėtų truputį daugiaus vadovau
tis protu, o ne keršto ir siauro partyvumo jausmais. Jie 
žino gerai, kad SLA. organas nėra bolševikiškas laikraš
tis. Jisai stoja už Lietuvos nepriklausomybę ir neprita
ria ginkluotiems sukilimams prieš žmonių išrinktąją val
džią. Kame tad yra pamatas šitokį laikraštį drausti?

Tokio nusistatymo, kaip “Tėvynė”, laikosi milžiniš
ka dalis Amerikos lietuvių. Nejaugi jų nusistatymas pa
sikeis dėlto, kad valdžia uždraus Lietuvos žmonėmą “Tė
vynę” skaityti? Jisai pasidarys tiktai dar aštresnis!

Mes nemanome, kad pačiai Lietuvos valdžiai butų 
naudingiaus atidžiai sekti daugelo tūkstančių Amerikos 
lietuvių nuomones, išreiškiamas “Tėvynės” špaltose, negu 
mėginti slopinti jas vaikiškomis drausmėmis. Lietuvos 
ministeriai, paskaitę keletą skirtingo krypsnio Amerikos 
lietuvių laikraščius, patirtų apie šio krašto lietuvių gyve
nimą daugiaus, ne kaip juos gali painformuoti pasiunti
nys Washingtone.

>

Afrikoje prasidėjo naujas karas. Telegrama iš Pa
ryžiaus praneša, kad visas Tripolis esąs sukilęs prieš Ita
liją. Premjeras Mussolini tik-ką pasiuntęs 300 aeropla
nų ir 20,000 kareivių italų jėgoms sustiprinti sukilimo 
apimtose vietose.

Šiam sukilimui vadovaująs Ahmed, galvą Senussi 
padermės, susidedančios iš 3,000,000 žmonių. Ahmedą 
remianti Turkija.

Kad kokios, sukilimas Tripolise gali iššaukti ne ma
žiaus triukšmo ir susirūpinimo Europoje, kaip riffų ka
ras Morokkoje.

DUSULYS
Bl*fl*B*ia* dusulio antpuolia Ir dubinantis Hay fettt •imptomnl palan<vinaaii Ir PW- 
valdomi nuo daėimtieo sekundų iki trijif minučių, vartojant Dr. B. 8CHIFFMANN 8 
A8THMADOR, kuria tieaiorinai paaiakia U*m daknia. iu«*U4mu« saldu ir ramų 
rnior* lovoje, tiems, kurie kitaip turėtų snauKl Ūdiję. Priaiųak ■urna ▼•<<« ir 
aiškiai parašytų adresų ir gausi musų gydymų visiškai DYKAI. Duok mums progų 
jrodyti tatai musų kaštais. A8THMADOB yra pardaodamaa per vjaUs aptiokoriua 
aboloal visose dalyse pasaulio. Prlaiųsk savo adresų dėl persitikrinimo
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'Komunistai, pagalios, priėjo 
prie to, kad doros klausime su-

Hercogo Ofenos mirtis

tarpu jis eina prie sukūrimo 
nuolatinio teatro. Turbut mano
ma, kad Vaičkus yra milionie- 
rius, bet labai apsirinka. Vaič- 

Dailės Mylėtojas pareikšda-I kaus gyvenimo tikslas yra ter
mas savo mintis apie žiemos se-|tras, jis vien tiktai teatrui yra 
zono darbus meno srity, vienus I atsidavęs, jam nerupi nei poli- 
scenos darbuotojus labai iškūlė, I tinęs sroves, nei partijos ir mu- 
kitus visai nužemino, neturėda- sų Chicagos lietuvių visuomene 
mas tam atatinkamų argumen-1 supranta ir įvertina tą. Praei
tų. Labai optimistiškai žiuri į I tų metų jo teatro sezonas pra- 
Vanagaičio darbuotę “Birutėj”, ėjo su gražiu medžiaginiu pasi- 
ncatsižiurint į tai, kad dar gerb. I sekimu. Keletas jo spektaklių 
Vanagaitis nepradėjo ruoštis Į praėjo su tokiu puikiu medžia- 
prie žiemos sezono, kaip girdė-Į giMu pasisekimu, apie kurį 
ti, maudosi Pacifiko vandenyse, |“Dzimdzi-Drimdzi” negalėjo nei 
o juk jau laikas pradėti galvoti j svajoti.
apie žiemos darbus, nes jau rug-| Jeigu Dailės Mylėtojas tikri- 
sėjo pradžia. Galvą lenkia priešina, kad Vaičkaus teatro vaidi- 
Dzimdzi-Drimdzi, kurie jau nė-|nimai neįvyko iš priežasties ne
besudaro tam tikro kūno meno atsilankymo publikos, tai jis 
darbui ir viešai atsisveikindami Įmeluoja. Per ištisą sezoną tik 
jie patys pabrėžė, kad jau [vienas spektaklis neįvyko iš 
“DzimdzbDrimdzi” “amžiną at-1 pųįežasties gerb. Vaičkaus sužei-

Atsakymas Dailės 
Mylėtojui

r-------- , --- m ----------------- , -------
doru yra tik tas, kas jiems yra 
naudinga. Visokį gi plėšikai 
taip pat doru skaito tą, kas 
jiems yra naudinga—žmonių 
plėšimą. Plėšikai visuomeniš
kos doros nepaiso. Komunistai 
taip pat visuomeniškos doros 
nepripažįsta. Ot, kaip doriškai 
nupuolė bolševikiški komunis
tai!

neais-
Filippo

lilsj”. Nojs Dailės Mylėtojas įsi-Įdimo. Jis išgulėjo dvi savaites 
vaizdiną*sau, kad Dzimdzi už-’1—°— i-n... —te
kariavo publiką, tik nuostabus 
dalykas, kad teatras turėdamas 
ir materialį ir moralį pasiseki
mą, likvidavos, ir to teatro dar
buotojai ieškojo pelningesnių 
vietų, kaip teatre. Vienas jų šu
lų, Jonas Dikinis, sulig “Kelei
vio” pranešimo, atsidavė politi
kai. “Keleivio” No. 35 iš rugpiu- 
čio mėn. 26 d., 1925 m. prane
ša:

i lovoje. Savo laiku apie tai bu
vo spaudoj pranešta.

Dailės Mylėtojas rišdamas 
Į Vaičkaus dramoš teatro reper- 
I tuaro klausimą ir duodamas 
[jam patarimus, labai apsirinka; 
tokių patarimų gerb. Vaičkus 

I nepriims, nes jie neišlaiko jo
kios kritikos. Jis mano, kad 
Vaičkus statys vien tiktai “Ame
rika pirtyje”. To veikalo pasta
tymas surištas su jubiliejumi, 
nes jau praslinko dvidešimt pen
ki metai, nuo to laiko, kaip iš 

Į rusų valdžios buvo išgautas lei- 
Įdimas viešai tą veikalą pasta- 
[tyti. Musų geriausių dramatur
gų yra bendra nuomonė, kad tas 

Į veikalas yra musų dramatinėj 
literatūroj 
Vaičkaus dramos teatras 
rymui sezono tą veikalą 
sirinko. Rugsėjo mėn. 
Hūll House įvyks sezono 
ryfnas ir sykiu jubiliejus, tai 
yra svarbus musų tautos gyve
nime įvykis, nes musų teatras 
jau gyvuoja dvidešimt penkis 
metus. Kas link Vaičkaus dra
mos teatro repertuaro galima 
pasakyti, kad jis bus labai įdo
mus, nes pamatyti lietuvių sce
noj Dickenso “Svirplys užkros
ny” kiekvienam ne prošalį, o 
Bergerio “Tvanas”, vo Vaičiūno 
“Gyvenimo bangos”. Vaičiūnas 
šiandien stovi visa galva aukš- 
čiaus už kitus musų dramatur
gus, o Putino “Valdovo sūnūs”. 
Teatras jau savo laiku pranešė 
spaudoj, kad jis duos kiekvie
ną sekmadienį naują repertua
rą ir daug įdomių dalykų pa
matys musų visuomenė, nes re
pertuare figūruoja vien tik 
kliasiniai veikalai.

Dailės Mylėtojas taipgi l^riti- 
kuoja teatro ruimus Hull House, 
o tuo tarpu tas teatras labai 
populiarus lietuvių visuomenėj. 
Scena apstatyta su visais sce
nai reikalingais efektais. Šviesa 
ir dekoracijos visai atatinka 
teatro reikalavimams. Vietos 
sutvarkytos gradacijomis, taip 
kad žiūrėtojai nesivargindami, 
galės matyti viską kas dedasi 
scenoje. Teatre randasi gražus 
vargonai, kurie bus panaudoja
mi pertraukų laike. Vargonais 
gricž gerb. z musų kompozitorius 
Pocius, taip kad publikos atida 
bus kiekvieną valandą užimta, 
ir nebus nuobodu laukti, kol pa
sikels užlaida.

Dailės Mylėtojas daro užme
timą, kad tenai negalima reng
ti šokių. Tegul jis nenusimina; 
Chicagoj šokiams tiek Jr tiek 
yra įvairių vietų. Tai publikai, 
kuri ateina į šokius — teatras 
nerupi. Aš pats buvau liudyto
ju, kaip publika susirinkusi pa
šokti ir nesulaukdama “Dzim- 
dzi-Drijndzi” vaidinimo galo, 
nušvilpė juos nuo scenos.

Dailės Mylėtojas butų labai 
gerai padaręs, kad butų uždėjęs 
po savo straipsnio parašą ne 
“Dailės Mylėtojas”, bet “Džiazo

Taigi dabar yra aišku, kodėl 
komunistų organai visuomet 
meluoja. Tai deltp, kad jie su 
dora nesiskaito, žmogus, kuris 
skaitosi su dora, žino, kad me
luot, yra darbas nedoras; ir jis 
to nedarys. 

★ * *
Kad komunistai anuo metu 

buvo pristeigę įvairiais vardais 
fondų, ir kad jie į tuos fondus 
prisįmeškeriojo nemažai iš žmo
nių aukų, tai yra žinomas fak
tas, ir jie patys tai žino. Bet 
kur ir kaip tas aukas jie su
vartojo, tai jokių atskaitų iki 
šiai dienai visuomenė nežino. 
O kadangi atskaitų jie neišduo 
da, tai galima spėti, kad tas 
aukas jų lyderiai susipylė j sa
vo kišenius dėl “sandvičių”...

* ♦ *
Brooklyno “Vienybė” matyt, 

eina lenktynėn su komunistų 
“laikraščiais” —meluot. Ji tan
kiai kartoja tą pat# kad “Nau
jienos” paskelbę obalsį: 
tuvai nė cento”. 
<<

ku

tuos 
juos 

savuoju

Lavvrence, Mass.
“Dzimdzi-Drimdzi” aktorius J. 

Dikinis sako davatkoms prakal
bas.

“Rugp. 18 d. rymiokai su
rengė savo bažnyčioj ant 
Bradford St. prakalbas. Ka
dangi buvo garsinta, kad bus 
tik-ką atvykęs iš Lietuvos

i “perkūniškas” kalbėtojas kun. 
Šmulkštys, tai ir aš nuėjau 
pažiūrėti to “perkūniško” kle
rikalo. Įėjęs į bažnyčią radau 
apie tris tuzinus suklaupusių 
ir poteriaujančių davatkų. 
Manau sau: bepigu jums mul
kinti, kad jus jau gatavai pa
tupdytos. Vėliau užleido \iuo 
altoriaus paklodę ir prasidėjo 
prakalbos. Vietoj garsinto 
‘perkūniško kalbėtojo’ kun. 
Šmulkščio, kun. Virmauskas 
pakalbėjęs apie vienuolynus ir 
jų mergas, perstatė kalbėti p. 
Gudą, brostvininkų organo 
“Darbininko” redaktorių. Tas 
žmogelis paskerečiojo ranko
mis, savo plikę padraskė ir 
užbaigė. Paskui kun. Virmau
skas perstatė kalbėti ‘Dzim
dzi-Drimdzi’ aktorių J. Diki- 
nį. žinoma, šis žmogelis nėra 
kalbėtojas, o tik paprastas 
kunigų klapčiukas. Jisai gyrė 
Lietuvos klerikalus, o peikė 
socialdemokratus, valstiečius 
liaudininkus ir kitus progre
syvius žmones, kurie tik kri
tikuoja klerikalizmą. Ant ga
lo savo ‘prakalbą’ jis užbaigė 
su deklamacija. Nors jisai sa
kėsi esąs nepartipis žmogus, 
bet išsiplepėjo, kad Lietuvoj 
jis prigulėjęs Smetonos “pa
žangos” partijai.

“Kadangi p. J. Dikinis lai
žo kunigams skvernus ir šmei
žia progresyvius žmones, tai 
Amerikos progresyvė visuo
mene neturėtų remti jų spek
taklių. Tegul juos remia ku
nigai ir jų gaspadinės,

Progresyvia”.
Olšauskas išvažiavo į Lietu

vą ir prieš išvažiuojant pasirū
pino rasti sau vargonininko vie
tą, jeigu galės sugrįžti iš Lie
tuvos Amerikon. V. Dineika pa
siėmė sau ilgas atostogas — 
“vacation”. Man atrodo, kad mo- 
ralis ir medžiaginis pasisekimas 
nebūtų jų privertęs taip pasi
elgti. Atvažiavę į Chicagą jie 
pasisakė apie savo medžiaginį 
stovį: “sukolektavus visų iždą 
septynb doleriai”. Sulig laikraš
čių pranešimų, nevisi surengti
spektakliai buvo suvaidinti, ka- ir šokių mylėtojas”.

dangi publika neatsilankė. Ne “džiazo” mylėtojas.

perlas. Todėl 
atida- 
ir pa- 
13 d., 
atida-

“Lie- 
Taigi, jeigu 

Naujienos” taip butų skelbu
sios, tai taip jos ir butų darę. 
Gi dabar visi žino (apart tų 
kurie užsimerkia prieš faktus ir 
nenori žinot), kad “Naujienos” 
visą laiką rėmė Lietuvos nepri
klausomybę ir visą laiką ataka
vo Lietuvos nepriklausomybės 
priešus. Chicagoje gi, svarbiau
siuose masiniuose susirinkimuo
se * Lietuvos nepriklausomybes 
reikalais, kuriuose Lietuvai bu
vo renkamos aukos, “Naujie
nų” redaktorius, rodos, visuo
se dalyvavo ir kalbėjo. Kągi tas 
reiškia? Tas reiškia tą, kad 
“Vienybės” zaunos 
kios vertės.

sakė Marzagragna.

nykdama, kaip skruzdės, sulys- 
damos skruzdėlyno gilumom 
Šukavimai, sienų slopinami ar 
atmušami, dabar buvo girdi
mi, kaip nepaliaujamas ūžesys. 
Kartais jis nutildavo, ir tada 
buvo girdimas aržuolų garsus 
šlamėjimas ties rūmais, kurie 
atrodė dar labiau atskirti tarp 
tylos.

—Kur mano sūnūs? — vėl 
paklausė senis balsu, dar ašt
riau skambančiu iš baimės.— 
Pašauk jį. Noriu jį matyti!

Jis smarkiai drebėjo visu 
kunu netik dėl to, kad buvo 
paraližuptas, bet ir iš baimės. 
.Vakar vakare, pasirodžius pir
moms maišto žymėms, kaip 
šimtas jaunų maištininkų pra
dėjo ūžti po balkonais dėl 
naujų, hercogo Ofenos pri
spaudimų, jį apėmė beprotiška 
baimė; jis verkė kaip išglerusi 
moteriškė, ir visą naktį ne
miegojo, 
siems šventiems.
mirtį ar apie pavojų neapsako
mai baimino seną paralitiką, 
jau pusgyvį, nors jo gęstanti 
gyvybė buvo taip skaudi. Jis 
nenorėjo, mirti.

—Luigi! Luigi! — ėmė jis 
nerimaudamas rėkti, šaukda
mas sūnų.

Visi rūmų langai drebėjo 
kuo vėjo siautimo. Laiks nuo 
laiko girdėjosi, kaip trinksėjo 
durys arba kaip artėjo sku
bus žingsniai ir neramus bal
sai.

—Luigi!

ir visą 
besi melsdamas vi-

Mintis apie

neturi jo-

* * *
Nesenai Chivagoje 

Maskvos klapčiukų 
mas, kurie save 
<<

atsibuvo 
suvažiavi- 
tituluojasi 

Amerikos Darbininkų Parti
ja”. Maskvos klapčiukams su
važiavus pasirodė,, kad jie yra 
proto ubagai ir /vergai, ir kai
po toki, be Maskvos pagelbos 
jie nepajėgia satfe tvarkytis. 
Tas vartlas Amerikos Darbinin
kų Partija, 
humbugierių 
siems žmoma, 
darbininkai nieko bendro netu
ri su Įlaskvos klapčiukais. Tik
rasis tos partijos vardas tai: 
Maskvos Klapčiukų Partija. Ir 

kaipo tokius, matomai, juos
tvarko—anot “Naujienų” —
Maskvos bijūnas...—Kalvis.

tai komunistinių 
maska, nes vi- 

kad Amerikos

Pasigirdus pirmam 
kiam maišto aidui, don 
Kassaura staiga pravėrė akis, 
paprastai sunkiai sumerktas, 
paraudusiais kraštais, ir tru
putėlį išverstas, kaip pas vairi
ninkus, plaukiojančius audrin
gomis jūrėmis.

—Girdėjai? — paklausė jis 
Mazragragną, stovėjusį prie 
lango. Drebąs jo balsas rodė 
jo susijaudinimą.

Mažordomas šypsodamasis 
atsakė:

—Nesibijokite, don Filippo. 
Šiandieną šv. Petras. Tai plo
vėjai dainuoja.

Senis pradėjo klausyti, pasi
rėmęs alkūne, nukreipęs akis 
į balkoną. Užlaidos judėjo, 
drebėdamos karštu kvėpavimu 
pietų-vakario vėjo. Po įkaitin
tą orą kregždės šaudė lyg strė
lės. Visų namų stogai apačio-; 
je liepsnojo, vieni rausvi, kiti 
pilki! Užu stogų ištįso laukai, 
platus ir derlingi, visai kaip 
paauksuoti per tas rugiapiutės 
dienas.

įSenis vėl paklausė:
—Ar girdi, Giovanni?
Iš tikrųjų, aidėjo balsai, 

riuose nebuvo džiaugsmo, 
jas, tai sustiprindamas 
garsus, tai nunešdamas 
arba suliedamas su
švilpesiu, darė juos dar keistes- 
niais.

—Niekis, don Filippo, — at-
Taip 

tamstai tik atrodo. Nusiramin
kite.

Ir jis atsistojo, kad išeiti į 
vieną balkonų.

Jis buvo kresnas žmogus 
kreivomis kojomis, didžiulėmis 
gauruotomis, kaip • pas žvėrį, 
rankomis. Jis turėjo žvairas 
balsganas akis, strazdanotą 
veidą, ant smilkinių augo re
ti rudi plaukai, o pakaušy bu
vo išsikišusios kietos tamsios, 
nelyginant kaštanai, šiškos.

Jis pastovėjo ties užuolaido
mis,4 kaip katės, išsipūtusio
mis, ir pažiurėjo į tolį. Faros 
keliu aukštai kilo dulkes, lyg 
kad einant daugybei kaimenių. 
Vėjo pučiami tiršti debesys 
augo kaip viesulas. Laikas nuo 
laiko dulkių stulpai blizgėjo, 
lyg butų juose islėpęsi gink
luoti* žmonės.

—Ir ką-gi? — nerimauda
mas paklausė don Filippo.

—Nieko,t atsake Marzagrag
na; bet jojo antakiui rūsčiai 
susitraukė.

Stiprus vėjo šuoras vėl at
nešė tolimo rykavimo aidą. 
Viena užuolaida, nutrukusi 
nuo pūstelėjimo, švilpaudama 
ėmė plevėsuoti ore, lyg išvy
niota vėliava. Vienos durys 
staiga trinktelėjusios užsidarė. 
Sudrebėjo stiklai. Ant vieno 
stalo gulėjusios popieros 
sklaidė po kambarį.’

—-Uždaryk! uždaryk!
baimingai suriko senis. — 
mano sūnūs?

Jis troško lovoj nuo riebu
mo ir negalėjo pasikelti, nes 
apatinė jo kūno dalis buvo pa- 
raližuota. Neperstojąs drebu
lys krutino kaklo raumenis, 
alkūnes, kelius. Rankos jo gu
lėjo ant paklodės, suriestos ir 
mazguotos, lyg senų alyvų šak
nys. Gausus prakaitas riedė
jo nuo jo kaktos ir plikės ir 
šlapino jo platų veidą, rausvą, 
liguistą su purpurinėmis gysle
lėmis, kaip ant jaučio tulžies.

—Po velniais! — per dantis 
pramurmėjo Mazragragna, 
greitai uždarydamas langines.

—Nejaugi jie iš tikrųjų...
Didžiuoju keliu, ties pir

maisiais namais ėjo susijaudi
nusių žmonių minia, rangyda- 
mos, kaip atplaukiančios vil
nys; ji atrodė avangardas dar. 
didesnės minios, ‘nematomos 
už stogų linijos fr už San Pio 
aržuolų. Tai reiškė, kad pade
damasis kaimiečių būrys su
stiprino maištininkų eiles. Pa
maži minia retėjo, išsibarsty- 
dama šoninėmis gatvėmis ir1

išsi-

Kur

LIETUVIŠKA APTIEK*
MRS. A. Z1MMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos, vartoti: Ruceptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilot setui ir ki
ti reikalingi daigiai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aplieta
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5149

li

Hercogas atbėgo kiek paba
lęs ir susijaudinęs, bet susilai
kąs. Jis buvo aukštas, tvirtas 
žmogus, visiškai juoda barzda, 
valdinga, didele, smarkiai kvė
puojančia burna, drumstom 
godulingom akim ir didele iš
sipūtusia nosim, nusėta raus
vomis dėmėmis.

—Na, ką? — paklausė don 
Filippo, taip gargėdamas, kad, 
rodėsi, štai jis tuoj uždus.

—'Nesibijok, tėve; aš čia ša
lia tavęs, — atsakė hercogas, 
prieidamas prie guolio ir steng
damasis šypsotis.

Mazragragna stovėjo ties 
vienu balkonu ir atidžiai žiu
rėjo į tolį. Balsai nutilo, ir 
nieko daugiau nebesimatė. 
Saulė leidosi visai tyroj padan
gėj, panaši į radastinį ugnin
gą lauką, kuris vis plėtėsi ir 
vis ryškiau degė, ^besiartinda
mas kalnų viršūnių. Visa ap
link liepsnojo, ir rodėsi, pietų 
vakaris vėjas lyg ir kursto gai
srą. Naujasis mėnuo kėlėsi 
ant Lasei miškų. Iš Podgio Ri- 
ve'lli, • Hiccano, Roccis di Forca 
tolumoj matėsi žibą stiklai ir 
kartais buvo girdimas varpų 
gaudimas. Sunku buvo kvė
puoti iš karščio.

—Visa tai, — 
gas savo aštriu 
iš Shioli. Bet...

Jis pagrasė 
Mazragragnos.

Jis rūpinosi
kurio vis dar nebuvo. Jis pra
dėjo vaikščioti po kambarį 
sunkiais žingsniais, paskui nu
ėmė nuo sienos, kur buvo su-

balsu, — eina

iriėjo prie

Karletto Grua,

lietus ir atidžiai juos apžiurę- w 
jo. Tėvas seko kiekvieną jo 
judesį plačiai išverstomis aki
mis; jis sunkiai alsavo, kaip 
mirštantis junginis gyvulys. 
Kartais, kaitros nuvargintas, 
jis nublokšdavo nuo savęs 
antklodę kreivom rankom. Jis 
du tris kartus klausė Mazrag- 
ragną:

matyt?
Mazragragna suriko: 

bėga čion Karletto ir
Staiga
—Štai

Gennaro. — Iš tikro, pasigir
do < pajini iškas biiladojimas prie 
įėjimo. Greitai po to Karletto 
ir tarnas įėjo kambarin, išba
lę, persigandę, su kraujuotais 
taškais ant rūbų, apdulkėję.

Ką tau padare? Sakyk, 
kas atsitiko?

(Bus daugiau)
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DR. VAITUSH, O. D.
■LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas ūkis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka tejsingai akinius.. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augšČiau. Vai: 10 
iki 8 vaL Nedėlioj 10 iki l vai. p. K

1545 Wcst 47th Street
Phone Buulevard 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, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata^

1545 West 47th Street
NH>li Ashland 4v$.

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvaū trinkti ir skutimuis.

Pasekming&ą muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.■»..

Kasdieninis vartok

Severa’s |
Antisepsol |

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi-* ■ 
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai- H 
kyti sveikame padėjime priduodant g 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 55 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į S

VV. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

-----------------=----------------- ?
Simpatiškas—Mandagus—Gėrės- /I 

nis ir pigesnis už kitų 
patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 VV. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

CHICAGOS 
ŽINIOS
• ------------------- ■ ■ _ ■ ■ _ ■

Nauja audra mokyklose
Nuo pat atvažiavimo j Chica

go naujojo mokyklų superin
tendento McAndrevv, kuris pir
miau buvo viršininku Gary ir 
New Yorko mokyklose ir pri
prato su mokytojais visai ne
siskaityti, tarp McAndrevv ir 
mokytojų prasidėjo kivirčiai, 
kurie vis dar tebesitęsia.

McAndrew pradėjo mokyklas 
valdyti kaip tikras carukas, 
su mokytojais visai nesiskaity
damas. Kada mokytojai prieš 
tai užprotestavo, tai jis už
draudė mokytojams laikyti sa
vo susirinkimus. Bet kad mo
kytojai turi savo stiprią orga
nizaciją, tad McAndreav turėjo 
pergyventi sunkią kovą ir bu
vo pasiryžęs sunaikinti pačią 
mokytojų organizacijų, tečiaus 
tai padaryti iki šiol nepasisekė. 
Dabar vėl iškilo audra mokyk
lose, kuri gali padaryti daug 
blogo mokykloms, nes geres
nieji mokytojai grūmoja pasi
traukimu iš savo vietų.

Nauja audra kilo delei įve
dimo “time clock” sistemos. 
Ta sistema tapo įvesta atsida
rius mokykloms šį rudenį. Su
sirinkę pirmoms pamokoms 
mokytojai rado naujus patvar- 
kimus, kad jie ateidami, išei
dami ant pietų, gryšdami nuo 
pietų ir paskui eidami namo 
vakare turi užsiregistruoti ir 
pažymėti kiekvieną minutę sa
vo išėjimų. Keiskia, mokytojai 
turi dirbti sulig laikrodžio, 
kaip ir paprasti darbininkai 
kad “punciuoja” laikrodį. Ne
užsiregistravę mokytojai, ne
gaus algos. Mokytojai gauna 
algą ne nuo valandų, bet už 
metus ir jie turi dirbti daug 
daugiau, negu nustatytos ofi- 
aialinės mokyklos valandos, 
nes mokytojui visuomet pasi
lieka daug darbo ir mokyklą 

uždarius, bet už tą, žinoma, jie 
negauna mokėti, negaus .mokė
ti ir prie naujosios “laikro
džių” sistemos, kuri betgi labai 
pažemina pačius mokytojus ir 
juos skaudžiai Įžeidžia.

Streikierė bandė nusi
žudyti

('orą Boseli, 1338 So. Wash- 
tcnaw Avė., streikuojanti rub- 
siuvė, delei streiko negalėda
ma kitur gauti darbo, iš nusi
minimo įbaudę nusižudyti. Ji 
išgėrė nuodų ir paskui šoko į 
ežerą prie North Avė. Bet ją 
pamatė kiti trys vyrai, kurie 
ją išgelbėjo ir ištraukė iš eže
ro. Ji pasveiks.

BLOGA SVEIKATA

Della King, 1032 W. Jackson 
Blvd., buvo areštuota už bar 
nį su savo vyru James. Kada 
ji vakar stojo teisman ir liko 
nubausta $10 ir teismo lėšas 
užsimokėti, ji gavo žinią, kad 
jos vyras nusitroškinę gasu.

Roseland

Dr. Herman N. Bundesen, 
komisionierius

“Smagios mintysi e sutei
kia smagumą pačiam gy
venimui. ’ 'Kiekvienas as
muo ^nėgsta, * kad jį pagirtų 
už gerai atliktą darbą. Visa 
tai yra natūralu. Bet bandy
mas gauti simpatijos nusiskun- 
džiant liga ir gyvenimo nema
lonumais yra negeras dalykas.” 

Tokią nuomonę reiškia Dr. 
Herman N. Bundesen, Cliica- 
gos sveikatos departamento ko- 
misioniėrius.

Toliau jis' sako, jog kiekvie
nam yra žinomi asmenys, kurie 
be paliovos skundžiasi bloga 
sveikata. Jie tik ir tekalba apie 
savo ligas ir negalėjimus.

Iš kitos- pusės yra žmonių, 
kurie pranašauja pasauliui vi
sokių nelaimių: badą, karus, 
revoliucijas, gyventojų pervir
šį ir kitokias katastrofas. Ku
rie mėgsta apie savo blogą 
sveikatą kalbėti ir kurie pasau
liui pranašauja visokias nelai
mes, — priklauso vienokiai 
žmonių rųšiai.

Bet kas ypač- tenka pabrėž
ti, kad tie žmonės tankiausia 
yra visai sveiki. Daktaras pas 
juos negali surasti jokios ligos. 
Bėda su jais yra ta, kad jie 
yra perdaug introspektyvi; — 
apie nieką daugiau negalvoja 
kaip lik apie savo išgalvotas 
ligas.

Geras subūrimas yra tan- 
kiausia geriausias vaistas to
kiems žmonėms. Jiems reikia 
dirbti, žaisti, juokauti, mankš
tintis, valgyti atatinkamą mais
tą ir vengti viso to, kas prk 
mena apie ligas. “Keikia neuž
miršti,” sako Dr. Bundesen, 
“kad liga s nėra nusidėjimas,

Sportas
RISTYNĖS VĖL PRA

SIDEDA

Vasara eina prie galo. Jau 
pradedama galvoti apie viso- 
kiausį veikimą. Universal 
Atletų kliubas irgi neatsilieka. 
Sekamą šeštadienį, rugsėjo 12 
d., įvyks formalia kliubo ati
darymas su labai žingeidžių 
programų, kuris susidės iš ris 
tynių. Risis net trys i>oros. 
J. Bancevičius risis su La Bou- 
cbe greko-romanų stiliumi. 
Prie to bus dar kitas greko-r0- 
manų stiliaus geras ristikas. 
Antroj- ptiroj susikibs Dudins- 
kas, regis, sū Bagdonu. O 
trečioj poroj Juzėnas kibsis su 
Zaldoku.

įdomu bus pamatyti “dra- 
piežną dzūką”, kurį pusėtinai 
prikamavo visokios nelaimes. 
Nežiūrint j visa tai, dzūkas 
pilnas energijos ir sako, kad 
ant mat rašo jis parodys, jog 
nė bėdos jo negali įveikti.

Sporto mėgėjams pravartu 
atsiminti, kad visas tas šu- 
rum-burum įvyks Universal 
Atletų Kliubo, 814 W. 33rd 
St. • sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
8:15 vai. vakaro. —N.

LieluvitĮ Rateliuose.
Bridgeport

Jaunoji Birutė

Viešųjų mokyklų atostogos 
jau užsibaigė ir su jomis visos 
vasarinės linksmybės užsidaro. 
Dieną už dienos ateis ilgi ir 
nuobodus rudens vakarai, ku
riuos didžiuma musų pralei- 
džiame L>o naudos.

Kad nuobodų laiką padarius 
naudingu ir linksmiu, Jaunoji 
Birute atidaro rudeninį sezo
ną, kur musų priaugančioji 
karta ras sau naudingų užsiė
mimą muzikoje, dainose ir 
žaismėse.

šį vakarą Strumilo svet. 
įvyksta dideles ristynės. Risis 
net trys poros. Tarp kitko bus 
sunkiųjų vogų kilnojimas, ka«* 
me dalyvaus John Koudis ir 
Erank Norkus. Visi sporto my
lėtojai ncpa< lirškite p; ir atyti 
gabiausius i išt ikus. —P.

Visas iRoselandas dabar yra 
sujudęs ir tik kalba apie suė
mimą dviejų jaunų lietuvių — 
Antano Susn/io ir Petro Šitf- 
ranausko, kaipo dalyvavusių 
plėšime ant vieškelio ir pašo 
vusių vieną merginą ir poli- 
cistą. Taipjau suimtas ir jų 
vadas George McNamara, 24 
m., 12308 Wfentworth Avė. Jau 
kelis kartus sėdėjęs kalėjime. 
Suimtas yra iir ketvirtas plėši
mo dalyvis.

Apie suimtuosius lietuvius 
labai daug kalbama, nes jie 
buvę “gerų tėvų geri vaikai”. 
Antano Susnio tėvai yra pasi
turintys žmonės, biznieriai. 
Pats Antanas dar nesenai mo 
kinosi “ant kunigo” ir buvo į- 
stojęs ' dvasiškon seminarijon. 
Bet savo kunigišką karjerą už
baigė kalėjimu. u—Etos-tis.

•» y --------------------------------S___

Šis tas iš lietuviy meno
Scenos darbuotojai

Besiartinant rudeniui lietu
viai scenos mėgėjai visapusiš
kai rengiasi prie vaidinimų 
scenoje.

Vaičkaus dramos teatras ati
daromas šio mėnesio 13 dieną, 
liuli House, kuriame kas sek
madienio vakarą bus galima 
pamatyti gražių vaidinimų ir 
linksmai praleisti ilgus rudenio 
ir žiemos sekmadienių *vakarus.

( i ąsa ant u-to pusi.)

$1.75
Ten ir atgal

LAKE GENEVĄ
WISC()NSIN ’

Nedėlioj, rugsėjo 13

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,

Vienoje, Berline, Paryžiuje, 
1922, 1923, 1924 metais

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas
1619 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 1236
Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pi<Aų 

6-8 vakare.
h i ■ ■ ■ ■ ...........

Wennersten’s
Bohemian Blend

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointmcnt. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnas .... 69c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago

.. ...................-..... ..i. i i -...............  i..

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

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
Wennersten*s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra 'labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.Henning Wennersten Inc

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Kodėl Nebūti 
Sveiku?’

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

—I dabar yra išgy-
domos var.tojant 
naujausj Euro
pini gydymą i ir 
įčirŠkiunt gyduo
les tiesiog - * 1 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl Viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra; ne
kenksmingos ir 
turi stiprią gy- 

ančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iŠ Europos ir kitų šalių. 
Mos jus visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute,tiktai dak
tarai specialistai priduri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po

PAPJOVĖ MIEGANTI.

Nepamintas piktadaris nak
ties laiku įsigavo į miegamąjį 
kambarį Niek Maletto, 1022 
So. Sangamon SU, ir miegan
čiam Maletto kelis sykius per
plovė brilva gerklę. Puolikas 
pabėgo, kada pabudo tame pa
čiame kambaryje miegojusi 
Maletto pati. Sužeistasis Ma
letto veikiausia mirs delei 
kraujo nubėgimo.
FORDAS VEš~ORO PAŠTĄ.

Oro paštą tarp Chicagos ir 
Detroito gabens Henry Fordas 
savo aeroplanais, lai sutarta 
konferencijoj tarp Fordo ir ge
neralinio pašto viršininko New. 
Pradės tą darbą Fordas už 
dviejų savaičių laiko.

Dabar tarp Chicagos ir Det
roito vienas Fordo aeroplanas 
į diei^į, gabendamas įvairias 
piekes. Pradėjus nešioti paštą, 
bus naudojami du aeroplanai 
į dieną.

bet tuo pačiu laiku ji nėra toks 
dalykas, kuriuo reikėtų girtis.”

PORELĖ PABĖGO

Oak Park neteko dviejų žy
mių gyventojų —• Wm. S. 
Moakley, 208 N. Ihų’lem Avė. 
ir jo pačios, kurie neva išva
žiavo vakacijoms ir daugiau 
į Oak Parką nebegryžo. Dabar 
išsiaiškino ir paslaptis jų “va- 
kacijų”. Mat pasirodė, kad 
Moakley yra ne kas kitas kaip
Dr. Wm. H. Moorhead iš Pit- 
tsbuugbo ir kad jo “pati” yra 
jo tikrosios pačios brolio pati, 
Bose Smith Foin. Tikroji

šį vakarą įvyksta priešsezo- 
ninis susirinkimas Mark White 
parke, 8 vai. vakare. Norin
tiems susipažint su Jaunaja 
Birute patartina atsilankyti. 
Susirinkimas bus svarbus, nes 
yra dar neužbaigtų svarbių 
reikalų, Pirmininkas gi Genio- 
tis turi pagaminęs pieną atei- 
načiam sezonui, kurį šį vakarą 
ketina perstatyti susirinkimui.

Aną dieną piliečių Digimų 
šeimynai, 3121 Union Avė, iš
ėjus darban atsibalodojo vagys 
ir atsirakinę užpakalines duris 
iškraustė įnamių kišenius, pa

imdami virš 60 dolerių pinigais.

P-as Paplauskas iš'Rockdale 
nupirko bučernę nuo W. Doni- 
brau®ko, 858 W. 33rd St. P-as

Moorhead pati ir josios brolis 
atvyko į Oak Park* ir tarėsi 
areštuoti, viena savo vyrą, o 
kitas savo pačią, liet abu su
žinojo pirmiau, negu spėta juos
areštuoti ir skubiai . apleido Paplauskas yra senas biznierius 
miestą. Moorhead yra turtin- ir manoma, kad tufais gerą pa 
gas, paveldėjęs turtą turtingo’sisekimą.
Pittsburgbo plieno fabrikanto. —Japų JaJmis.

Tikietas geras tik ant Specialiu 
Traukinio. Iš Madison St. Sto
ties čf:30 vai. ryto (Standard 
laiku), grįžta specialiu trauki
niu tą pačią dieną. Iš Wil- 
liams Bay 7:00 vai. vakare, 
Lake Geneva 7:15 vakare. Vai
kams pusė kainos. Bagažų ne- 
Čekiojame.
Iš kalno planuokite persidėti 
prie šios ekskursijos ir pasi
džiaukite vieną dieną. Laive
liais važinėjimas, maudynes, 
žuvininkavimas, pasivaikščioji
mas.
Del tikietų arba pilnų informa
cijų kreipkitės prie agentų C. &
N. W. Geležinkelio arba

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

Phone Dearborn 2323 arba 
226 W. Jackson St., 

Phone Dearborn 2121 arba 
Madison Street Terminai 

Phone Dearborn 2060

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, IIOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSHUKGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musį 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės priu mus vietinių agen
tų arba

VYKITE SI AR LINE 
RED STAR LINE

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

127 So. State St. ChicaKO. UI.

įMa de by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louū, U. S. A.

ANTISEP
TIKAS

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 rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio meti/ 
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 pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj\ Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarni’ake, Sere- 
doj ir Sukatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. ' Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Apsaugoja
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
ma. Skau
dėjimą ir
Kosėjimą.

Garsinkitės Naujienose

Ankstybos
Naujienos

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto anksti, reguliariai iki 
pietų.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ
7037 So. Artesian Avė.

Tel. Roosevelt 8500
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAS VELIONIO DR. 
CHERRY-CERNAUSKO 

PACIENTAMS
JIESKO KAMBARIŲ

(Tąsa nuo 5 pusi.)
North Sidėj M. Dundulienė 

rengia jaunimą į scenos dar
buotę, nes jos pasirižimas yra 
veikti sceros-meno prytyj ii” 
kartu per ilgokus metus paty
rimas lemia jai neabejotiną pa
sisekimą.

Dr. 
pacientai, 
dantis ir 
neužbaigtas, į su

gaus laiškus, ku-

kurie 
kurienls

Veikiantieji dalyviai
J. Vaičkaus dramos teatre 

dalyvauja didokas skaičius vei 
kėjų. Repeticijos* įvyksta po 
kelius kartus į savaitę, nes pe
riodiniai vaidinimai reikalauja 
skulioto veikalų prirengimo, 
bet darbščių ir energingų vei
kėjų dėka repeticijos 
vyksta.

M. Dunduliene šiuo 
viską vykdo išlėto. Jos

Visi velionio 
černausko 
taisė pas jį 
darbas liko 
vaitę laiko
riuose bus nurodyta kur ateiti 
užbaigti dantis taisyti. Rank
pinigiai bei' pinigai įmokėti už 
darbą bus priskaityti pagal
padaryto kontrakto.

Su didžia pagarba, 
Velionio moteris,

Salomija Cherry-čerienė.

Pranešimai
gerai

kartu 
lošiką* 

už keliolikos savaičių tepasiro- 
dys scenoje, bet savo roles jau 
įmanomai repetuoja ir nevienas 
įtaria pats save, kad iki reikės 
vaidinti esą laiko viską užmirš
ti ir vėl išmokti.

Katriems gerinus vyks, nu
vykę pažiūrėti pamatysime re
zultatus scenoje.

Veikėjų išžiūra

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TURĖK

ir

IEŠKAU kambario su val
giu ir garažu Roselande. Gei
stina, kad butų blaivus žmo
nės. Munšaineriai lai neatsi
liepia. J. M. P.
Naujienų Skyrius, 3210 So.

Halsted Str.

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

Atsišaukite
4440 So. Campbell Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS > 

LOng distance handling.
Tinime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969 res.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

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

Automobilių mechanikų, $40 į sa
vaitę, 
savaitę, 
landą, 
operatorių, 1 
$40 j savaitę.
landą. Inžinierių, $45 j savaitę. Prie 
namų darbo, $60 į mėnesį kambarys 
ir valgis. Darbininkų, 50c. j valandą. 
Mašinistų, 80c. j vai. Prie bačkų, 
$35 j savaitę. (Mūrininkų j dirbtuvę, 
$1 į valandą. ^Taipgi turime dau ir 
kitokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. rialstcd St., 2 fl.

Automobilių plovėjų, $35 j 
Kabinot dirbėjų, 75c. į va- 

Prie medžio darbo mašinų 
70e. į valandą. Virėjų, 

Elektrišenų, 80c. j va-

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-2EME
PARDiAVIMUI restaurantas, 

geroje vietoje, pigi ’ 
ras lysas, $100 į dieną.

Atsišaukite:
151 W. 63 St.

renda, Ke- Bargenai South Side

SMITU Barney Grojiklis pia
nas su 25 rolėmis, už $115. 
Turi būt greit parduotas. Ant 
pirmų lubų. Klausk J. Vcs- 
kaus. 3343 S. Halsted St.

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

VISAI NAUJAS 2 FLATŲ 
NAMAS. Puikus namas, ką 
tik užbaigtas, 1 vėliausio sty- 
liaus fikčeriai, plumbingas ir 
liampofi, 5-5 kambarių, garu 
šildomas, pleisteriotos lubos 
ir skiepas. Kaina $15,000, cash 
tiktai, $7,500.

6228 So. Wood St.

PARSIDUODą grosernč sal
dainių ir kitų smulkmenų krau
tuve. Biznis senai išdirbtas. 
Ąpielinke apgyventa didžiumoj 
lietuviais. 4 kamb. gyvenimui.

732 W. 19th St.

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

J. Vaičkaus dramos teatro 
veikiantieji asmenys — vyrai, 
atrodo labai lėti. Didžiuma už
imti tik vien savo vienutėlio as
mens reikalais ir neteko paste
bėti, kad kuris nors stengtųsi 
iškišti savąjį cenzą. “Femina,” 
— priešingai, rodosi viešai sa
ve labai inteligentiška.

M. Dundulienės veikėjų rate- 
lyj vyrai naudojasi lygiomis 
teisėmis su moterimis. Gali
mas dalykas, kaip nuo senai j 
kartu išvien veikia, nes tenai 
dalyvauja beveik visi Pirmyn 
mišraus choro dalyviai, todėl 
ir papročiai nusistatę.

Darbuotojų santykiai
Tik pradėjus kviesti mėgėjus 

dalyvauti 'lošimuose, kaip M. 
Dundulienės teatro mokyklai, 
taip ir J. Vaičkaus dramos te
atrui, Naujienose tilpo padau 
žiškos satyros. 
M. Dunduliene 
katla J. Vaičkus 
j amas, l>et apie 
nei žodelio neprisiminė. J. Vaič
kus, maytti, visai šaltai žiuri 
į padaužų satyrą, — Naujieno
se galima kiekvienam liuosai iš
reikšti savo mintis kaip tinka
ma. Taip pat nei Dundulienės 
kritika nesidžiaugia ir dalyvau
jančius pas M. Dundulienę lo
šikus lygiai įvertina kaip 
vuosius.

Kas savaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
•š savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų

1 pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jdms pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad apulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
U čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš h»vo kišenėn.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldleniais nuo 10 ryto iki
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Lietuvos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondo 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketverge, rugsėjo 10, 8 vai. vakare, 
Naujienų name. Visi kuopos nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkime.

Valdyba.

Bridgeport. Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 13 d!, 1 vai. po 
pietų Murk White Sųuare svet., prie 
29 ir So. Halsted gat. Visi nariai ir 
narės malonėkite būtinai laiku susi
rinkti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Raštininkas.

A
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halzted St.

J. S. RAMANČION1S, Prez.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal- 
komisr Pristatome malkas dėl ,be- 
kąrnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

. ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

Kažin kodėl 
labai pritarė, 
buvo kritikuo- 
savąją kritiką

ir sa

.Vienybėje galybė

jeigu 
užsi-
.Ne

Daug geriaus sekasi, 
kas gali sugyventi, arba 
ėmimuose veikti išvien, 
vienas užsiinteresavęs lietuvių
menu išsireiškia, kad pritiktų 
J. Vaičkui ir M. Dundulienei 
sudaryti bendrą dramos teat
rą. Tuomet jiems butų galima 
sutraukti vieton beveik visus 
Chicagos lietuvius scenos mėgė
jus ir daug geriau, lengviau ii 
sparčiau jie galėtų atsiekti sa
vo tikslą, jei tik laikytus gerų 
santykių. Be to dramos te 
atras galėtų tikėtis dar geres
nės sėkmės jei butų patalpin
tas lietuvių Auditorijoj. Gal 
branginus apseitų salė, bet tuo
met lietuviškoji visuomenė jj 
labiaus remtų, publikos dau- 
giaus pritrauktų ir darbuoto
jams pasidaytų dauginus ekono
mijos negu toje Hull House 
nrbn M. Meldnžio svet.

Jaunosios Birutės visų narių susi
rinkimas ir pamokos įvyks šiandie 
ketvirtadieny, 7:30 vai. vak. Mark 
White S(|uare svet. Prašomi visi at
silankyti ir nesivėluoti? Valdyba.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą 4r namų ap
šildymo relkmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

>   —■ .....- H. I ■  ...........................................

lai-Teatrališkas Kliubas Lietuva 
kys savo mėnesinį susirinkimą penk* 
tadieny, rugsėjo 10 d., 8 vai. vakare, 
Davis Sųuare Park svet., Valdyba.

Birutė. Jau kompozitorius A. Va
nagaitis sugrįš iki 10 d. lugsėjo. Ka
da ir įvyks praktikos, Mark White 
Sųuare ant 30 gat. ir So. Halsted 
Dar galima prisirašyti prie Birutės, 
vėliau nauji nariai nebus priimami.

Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of Ą. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, september 11, 1925 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. 
Daug yra svarbaus, taipgi visi nariai 
šio skyriaus malonėkite dalyvauti šia
me susirinkime. A. M. Kadsel, rašt.

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJfišKAU savo moteries Onos 

Jonikienės, po tėvais Pętrauskaitė; 
pasitraukė nuo manęs 29 d. Augusto, 
paimdama su savim dukterį Eleonorą 
(Leonardą) vienuolikos metu. Ji ran
dasi Chicagoj su dideliu vyhi C. N. 
Kas praneš, gaus gražią dovaną.

VACLAS JONIKĄ, 
2002 Canalport Avė., i

JIESKO PARTNERIU
Paieškai! partnerio bučerio 

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

10236 Micliigan Avė.'

REIKIA salesmenų kurie moka an
glų kalbą, visam ar dalinanti laikui, 
10% korr.išino; prie musele Shoals 
savasčių, yra geri punktai <lel įkalbė
jimo. Atsišaukimas jums reikš 
ganėdinimą, nuo 5 iki 9 vakare.

MR. LUTZ, 
706 W. 67 St.

Tel. Wentworth 24fiff

PARSIDUODA delikatesen 
štoras, biznis geras, turi būt 
parduotas šią savaitę, kaina 
prieinama. Atsisukite:

Wm. Bortz, 2438 W. 47 PI

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

už-

REIKIA senyvo žmogaus, 
kurs ndgali sunkaus darbo 
dirbti, darbas naktimis už vi
dutinę algą. Atsišaukite pas:

Boos Manufacturing Co.
967 W. 20th St.

PARDAVIMUI, beveik nau
jas, anglimis • ir gasu kūrena
mas pečius, $50.

Atsišaukite
7201 So. RockweU St.

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

------ ,----- j---------- r---------- -—
PARDUOSIU savo puikią 20 

akrų vaisių farmą, vaisių lini
joj, Michigan valstijoj. Pir
mos klesos žemė, 1200 jaunų 
vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų 
vaisinių medukų, 6 kambarių 
namas, 11 mylių nuo resortų 
miestuko, South Haven, kaina 
$9500. Del informacijų sauki
te arba rašykite. Mainysiu į 
Chicagos namą.

J. ZAJIČEK, 
3044 /W?(Hace įštueet, 

Chicago, III.

ilgas

RAKANDAI
PARSIDUODA

greitu laiku 5 kambarių 
kandai ir pianas. Pigiai.

3118 So. Lowe Avė.
Tel. Boulevard 9276

ra-

PARDAVIMUI pigiai 4 ruimų stu- 
bos rakandai (fornišiai) su visur įren
gimu, 
ros. 
kare,

Priežastis pardavimo perski 
Galima matyti nuo 6 vai.

2 užp^
J. ULIS,

3252 So. Morgan St.

PARDAVIMUI

va-

GROJI KLIU pianų bargenas. Ver-' 
_ i tas $650, turiu parduoti tuojau, su 
^'benčiumi, kabinąUi ir 108 voleliai. 

$100 cash arba pa $10 į mėnesį.
* 2332 W. Madison St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 Weet Di visi o n St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI jce cream parlor ir 
notion dry goods 'štoras. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant auto- 

, mobiliaus arba loto. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu. Biznis ge
ras ir geroj vietoj. Nepraleiskit šios 
progos, nes turiu parduoti j tris die
nas. 2033 W. 69 St., Phone Hemlock 
0544. * ' .■

REIKIA patyrusių moterų 
prie- skudurų sortavimo.

Atsišaukite:
Tanncr and Chapman 
401 N. Sangamon St.

PARDAVIMUI restaurantas, 
labai geroj vietoj. Kas myli 
tokį biznį gera proga nupirkti 
pigiai.

3103 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI buveinė ir groser- 
nė už prieinarrrą kainą iš didelios prie- 
Žasaies. Priežastį* pati r šit ant vie
tos. Biznis geras ir per daug metų 
išdirbtas ir pelningas. Atsišaukit 
greitai, kas pirmas tas laimes.

4602 So. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 8189 

____________ * -........ -•
PARDAVIMUI pieninė, grosemė 

ir automobilius, sykiu jeigu norėsit, 
renda pigi. Nemokarttj to biznio, iš
mokysiu. Biznis geras kas nori dirb
ti. Parduosiu cash arba mainysiu į 
namą arba lotą.

1413 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

NAMAI-2ĖMĖ

Farma už rusų kainos
Parsiduoda arba išsimaino 

60 akrų žemės, 25 mylios nuo 
Chicagos ant gero kelio, 13 kar
vių, 3 arkliai, taipgi ir kitokių 
gyvulių ir paukščių.

Kreipkitės pas

G. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St. Chicago, 

Tel. Boulevard 9641

į PARSIDUODA grosernė 

delikatesen krautuvė.
Gera proga pirkti. •<*
Atsišaukite:

HARTFORD, MICH.

ir

1359 W. 59 St.

PARDAVIMUI dlekitrikfinis
pianas labai pigiai. Grojina la
bai gerai. 1

Kreipkitės:

944 W. 37 Place

Pardavimui už kainą miesto bun- 
galovv jus galite gauti 80 akrų for
mą, kuri užlaikys jūsų šeimyną. Di
delis, parankus 8 kambarių namas, 
barnė 60x100 pėdų, svirnas, kiaulinin
kas, vištjįninkas. Mineralis šaltinio 
vanduo. Žemė juodžemis su moliu, 
sodnas U mylios j mokyklą, 2 mylios 
į miestą, taina, $8500, įmokėti $1,000, 
kitus išmokėjimais 
Chicagos namą.

MINNIE B. 
Box 179, R—-2,

arba mainysiu j,

SCHMITZ, 
Hartford, Mich.

PARDUODU grosernę ir bu- 
černę su namu, taipgi mainy-REIKIA patyrusių moterų 

sortavimui popierų atkarpų. I siu į privatį namą. Priežastis, 
Continental Paper Grading Co. dvi bučernės, randasi 1125 W.

31 St. Kreipkitės 4425 S. Wells 
St. Tel. Yards 3906

1451 So. Peoria Str.

Merginų prie namų darbo, $18 į 
• savaitę, valgis ir kambarys. T 

Chi’cavo III. P,ovėj4» $18 i savaitę. Prie penties, 
% ’ trumpos valandos, $16 į savaitę. Į 

dirbtuves, $35 į savaite. Pirmos vi- 
| rėjbs, $35 į savaitę. Virėjos į didelę 
įstaigą, $110 j mėnesį, kambarys ir 
valgis. Prie landres, $16-18 į savai
tę. Lovų taisytojų, trumpos valan
dos, $14 j savaitę ir valgis. | sal
dainių krautuves, $15 j savaitę. Taip
gi turime daug ir kitokių vietų dėl 
merginų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted St., 2 fl.

ISRENUAVOJIMUI
ANT RENDOS puikus biz

nio flatas dėl daktaro arba 
dentisto.
4216 Archer Avė. Mr. Bovin, 

Douglas 8848

BEIKALINGA mergina 
ririti patyrimą dirbti prie 
sernės. e (

Kreipkitės greitai
5752 So. Racine Avė,

. PARSIDUODA pirmos klesos res- 
įtvoM ^auracija lunch ruimis. Gera vie

ta, daranti gerą biznį, lietuvių apgy- 
ventoj apielinkėj.

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

1 '/ '' V •

PARSIDUODA krautuvė cigaretų, 
cigarų, ice cream, šeši staliukai,- aš
tuoniolika krėslų, pijanas grojiklis, 
saldainių ir pančiakų ir visokiu drab
nų daiktų. laibai gera vieta, lietuviij 
apgyventa, biznis per dešimtį metų 
išdirbtas.

2002 Canalport Avė., 
Tel. Canal 6746

$2,000 TIK JUMS REIKIĄ, KITUS 
MAŽIAU NEGU RENDĄ KAD

ĮSIGIJUS
7148 So. Maplevvood Avė. naujas 5 

kambarių bungalow, yra vietos (lai* 
dėl 2 kambarių, jei reikia, visur kieto 
medžio trimingai, naujos mados plun> 
bingas, karštu vandeniu šildomas, 30 
pėdų lotas. Nepraleiskit progos pa
matyti šj ramų, jei jus jčškote gerai 
pastatyto rįhmo, netoli naujos lietu
vių bažnyčios ir mokyklos ir Mar- 
ųuette Parko. Veskite jreikaluą tie
siai su savininku kuris bus ant pa
reikalavimo dieną ir vakare, kaina, 
$7750". Jus negalit rasti pigesnio na
mo Chicagoj. \ •

7148 So. Maplewood Avė.

PIGIAI PUIKUS nauji bungalow, 
tik pastatyti, Wcst Pullman apielin- 
kėj, 124 'St. ir Racine; kas turite to
je apielipkėje lotus, priimsiu kaipo 
pirmą j mokėjimą ant bungalow, ar
ba $1,000 cash ir $30 j mėnesį. Na
mai atdari kiekvieną dieną dėl ap
žiūrėjime. Kas pamatys, tas pirks 
nuo savininko.

G. ZAKSAS,
12401—12403 S. Racine St.

tu- 
gro-

REIKIA DARBININKU
> ' VYRŲ

PARSIDUODA grosernč, ci
garų, tabako, ięe cream, saldai
nių, minkštų gėrimų ič kitų 
smulkmenų krautuvė, 
pigi, lisas ilgai.

5702 So. Racine Avė.

Randa

PARDAVIMUI arba rendąi mūri
nis namas 6616 So. Maplevvood Avė., 
6-6 ruimų, karštu vandeniu apšildo
mas, Kevone boileris, Mullir sistemos, 
vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksijos. 
Atdara dėl pažiūrėjimo. Raktas 

6618 So. Mapjewood Avė.
Phone Normai 5167

| PARSIDUODA virimui 
kepimui pečius,

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

PARSIDUODA
arba maino garadžiaus biznį 
į namą ar bizniavę lotą. Biz
nis geras. Randa pigi,
lysas. Apsukriam žmogui gali
ma padaryti daug pinigų. Sa
vininkas eina į didesnį garad- 
čiaus biznį. Atsišaukite pas 
savininką, T. J. Kučinskas,

3116 So. Halsted St., 
Yards 1457

BRIGHTON PARK

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

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

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

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

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

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

118 Western Avenue 
Blue Island, III.

\ Tel. Blue Island 1805

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

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

St. Joseph, Michigan

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namaš, 5-5 kamba
rių, Jotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatykit savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

BIZNIO kampas, puse akro 
žemės; geriausias kampas dėl 
Road House, netoli Šv. Kaži- 
mitro kapinių. Apielinkėj Sag 
Bridge, S. W. kampas 111 St'. 
ir Archer Avė. Veik it greit.

MORTGECIAI-PASKOLOS

u

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

GREITAS PATARNAVIMAS
Del visokių rųšių automobilių pa

skola už jūsų karą, ar jus su juo 
važinėsite ą;ba pas mus padėsite. 
Notos perfinansuojamos. Musų vieta 
atdara dieną, vakare ir nedėlioj.

CHICAGOS MOST’CONVIN1ENT 
FINANCING

1837 So. Michigan Avė.
Tel. Calumęt 3267 arba 3276

J. WOOLF

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone

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

M. E. HUTFILZ, Manager

xxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Didelėse Išdirbysiese
COYNE

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

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

1300-10 5¥. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16

PARDAVIMUI medinis na
mas ir štoras. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti miestą. Kaina 
už du namu $10,000. Agentai ne- 
atsišaukit.

2920 So. Emerald Avė.ir 
anglimis ir 

.senyvas gasu kūrenamas* buvo mokė^ 
už pusę

Neperšu savo nuomonės
Scenos darbuotojai pradėjo 

veikti be jokios pašalinės įtek
mės ir turbut jie supranta ge
riau tą dalyką negu kas nors 
kitas. Aš nei trupučio neper 
šu jiems, kad jie klausytų arba 
skaitytų mano nuomones* reika
lingomis įvykdinti, bet ne abe
joju, jei butų tarp jų sudary
tas “duetas” tai pasisekimas'
butų užtikrintas; sutraukti į(f RENDAI štoras naujai ištai- 
dramos teatrą kuodaugiausiai sytas, su fikčeriais, dėl groser- 
publikos ir patį teatrą padary ' nes, bučernės ar saldainių ir žmogus ant farmos prižiūrėti tas $15, parsiduoda 1 
ti daug įdomesniu ir linksmes- keturi kambariai dėl pragyve- gyvulius ir pagelbėti prie na- kainos. 1 metus vartotas, 
niu negu pavieniui veikiant. | nimo. Renda tik $30. mų.

—J. Varnėnas.* 3628 So. Union Avė.

(REIKAUNGIAS

3125 W. 41st Place
4511 So. Fairfield Avė.

2 lubos

’^ARGENAS
Pardavimui mūrinis namas su gro- 

serne ir bučerne. ■ Nainas ir buČei nė 
turi būt parduoti greitu laiku, .ren
dos neša $220 j inėnesj, namas apšil
domas šiltu vandeniu.

Atsišaukit tuojaus
6580 Sol Robey St.

PARDAVIMUI puikus naujas dkte- 
lis 6 ruimų bungalovv, visas kieto 
medžio 4šbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip vendą, 
lonėkite pamatyti. Savininkas 

5221 So. Sawyer Avė.

Ma-


