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Prasidėjo sukili
mas Ispanijoje 
Italija žada apleisti 

Corfu
Graikai mušasi su 

bui garais
Vokietijos respublika busianti 

nuversta

Tai yra tie mokytojai ekskursininkai, apie kilniuos vienas dalyvių, ’L. Seime n i s, 
kalba spausdinamame “Naujienose“ aprašyme! “Lietuvos Mokytojų Profesinės Sąjungos 
ekskursija į užsienį“, šį paveikslėlį ekskursininkai nusiėmė atsilankę j Saksų Šveicarijos 
kalnus šių metų liepos 17 dienų.
Jg-LJ.'—.Į' ___________ _____________________ L ‘ — 1 ------------- 1- ---- JSS-T—'----------------------------- '------------------- ■ —

Ispanijos armija sukilo
— ———■

Reikalauja, kad karalius pra
šalintu dabartinį mjnisterių 
kabinetą.

MADRID, rūgs. 13. — Is
panijoj? prasidėjo rėvoOiucija. 
Išpradž)iųi sukilo tik nedidelis 
kareivių būrys Barselonoje, 
bet greit tas sukilimas persi
metė ir į kitas kariuomenės 
dalis. Kabinetas ryžusi. kovoti 
sU sukilėliais. Ministeriai pa
skelbė proklamacijų, prašy
dami žmones fuižsilaikyti ra
miai.

Suk imliai pareikalavo, |kad 
rezignuotų ministerių kabine
tas.

“Tik durtuvai privers mus! 
hitai padaryti,“ buvo kabine
to atsakymas.

Toliau ministerių notoje 
sakoma: ;

“Po ilgo svarstymo mes nu
tarėme pasilikti savo vietose. 
Priešingume atvejyje mes nu
birtume ištikimi tautai“.

Pranešama, kad sukilėliai 
Užgriebė telefonus ir telegra
fus. Tuo buriu yra sunku pa
sakyti, kaip plečiasi sukilimas.

Spėjama, kad Seville ir Sa- 
ragossos kareivių garnizonai 

prisidėjo prie revoliucionierių.
Tapo visur įsteigta cenzūra; 

laukiamo karo stovio paskel
bimo.

Sukilėliai išleido proklama
cijų, įspėdami žmones, kad gal 
jie sukursiu savo valdžių.

Gen. R'eviera pasiuntė kara
liui reikalavimų, kad pastara
sis paleistų kabinetą.

Sukilėlių vadas, kap. gen. 
Riviera, Barcolonos .guberna-

Išmainyk 
mvb acfomobilty 

ant Into ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant burtgalow. Paskelbk apie tai 
Naujienoje, čia tave paskelbi
mų pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite h* padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą. 

torium paskyrė gen. Lossadą. 
Policija ir civilinė sargyba ra
miai (priėmė revoliucinį reži
mų.

Esanti sudaryta provizorinė 
valei ž i a.

BARSELONA, rūgs. 13.
Eina gandai, kad liko sudary
ta provizorinė valdžia, kuri 
palaikanti aštrių cenzūrų. Su
kilėliai skelbia ir vykdo karo 
stovį. Senasis Baycelonos gu
bernatorius esąs nuverstas.

Skelbiama, kad sukilimų pa
gimdė Ispanijos nepasisekimai 
Moroccoje ir kabineto nuturi
mas nebetęsti to pragaištingo 
karo.

Vėl eina gandai, kad užsie
nio ministeris bėgąs į Franci- 
jų. Bilbva garnizonas esą pri
sidėjęs prie sukilėlių.

Madrido valdžia paliepusi 
laivų eskadronui plaukti į 
Barceloną.

Provizorine valdžia surašiu
si apkaltinimo aktų prieš pre- 
mierą ir užsienio ministerį.' 
Grąsinama abudu atiduoti ka
ro teismui.

Už Corfu apleidimą Italija 
reikalauja 50,000,000 

liry
Apleisianti Corfu rugsėjo 27 

d„ jeigu graikai sutiks už
mokėti reikalaujamą sumą.

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Čia 
iš patikėtinų šaltinių sužinota, 
kad Italija pasižadėjusi amba
sadorių. tarybai apleisti Corfu 
rugsėjo 27 d.

Jeigu dctl graikų apsileidi
mo iki to aliko neibiA suimti 
italų misijos žudeikos tai iŠ 
graikų bus pareikalauta su
mokėti dar 50,000,000 lirų.

Diplomatiniuose rateliuose 
abejojama, kad graikai priim
tų tas italų • išlygas sąryšyje 
su Corfu apleidimu.

Susirėmė graikai su 
bulgarais

Graikai nukovė keturis bulga
rus.

BELGRADAS, rūgs. 15.— 
Maskedonijos — graikų paru- 
bežyje neramu. Nereguliarl- 
niai bulgarų kareiviai bandė 
pereiti rubežių. Įvyko susirė
mimas. Nukauta keturi bulga
rai. Likusius graikai nuvijo 
atgal.

Lietuvos Mokytojai Saksų Šveicarijos Kalnuose Iš Shane kompanijos

Kol nebus atmokėta repa
racijos, tol Francija neap- 

. lensianti Ruhr sritį
Stresemanno pasiūlymas esąs 

nepriimtina^, sako franeuzų 
laikraščiai.

PARYŽIUS, rūgs. 13. — 
Franeuzų laikraščiai rašo, kad 
Francija negalinti priimti 
kanclerio Streoem.auno pasiū
lymo, kuriuo einant f rančų- 
žarna ir belgams reikėtų ap
leisti Rubr sritį. Esą tuo pa
siūlymu nepermainoma repa

racijų klausimas. O kol repa
racijos nebus atmokėtos, tol 
nebusiu galima iframduzains 
Ruhr sritį apleisti.

Nenori Šveicarijos tarpi
ninkavimo.

Fiume klausimą ji risianti tie
sioginiai su Jugo-Slavija.

BERNE, rūgs. 13. — Italija 
pranešė šveicarų valdžiai, kad 
jos tarpininkavimas dėl Fiu- 
me’o negalįs būti priimtas. 
Italija bandysianti tiesioginiai 
su? Jugo-Slavija dėl to reikalo 
kalbėtis.

Areštavo bulgary komu
nistu vadus

Kaltinama, kad komunfctai 
planavę nuversti valdžią.

SOFIA, rūgs. 13. —Areštuo
ta bulgarų komunistų vadai. 
Viso jų suimta daugiau kaip 
dvidešimts. Bulgarų valdžia 

turinti įrodymų, kad komunis
tai, prisilaikydami Maskvos 
instrukcijų, planavę kelti re
voliuciją.

Ankstyva žiema
Daugelyje vietų jau pasirodė 

sniegas.

Tokių metų jau senai bebu- 
bo. Minnesotos valstijoje jau 
siautė sniego pūga. Net seni 
žmonės neatsimena tokių me
tų. Tik pri'eš 53 metus taip 
anksti ten buvo pasirodęs snie
gas. Kitose valstijose irgi šal
ta. Spėjama, kad ukiųjjū^ąj tu
rės a •maža i nuostolių.

Fašistai nuvergia Vokieti
jos respubliką

Fašistų vadas sako, kad 'armija 
jau esanti suorganizuota.

BERIJN, rugp. 13. — Miuni- 
che įvyko fašistų susirinkimas, 
kuriame., jų vadas Adolf Hittler 
pareiškė, kad greitu laiku bu
sianti nuversta Vokietijos res
publika. Namai, kur susirinki
mas jVyko, buvo apstatvtas fa
šistų sargyba. ,

“Vokietijos respublika”, sakė 
Hittler, “sunaikino vidurinę kla-; 
sę ir sudemoralizavo žmones. 
Dabar ji žūna nuo pačio® paga
mintų nuodų. Pasiliuosavimui 
yra organizuojama armija. Ji su
sideda iš jaunų herojų, kurie yra 
pasirengę mirti už idealą. Mes 
turime vadų, ir sprendžiamasis 
mušis įvyks netolimoje ateity
je.“

Savo vadui fašistai sukėlę ova
cijų. Kadangi tas mitingas įvy
ko tuoj po to, kaip tik kancle
ris pasiryžo nusileisti Francijai, 
tai fašistų judėjimui priduoda
ma daug svarbos. Manoma, kad 
Bavarijos fašistai stversis gink
lo, jeigu Berlino valdžia perdaug 
nusileis franeuzams.

Berlino gyventojai kasa 
bulves

Areštuota penki šimtai žmonių 
už vogimą iš ūkių bulvių.

BERLIN, rūgs. 13. —. Ber
lino policija turi naujo vargo: 
miesteTiečiai virto bulvaka- 
siais. Jie važiuoja į miesto pa
kraščiuose esančius aktus ir 
bo niekur nieko kasa bulvfes, 
kurių jie nesodino. Kad. apsau
gojus ūkininkus, tapo suorga
nizuotas prilicistų būrys, kuris 
gaudo neprašytus birivakasius. 
Jų jau esą suareštuota penki 
šimtai. •<

PEKIGŲ KURSAS
Vakar rugsSjo 13 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.54% 
Austrijos 100,000 kronų ........ $1.40 
Belgijos 100 frankų_____ $4.74%
Danijos 100 markių _____  $18 07
Finų 100 markių .......... $2.77
Franci jos 100 frankų .....  $5.76
Italij’os 100 lirų ..............  $4.40

Ue*m«i l itų S10.0C
T/enkų 100,000 markių ___ <0e
Norvegijos 100 kronų $16:09
Olandų 100 kronų $39.34
Šveicarų 100 kronų...............$17 82
Švedijos 100 kronų ....... ......... $26.53
V»ktatij»s 1,010,fOl Markių

Tautą Lyga neatsako savo 
‘ tikslui

švedų socialistų vadas, Bran- 
ting, sako, kad Tautų Lygos 
darbuotė esanti nevykusi.

GENEVA, nigs. 12. Europos 
padangė niaukiasi. Kas dieną 
vis naujų komplikacijų atsi
randa. O Tautų Lyga, nežiū
rint to krizios vien tik kalba, 
kalba ir nieko neveikia. Tatai 
išvedė švedų delegacijos vadą, 
H j almai* Brantingą, iš kantry
bės. Kai Tautų Lyga svarstė 
nusigjnkilavimo klausimą; H. 
Branting atsikėlė 4r pareiškė, 
kad tai prie nieko gera neve
da. Esą kuriems galams kalbė
ti apie nusiginklavimą, kuo
met Lyga nepajėgia net .pra
vesti gyveniman. tuos nutari
mus, kuriuos pasižadėjo pildy
ti visos valstybes. Bet bėda 
esanti tame, kad didžiosios 
a'lstybės nesiskaito su savo pa
sižadėjimais. •

Didžiąsias valstybes šoko gin
ti lordas Cecil. Girdim mažosioms 
valstybėms reikia pasiaukoti. O 
kai dėl Tautų Lygos, tai nesan
ti taip bloga ir savo pareigas tin
kamai pildanti.

Bet tai tik dar labiau sukir
šino mažųjų tautų atstovus. 
Norvegijos atstovas, Dr. Christ- 
an Lange, pareiškė, kad labai 

lengva kalbėti apie pasiaukavi- 
mą, bet kokios garantijos mažo
sios valstybės gali turėti, kad 
jos nebus skriaudžiamos. To bu
tų galima atsiekti tik tada, kai 
didžiulės valstybės laikytųsi sa
vo žodžio. Persijos atstovas, prin 
cas Arfaed Dovleh, irgi aštriai 
kritikavo Lygos politiką pareik
šdamas, kad Azijos žmonės to
lyn vis mažiau besitiki ko ge
ra iš Lygos.

Amerikos studentai permažai 
dirbą.

NEW YORK, rūgs. 12. — 
Gramable universiteto (Franci- 
jos) profesorius, Blanchard, 
kuris dabar skaito lekcijas 
Columbijos universitete, pa
reiškė, kad Amerikos profeso
riai dirbą perdaug su/nkiaii, o 
studentai nedirbą pakankamai. 
Tas faktas, kad profesoriams 
tenka skaityti apie dvyliką 
lekcijų savaitėje, žymiai pa
lengvina studentams darbą. 
Visa kas peikia studentams 
daryti, tai tik lekcijas lanky
ti. Gi tokia mokymo sistema 
atpratinantį studentus nub 
•airi stovio darbe.

rubsiuvių streiko
Chicago. — Rubsiuviai strei

kieriai šią savaitę daug ko su
žinojo apie tai, kaip dabar 
stovi jų ponas Shane ir jo lie
tuviški boseliai. Tad slreikie- 
riai daug ko naujo turi pasa
kyti, kada jie gauna progos nu
eiti į teismą, šią savaitę jie 
turėjo dvi bylas, apie kurias 
plačiai buvo rašyta ketverge 
“Naujienose“.

Paskiausios Istreikierių ži
nios yra tokios: netik kad 
Shane’o ‘‘kaznačijus’’ išsituš
tino, ale ir ilgas plonomis ko
jomis boselis eina prie bank
roto, matyt, jisai adugiai? no
rėjo šį streiką sulaužyti, ne
gu pats kompanierius, tai ir 
jisai kiek turėjęs prie išpirki
mo indžiunkšino’, kad tik jų
jų. butų viršus, ale dabar po 
dešimt, savaičių streiko jisai 
pats supranta, kad jau sunku 
tokią galingą organizaciją, 
kaip Amalgameitų, ku'ri tik 
vienoje Csicagoje turi 40 tūks
tančių narių nuveikti. Jis pra
deda jau rūpintis savais reika
lais, ale ne kompanijos. O gal 
jam prisieina d a ir “pėdžių” 
paniukti, tai striukai yra su 
pinigais. Nesenai buvo pirkęs 
namą ir manė puikiai tenai 
gyventi, o dabar prikalė di
džiausią lentą su parašu 
“parsiduoda“.

Sitreikieriai sako, kad tai 
nėra dyvai. Jeigu1 boseliai “su- 
brokina”, — siuvėjai cino, kas 
gal patikti ir patį Shane’ą, jei
gu jisai užsispirs laikytis ir 
vis da nenorės unijos pripažin
ti: jam teks 'eiti lauk iš biz
nio. *

Streikieriai nevelytų, kad 
tas įvyktų, ale jeigu boseliai 
norės, tai taip ir bus.

Taipgi aną rytą pasitaiko 
vienam streikieriui sutikti gat- 
vekaryje vieną trumpą boselį. 
Šis visą laiką pirmiau tikrino, 
kad, girdi, jus nieko nepada
rysite, alfe šiandie ir jo nuomo
nė atsimainius, nors streikie
riai nesiremia ant jokalbos, 
ba šis žmogus yra menko sitf- 
pratiimo, ale sulig jo kalbos 
streikieris patyrė, kad dirbtu
vėje nėra taip gerai, kaip kad 
buvo streiko pradžioje: yra 

daug nesusipratimų tarp dirb
tuves užveizdų. Kelios savaitės 
atgal vienas beveik “fajerą“ 
negavo, ir taip jie vis vargs
ta: stumia dieną už dienos, 
manydami, kad štai jau unija 
juos ir paleis. Bet nebus taip, 
kaip kad lietuviški boseliai iki 
šiol manė, nes streikieriai ne
pasiduos tol, kol jų bus laimė
ta. —Toks kaip kriaučius.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų 
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
į Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

1739 So. Halsted Street Chicago, III.
______________ ________ ___ _____ _____ -.......... .. _ ..................

V. K. Račkauskas važiuoja 
Londonan kaipo Lietuvos 

prekybos atstovas
Sako, apdidžiąs Ameriką šiuo 

sykiu gal ant visados. 4- 
Daug pasidarbavo lietuvį 
gerovei gyvendamas Ameri
koje.

* Žinomas Amerikos lietuvių 
veikėjas ir rašytojas V. K. 
Račkauskas Lietuvos valdžios 
tapo paskirtas eiti pareigas 
Lietuvos Prekybos Attache 
Londone.

V. K. Račkausko paskyrimas 
būti Prekybos attache arba 
atstovu įvyko rugsėjo 1 d. ir 
jis iškeliaus iš Amerikos Lon
donan šio mėnesio 29 dieną 
laivu Leviathan.

V. K. Račkauskas išgyveno 
tarp Amerikos lietuvių ;per 
penkioliką nuetų ir visą laiką 
buvo vienu iš darbščiausių mu
sų šviesiųjų veikėjų. Gyvenant 
Amerikoje jam teko daug ko 
pergyventi, daug ko patirti, 
laug ko išmokti ir gal nekartą 

•nukentėti, kaip ir daugeliui tų, 
kurie nesnaudžia, bet veikia 
pagal savo geriausių išmany
mų. “Mačiau viso,“ sako Rač
kauskas pranešdamas apie sa
vo išvažiavimą iš Amerikos, 
“buvau ir ant suolo ir po 
sdolu... Ir gaila skirtis su 
Amerika ir draugais, kuriuos 
čia palieku. Bet iš kitos pusės, 
rodos, gera bus ir Europoje, 
arčiau prie savųjų, prie savo
jo krašto”.

V. K. Bačkausko paskyrimas 
į prekybinius attache yra gal 
geriausia pavykęs parinkimas, 
kokį padarė dabartinė Lietu- 
vosviddžia, kuriai ne visuomet 
vyksta gauti tinkamų žmonių 
į užrulbežinę tarnybą.

LONDON, rūgs. 12. — Mies
te Ne.wcastle įvyko vienos ang
lų laivų kompanijos susirin
kimas. Kompanijos preziden
tas, Sir Arthur Sutherland, 
pareiškė, kad laivų verte ne
paprastai nusmukusi. Pavyz
džiui, prieš keturis metus 
kompanija Už vieną laivą mo
kėjusi $1,250,000. Gi vėliau
siu įvertinimu’ kaina tam lai
vui nustatoma tik $325,000.

> Saulė teka 6:28 valandą, lei
džiasi 7:03 vai. Mėnuo teka 
9:30 valandą ryte.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

.X* ŪDIKlijV
“uEROVės skYRIUS

Kaunas

L; L. u1 fA. u. i JL.r.iilrtriSi
fįf DEL APRŪPINIMO J
Į MOTINŲ IR JŲ 

ĮĮĮkUDIKIŲ SVEIKATOS,^

SVEČIAS Iš ITALIJOS.

Pastaruoju laiku italai ypa- 
’ngai susidomėjo Lietuva; jų 
trpe randame daug tikriau1- 
ų musų draugų. Vienas tuk
ti musų draugas italas rašy- 

ojas p. Salvatori dabar vieši 
Lietuvoje, kad arčiau pažinti 
musų kraštų ir vėliau savo 
spaudoje duoti saviesiems tik
rai objektingų žinių apie Lie
tuvę. P. Salvatori kurį laikų 
pabuvęs Kaune srt savo senu 
draugu dailininku Petru Kal
poku, su kuriuo dar savo tė
vynėje pasipažino, išvyko į 
Klaipėdą ir Palangą, kad pa
matyti musų kurortus ir uos
tų, dėl kurio, jo nubmone, Lie
tuvių tauta jau dabar išken
tusi. Jis jau gana gerai kalba 
lietuviškai ir iki šiam laikui 
suspėjo parašyti keletą straips
nių savo laikraščiams, kaip: 
“Giornal di Roma”, “Corriere 
d’Italia”, “Europa Orientale” 
ir “Corriere Diplomątico”. Šie 
laikraščiai 
vietą italų 
“Giornal di 
Salvatori
bendradarbiu.

K Mik 19 aprttlnteM Ir T*' 
oijtmM yra daJykaa tyros 
svarbos teisynai tr tentai 
ir bm jandams, kad Ui1 
yra dalykas. kur) bm tw' 
rimo roguHartfkala Wko-< 

terpiate atvirai tr .laisvai 
psrgvtHsaUZ

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
F4- „.M TAS JUMS JJUSj 

ANT NAUDOS. C

S.L FftBOS CO

užima žymiausių 
spaudoje, ypač 

Roma”, kur p. 
yra artimiausiu

Kova su girtybe
(Musų korespondento).

Kaunas, 17-VIII.
tiniuoju laiku, Blaivybės Drau
gijos rupesniu, Lietuvoje, ypač 
Kaune kaskart vis imamasi 
griežtesnių priemonių kovoti 
su girtybe. Jau nuo kurio lai
ko pastebėtuosius gatvėse gir* 
tUS piliečius gaudė milicija, 
vedė nuovadon ir ten sustatę 
protokolų baudė juos pinigine 
pabauda po 50 litų arba areš
tu.

Pasku-

čių
ras

Dabar gaudyti girtuokliams 
Kauno miesto ir priemies- 
gatves važinėja tam tik;- 
automobilis —< būda. Ra

gu t ve j e girtus žmones ve
juos į milicijos nuovadasža 

bausti.

Kokie bus tos kovos rezul
tatai, parodys netolima ateitis, 
bet dabar, kiek tenka pastebė
ti, toks kovos būdas pasiseki
mo neturi. Automobilis rink- 
lamas girtus žmones Jgatvė- 
nis tepravažiuoja tik retkar- 
iais. Tuo tarpu girtų žmonių, 

ypač vakarais, matyt užtekti
nai.

STRAIPSNIS XXXVII.
KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO 

MAISTĄ BONKUTĖSE.
Pirmuose straipsniuose švarumo rei

kalais ir svarba ruošiant kūdikiui mai-z 
stą, buvo pabrėžti. Maisto švarumą 
ir grynumą galima visai sunaikinti, 
jei nešvarus indai vartojami jo ruo
šimui.”

Greta švarumo svarbos, yra teisin
gas nusaikavimas ir tinkamas atmie- 
žimas. Kada kūdikiams vartojama 
pasaldintas kondensuotas pienas, tai jį 
reikia iŠ blėšinės atmieruoti šaukš
tais, pilant iš blėšinės, bet nesemiant. 
Tai geriausias, būdas gauti tikrą mie
rą. Gali lengvai suprasti, kad sėmi
mas netinka nes prie šaukšto prilim
pa perdaug pieno, O kadangi pamo
kinimai liepia imti tiek ir tiek šaukš
tų prie tiek ir tiek uncijų vandens, 
tai toki pripilimai gadina tikrai mio- 
rai Atmieravus reikalingą kiekį svar
bu išplauti stiklą su virintu vandeniu, 
kuris vartojamas miešimui, tokių bū
du visą pieną suimsi. Atidarytą bleši- 
nę visados reikia laikyti šaltoje, šva
rioje vietoje, drūčiai uždarytą su ap
vožta stikline ar puodeliu.

Vanduo miešimui varojamas pirma 
turi būti išvirintas ir atvėsintas. Te
kis vanduo šituose straipsniuose va
dinamas “virintu” vandeniu. Saikuok 
jj švariose graduacijos bonkose. Po to 
atmieruok pieną kai jau augščiau sa
kėme. Dėdamas kiekvieną šaukštelį 
pieno į graduatorių, maišyk iki jis 
pilnai ištirps. Tada supilk viską į ste
rilizuotą bonkutę ir tuoj uždėk steri
lizuotą čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svarbu 
ją turėti sterilizuotą. Sumaišyk mai
sto tik vienam sykiui

Ar tavo kūdikis verkia. Ar jis ner
vingas ir neramus? Jei taip, tai daž
niausia maistas jam netinka. Jei pati 
negali savo kūdikio žindyti, ir jei jis 
neauga iš krūtų pieno, duok jam Bor- 
deno Eagle Pieną — maistą kuris lai
mingai išauklėjo tūkstančius kūdikių. 
Jis lengvai priruošiamas — tik dūk 
virinto vandens kaip liepiama. Per 65 
metus motinos davinėjo Eagle Pieną 
kaipo didelę dovana savo kūdikiams. 
Jį rekomenduoja gydytojai kūdikiams, 
kurie sirguliuoja ir silpni, nes jis len
gvai suvirškomas ir teikia pilną so
tumą.

Netik jis labai tinka kūdikiui, bet 
yra geriausi maistu nedapėnėtam 
vaikui. Pastebėtini ekspjerimentai, 
daromi su mokyklų vaikais, parodė, 
kad vaikai gaunanti Eagle Pieną, vi
dutiniškai gavo po heptynis svarus 
daugiau ūgio, negu penimi paprąstu 
bonkų pienu. Atsidėjęs tėmyk savo 
vaiką. Sverk jj dažnai . Žinok, kad 
nedapenėtas vaikas džnai yra nedaau- 
gęs. Jaunas vaikutis turi gauti kas
dien po du šaukštu Eagle Pieno at- 
miežto trimis ketvirtadaliais puoduku 
ša1 to vandens. Duok paryčiais arba 
po pietų. Senesni vaikai dažnai jj ge
riau mėgsta su ginger ale, vaisių sun
komis, suplaktu kiaušiniu ir skansko- 
niu. i

Skaitykite šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

lik dabar jie jau nebe

Dabar išėję, gatvėn iš traktie
riaus girti vyrai dažnai viens 
.antrą ragina greičiau pasis-

u Įvažiavęs automobilis nuveš į 
nuovada.

-—Lietuvos darbininkas.

Kiek kurių gyvulių 
turi Latvija

Latvių valdžios padarytas šie
met gyvulių skaitymas parodo, 
gyvulių auginimas Latvijoj žy
miai pakilęs — jau dabar pasie
kęs prieškarinės normos, arba 
net ją prašokęs.

Palyginus gyvulių skaičių Lat
vijoj 1913 metais ir 1923 me
tais, daviniai toki :
Gyvuliai: 1913 m.; 1923 m.
Arklių .....  320,000 .....  338,000
Galvijų......  912,000 ....  900,000
Avių ....... 996,000 .... 1,461,000
Kiaulių......  557,000 ....  484,000

1794
No. 1794. 

šią bliuzką. 
Buk madoj ir pasisiūdink ją tuojaus.

Sukirptos mieros 16, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. Mierai 36 reikia 
1% yardo 36 colių materijos ir 7Mi 
yardo stogelių apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galimu prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

Būtinai pasisiūdink sau 
Ji kiekvienai pritinka,

Ar jus žinote, kad
Francijos ir Vokietijos valdžios nu

siuntė Tautų Lygos sekretoriui sutar
ties tekstą tarpe I^nkijos ir Franci
jos, kad jj paskelbtų ir atspausdintų, 
kuris buvo padarytas Paryžiui vasa
rio 15, 1921. Iki tam laikui ta. sutar
tis buvo nežinoma publikai ir todėl 
buvo labai kritikuojama politinių par
tijų. Ar jus žinote, kad jus galite bū
ti užganėdintas 100% grynais Tur
kiškais cigaretais jei jus rūkysite 
JIelmar?

• NAUJIENOS Pattern Dept.
! 1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No.........
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros ... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
i

(Adresas)

Carsinkiiės Naujienose (Miestas ir valst.)

Mes, žemiaus pasirašę depozitiniai, Universal State Banko, girdėdami, kad įvai
rus ir nepamatuoti gandai ir užpuldinėjimai yra skleidžiami blogos valios žmonių, 
gavę užtikrinimą Illinois State Banking Departmento Banky Egzaminatoriaus ir 
Chicago Clearing House Association, t. y. Chicagos Bankp susivienijimo, kad 
Universal Stale Bankas yra stipriam finansiniame padėjime, ir mes patys turėdami 
pilną pasitikėjimą Banko Direktoriuose ir Valdyboje, NUOŠIRDŽIAI PATARIAME 
visiems Universal State Banko depozitoriams nepaisyti jokiy gandg nei paskaly 
kas link Banko ir neturėti jokios baimės, nes žmoniy pinigai Universal State Banke 
yra saugys ir užtikrinti.

Bankas dabar yra remontuojamas ir didinamas, kad geriaus atlikus nuolat, 
sparčiai augantį Banko biznį. :>

Pasitikimą, kad Banko namo pertaisymas bus užbaigtas apie Lapkričio 1 d. š. 
m., o iki tam laikui visi banko reikalai yra atliekami po numeriu 814 W. 33rd St.,
tam pačiam banko name. J

Kun. Ignas Albavičia 
N. C. Krukonis

Nathan Kaulei 
James Mwski 
Kun. A. Skrypko

A. D. Kaulakis
< < Benediktas -Butkus 

John J.Zolp 
Jacob Maskaluiias 
Paul P. Baltutis

Dr. S. Naikelis 
John P. Ewaldas 
William Picktorman 
H. Marcus 
Joseph Stasulanis 
Dr. Jacob Kulis

Dr. A. Zimont Kun. Michael L. Krušas V. Stulpinas
lleoryBeck * M. J. Kiras- Jos. J. Hertmanowicz ,
William Jučus 
S, Fabionas 
Walter H. Orais

Bornard Bach
Stanley Daugelavičia
Milliam J. Stankūnas

Anton J. Kareiva 
A. Lukas

809 W. 35111 St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingą! siunčiam [jcūgus ir 
Parduodam Laivakerttes.

Į—|.| „I    - - - - - - ~ -1

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
. LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitf St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor, Washington & Clark 
Namų Tel.: Hyde Park 3395 
—————X———M——MM———

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

>29 So. La Šalie St. Room 530

VaK 8223 S. HaTsted St., Chicago. 
Tpl. Yards 4681

—■ii i —— i 1.1 ,i,

.11 I I .................................... ....................... 1111 ,

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Rectąr Building
79 West Monroe Street, Chicago.' 

Phone Central 2560
< Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.,

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys *AdvoKatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel: Pullman 6377.Vbbb—

TlUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 M’Iwaukee A v., 461 N. Halsted SL 
Telėpnone Haymarket 1018

Aukso Rykštes Merginų Kliubo
Rudeninis Šokis

MELDAŽIO SALĖJ,
2242 W. 23rd PI., Rampas Oakley Avė.

Subafoje, Rugsėjo-September 15,1923 m.
Pradžia 8 vai. vakare

CHAPMANO ORKESTRĄ.
Įžanga 55 centai, su kares taksais.

Rezidencijos Tel. Ęrunswick 4887 
Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Be gyduolių, be opefacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
Sventad. 9-12 

1579 Milwaukee Avė., 
Kampas Robey ir Nortb Avė.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

8501 So. Union Avė., Chicago, UI. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landų vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pairai Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meile Dievo ir artymo.

Teatras ir Balius
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, III.

BĮ................... I" H R " * pu——.............. ■■■■■

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 41117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.
..............................    I, I  ......................... m.B   

For BeautlSul 
Eyes

Make the Ūse ofJO-' j 
Murinę a Daily Habit, | / -riSo 
This Refreshing Eye ¥ 
Lotion soon makea
Eyea Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmleaa, Enjcyable. 
Sold by ai! Druggists. Write ior BooHec,

riftiNE^ 

tfraullful” ybup

MURINĘ CO., 9 Esat Ohio Street, Chicago

— Rengia —

Lietuvos Mylėtoją Draugija
Stato scenoj trijų aktų komediją

“NETIKĖTAS SUGRĮŽIMAS”
— Įvyks —•

Hedėlioj, Rugsšjo-Sept. 16 d., 1923 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 W. 23id Place.

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 7:30 vai. vakare 
Tikietas 50 centų ypatai.

Veikalą loš Keistučio Kliubo dramatiško skyriaus nariai 
po vadovyste P. M. DUNDULIENĖS.

Taigi Gerbiama Chicagos Visuomene! Kviečiame kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti j šį musų rengiamą teatrą, kur turėsite progą 
linksmai laiką praleisti ir .pamatyti kaip Netikėtai Sugrįš. Tai yra 
labai įdom-i ir juokinga komedija, kurią turėtų kiekvienas pamatyti. 
Mes užtikrinam, kad visi busit užganėdinti, o kurie neatšilankysit, 
paskui gailėsitčs. Bus skanių valgių ir minkštų, gėrimų. Po persta
tymui bus šokiai prie unijos muzikantų iki vėlybos nakties.

Kviečia visus KOMITETAS.

(iarsinkities “Naujienose”

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMU 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ii 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaut iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ac 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..........   $18-^
t ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................  $25.06
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.5(1 b 
$47,50. Dabar......... . .................. $325(1
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnki 
siutai vertės nuo 
$27.50. Dabar .....
Palm Beach ir Mobair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. r
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.F€ u 
augščiau.

S. GORDON G
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalstaJ ”1/ 
Atdara kasdien nuo 8 ry4^ f 
Subatomis nuo 8 ryto liį X) 
Ntdeliomia nuo 8 ryto liį

$22.50, $25.50 k
................  $18.50
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Išdirbį ii augščviUfciog rųšie; 
Turki škų ir Ėgyptiškų 

Cigąretų pasaulyj.

ŽIŪRĖK 
VARDO

HELMARAI yrą 100% 
Tyro Turkiško Tabako ir 
todėl buvo per daugel) me
tų išrinkti per žinovus, 
HELMARS yra tos pačios 
kokybės šiandien kaip, kad 
buvo išsykio padaryti Tas 
pats 100% Tyras Turkiš-

20 HELMARŲ kainuoja 
truputį daugiau negu 20 
paprastų cigaretę 
su kiekvienu HE 
Jus gaunat keftolikę sykių 
daugiaus malonumo. 
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ 

IR VARDĄ

Chicagos lietuviy Hute 
\ rony pastogėj

Taip buvo ir su Liet, 
draugija, 
buvo su- 
Fanatingi 
g raudau o 
į tą pik- 
kaip pa

Lietuviai liu‘teronai Chicagoj 
neskaitlingi, bet vis tik ši tą 
veikia. Vdiklcsnieji jų yra 
susispietę Lietuvių Liuteronų 
Pašalpos Draugijoj. Kaip pas 
kitus lietuvius, taip ir pas liu
teronus yra visokių pažvalgų 
žmonių, yra pažangių, yra at
silikėlių, bažnytinių fanatikų, 
kurie pažangiuosius atakuoja 
kiek galėdami. Bet tokios ata
kos atkuojaniiems tik naudos 
atneša.
Liuteronų Pašelpos 
Rugsėjo 19 dieną ji 
rengus pikniką, 
bažnytininkai visaip 
viernuosius, kad tik 
n i ką nesilankytų, bet
prastai atsitinka, ką guni- 
gas keikia, tą Dievas žegnoja, 
—taip ir Čia buvo: bažnytinin
kų agitacija netik nepakenkė, 
bet dar padėjo — ji sutraukė 
piknikan netikėtai daug žmo
nių. Kiti sako, kad ir pats 
kunigas buvęs atsilankęs pasi
žiūrėti. .. Gausiai suvažiavęs 
svietelis gražiai linksminos iki 
vėlos nakties ir tvarka buvo 
pavyzdinga. Tasai 
davė draugijai 215 
pelno.

Kaip minėjau,

piknikas 
dol. gryno

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviškas “teroristas” 
duoda Ministeriy Kabi

netui gyvent dar 72 
valandas

pasaulije Broliai ir seseres 
s-d. dk.”

kitę mus”, nes mat “musų MIS. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENl 
partija sunicnkgjo”,| AKUŠERKA

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBffi” EJS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, fauM dvi dŪsitas dssana*. vajus prasideda su Birželio 1 
d. Irt! m. far baigiasi m Savrtrto 1 d. 1124 m. Tik tam laikotar
py bu* chisdaiHrts (tarauta.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų it gerų knygų pasirėnkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metini prenumerata TIK |3.W.
— Adresuokite —

Liet. Liut. 
Pašalpos draugijai priklauso į- 
vairių pakraipų, žmonių, joj 
išsitenka visi, ir laisvamaniai 
ir tikintieji, nes draugija jų į- 
sitikiniinų, jų sąžines nevaržo 

kas nori, gali eiti bažnyčion, 
pildyti visas bažnytines cere
monijas, o kas ne—ne. By tik 
doras žmogus — gali būt drau
gijos narys. Tą supranta dau
gumas narių, bet nors jie yra 
parapijonai, bet kartu ir geri 
draugijos nariai. O priklausy
ki šiai draugijai yra ir tikslo 
ir naudos, štai vienas draugi
os narys T. buvo ištiktas ne* 
aimės — palieka jaunutę savo 

dukrelę Dievo valiai (motina 
Uiire, tėvas —; džiovininkų li
goninėj). Niekas nekreipia 
akies, kad našlaitėle neturi 
kuY būti. Draugija tuojau sa
vo narių tarpe surenka aukų, 
rengia šį tą jos naudai. Ir 
dar yra narių, kurie sulig kon
stitucija nebegalėtų gauti iš 
jos pašalpos, bet jie pašalpos 
reikalingi, ir draugija renka 
aukas, . moka pašalpą, nes jie 
yra nelaimės ištikti. Buvo at
sitikimų, kur musų draugija 
surinko šimtus dolerių savo 
narių si/šelpirnui. Be to ji su
rinko šimtus dolerių Lietuvos 
badaujantiems sušelpti, pirko 
Liet. Laisvės Paskplos bonų, 
aukojo Rusijos baduoliams.

Neatsižvelgiant šitų faktų 
kai kurie fanatikai bando drau
gijai koją pakišti. Mat kol 
draugija bažnytine, nors ir jo
kio visuomeninio darbo nevei
kia, tai buvo ir kunigini ir jo 
šalininkams gera, bet kai ji pa
sidarė laisvesnė y r pradėjo 
darbuotis visuomenės dirvoj ir 
savo narių labui, tai fanati
kams pasidarė negera. Bet rei
kia tikėtis, kad visi geri lie
tuviai liuteronai laikui bėgant 
susipras, prisidės prie tos drau
gijos ir bendrai vieks naudin
gą darbą.

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

........... ... ................................. .. , -- -------- ....

ELEKTRA
šviesą ir pajlegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektras Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOBT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BABTKUS, Pr«.

1611 W. 47th St. Tel. Boulevard 7101,18»2. Chicago.

Liet. Liuteronų Pašalpos 
draugija, kaip matyt, nenori 
pasilikti užpakaly kitų lietuvių 
pažangiųjų draugijų. Dabar 
yra nutarus surengti didelį 
pramogų vakarą spalio 27 d. 
Meldažio saloj, pasikvietus 
talkon Keistučio Kliubo Dra
mos Skyrių. —Meteoras.

flse ▼efofeeą* F)W W A RROAO Busto TelefonasOMtral 4104 VIU. n, ijriftJ/vlJ Armltage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison Street, karhb. 1202. Kampan State g
Ofiso va alude s: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutalnc

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Garsinkites Naujienose

Lietuvos Seimo atstovas 
liaudininkas A. Tornau paskel
bia “L. Žiniose” kopiją ano- 
nymaus laiško, atsiųsto jam 
kažin kokio lietuviško “tero
risto”. I.aiškas skamba:

“nuorašas
Ministerių Kabineto pir

mininkui p. Galvanauskiui. 
Prieš j tisų proektą visi — 
darbininkai ir liaudininkai 
protestuoja Priimkite pro
ektą ir praverkite įgyveni- 
mą musų brolių s. d. Nors 
musų partija nuėjo sumen
kėjo. d. k. jūsų gyvenimas 
3 dienos ir naktys. Ant kiek
vieno žynksnio pasitinka 
mirtis už brolių nekalta 
kraują — sd. d-k. s. d. patu
rėkite musų mes gatavie 
kiekvienam moniįentv^. Jur 
sų broliai ir seseres Tėvai ir 
meris Mbiisterių Kabinetas 
gyvuok 72 valandos šiame -

la visa matyt, kad laiško 
autorius yra auka lietuviškųjų 
komunistų, kurie savo rrre- 
voliucingais šukavimais “mir
tis buržujams!” kai kuriuos 
siaurapročiui taip įkaitina, 
kad jie maniakais patampa. 
Kad laiško autorius yra “'ko
munistas” arba “darkuopiėtis” 
matyt iš jo šaukimos į soci
aldemokratus: “s. d. .piltuve-

U

Physical Gulture institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Bark. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.
k... ..................   /

8101 So. Halsted StM kampas 31 gai 
Ofisas su Dr. J. F. Van P a Ina

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa ' 
tarnauja, viso-, 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laik< ] 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pat$< I 
rimas, da ir kito 
kiuose reikalui.

SUSIVIENIJIMAS LIET.’ AMERIKOJ
Aidžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo .18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T4- 
yynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN AJLLIANCE OF AMERICA, 
I 307 W- 30th Street, New York, N, Y.

Didžiausia vadovaujama skrybėlhj Išdirbimo krautuvė Southwest Sidėj^tlT
VISAS ANTRAS AUGŠTAS NAUJOMIS VAIKŲ SKRYBĖLĖMIS

VILIOJANČIOS 
RUDENINĖS

Naujausių stylių ir spalvų, 
įskaitant labai populiarį rudą, 
sand, cocoa, naujos mėlynos, 
brocades ir kombinacijų

A

SMART JUODOS 
SKRYBĖLĖS

Mes taipgi turime puikų pa
sirinkimą Smart Juodu Skry
bėlių dėl jaunų merginų, tri- 
nuiotų su vėliausios mados 
darbo Burnt Žąsies, Ostrich 
ir gražiais ornamentais.

DYKAI!
Puikus, tikros odos pinigams 
krepšelis DYKAI kiekvienai 
moteriai ar pirks ką ar ne. 
Ateikite ir gaukite jūsų (Jo- 
vaną. Jus esate užprašomos.

TAI YRA DYKAI!

se moterims i > 
merginoms; krėi) 
kitčs, o rasiu 
pagelbą.

ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 * 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senes 
vietos 3313 So. Halsted St., i aav- 
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^DR. HERZMAN ’O
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagaJ nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8tb St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0376 
Naktį Drexel 95.1 
Boulevard 4134

8410 So. Halsted St.
Vai: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai!

■<<>> įfi

gTel. Blvd. 3138 
4 M. Woitkewich

BANIS
AKUŠERE A 

MfTuriu patyrimą.
Pasekmingai pa- 

lgtarnauju mote- 
grims prie gimdy- 
£Sir>*o kiekviename 
^atsitikime. Teikiu 
,**ypatišką prižiurė- 
C jimą. Duodu pa- 
|j| tarimus moterims 
į® ir merginoms dy- 
■ kai.

3113 South
■J tlalsted St.

Puikus pasirinkimas naujų stylių moterų skrybė
lių— naujų spalvų; taipgi gražių juodų skrybė
lių. Specialiaisiais 
tęs sport skrybėles. -J 
skrybėlės dėl mokyklų ir augštesnių mokyklų mer 
ginų, visokių populiarių spalvų.

vaitei tiktai. •— Puikios ver- 
1.49^ '$2.00 ir $2.25. Gražios

" — qvyVIN •*-——

millinerv

VAIKŲ SKRY

300 gražios mažų vaikų skry
bėlės; taip kaip ir didelių — 
kad padarius kiekvieną mer
gaitę linksma; trimuotos su 
kvietkomis, Ostrich ir gražio
mis plunksnomis
Kaina $1.50, $2.00 ir 

$2.50 ir daugiau.

DR. CHARITES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A, J. BERTASIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
• Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. M. T. STRHfflL'S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7821
Vai. 2 ild 4 Ir 6 fld 8. Ned. 10 Iki 12

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
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.

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

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

nuo 5:80 iki 7:31 vakaro.

'Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 ild 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phons Canal 0257

M. A. MONTVtB
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

25 E. VVsHhington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 \Vahansla Avė.

Humboldt 1098
Valandos: mm 6 iki 8 yakąro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan |3t.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 

nuo 5 iki 8 vata 
Nedaliomis ofisas 

uždarytas

r. v. a. simkus

ir

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ned. 9—12 A. M.

Telefonas Bsulsvard 7K2

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTI8TAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-to« gatvės 

CHICAGO, ILL.

.. ...................................1IIW. . .. ............................................................ .1, ■■■■■—.11^

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W«R
PriŠmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

> I ...........................................    /

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Indepenjience Blvd. Chicago

oriškų, Vyri 
chroniškų Ii;

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vfeta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayętte 0098

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

——- Optometrtat
T«L Boulevard <487 
4649 S. Aihlend Are 
Kampu 47-toe 

2-foe lubobe

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare s 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
V ,11,1 .................................„J

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: Į
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
(r 6:30 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago. III. J

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo II iki 18 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki f va-

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfat 5574 
CHICAGO, ILL.

kare. Nedaliomis nes II iki 
12 dieną.

Telephone Armitage 0671
HEALTH SERVICE INSTITUT1I 

Ne. 1
Specialistai visokių Ilgų. Visd 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioj pagdl sutartį.
1510-12 N. Robcy St., Chicago
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Subscription Rateli
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Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Ralsted St., Chicago, 
III. — Telefonai: Rooievelt 8500.

Užrtmokijimo kainai
Chicagoje —• paltui

Metama------------------- $8.00
Pusei meta 4.00
Trims mtniiiams —___________ 2.00

1.50 
.75

Dviem mėnesiam .......
Vienam minėsiu!

Chicagoje per netirtojuej 
Viena kopija --- -
Savaitei---------------------
Minėsiu!____________

Suvienytose Valstijoee, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams...... ....................................$7.0
Pusei metų ___ ___ 3.5
Trims mėnesiam* —,—, 1.75
Dviem mėnesiam - -- —- 1.25
Vienam mėnesiui_____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams_____ $8.0(
Pusei metų............................. 4.0(.
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy

Orderiu, kartu su užsakymu.
e... g i...1._______ j-u-aMau------

Diskreditavo 
gerą dalyką.

gi Federacijos veikėjai Illi
nois valstijoje jau senai 

, stengiasi pakreipti prie tos 
■ minties visą šalies organi
zaciją.

Painformuoti apie kon- 
vencijos delegatų ūpą žmo
nės sako, kad ji griežtai nu
sistatė prieš augščiaus pa
minėtąją rezoliuciją dau
giausia dėlto, kad ją siūlė 
Kosteria su savo vienmin
čiais. Milžiniška' delegatų 
dalis laikosi tos nuomonės, 
kad su komunistais ir jų 
agentais negalima turėt nie
ko bendra.

Šitą nuomonę jie įgijo nuo 
to laiko, kai komunistai lie
pos mėnesio konferencijoje, 
įvykusioje Chicagoje, mėgi
no pasigrobti į savo nagus 
Farmerių-Darbininkų par
tiją. Buvusieji iki tol Foste- 
rio ir jo vienminčių užtarė
jai Illinois valstijos Darbo 
Federacijoje dabar pasidarė 
griežčiausi jų priešai, taip 
kad vienintelis valstijos or-Į 
ganizuotieji darbininkai, ku
riuos komunistai turėjo vii- Į 
ties pakreipti savo pusėn, 
šiandie atsuko jiems nuga
rą.

Fosteris ir komunistai pra- pagrįžęs 
laimėjo. Bet prala’mėdami Brooklyno 
jie diskreditavo ir gerą da- leisti' per

kio skirtumo, ar lietuvių ar 
lenkų buožės išnaudosią Lietu
vos darbininkus. Bet dabar 
jau komunistai savo frontą mė
gina pakeisti ir statosi publi
kos akyse didesniais Lietuvos 
patriotais už visus.

Bropklyno /“NieLalisvė” per
spausdino iš komunistinės 
“'Kareivių Tiesos” ilgą straips
nį, kur įrodinėjama, kad mi- 
n^sterisi pirmininjkas 'Galva
nauskas norįs su krikščionių 
demokratų ir valstiečių liaudii- 

“įninku žinia parduoti Lietuvą 
I Lenkijai; o vyriausias karo va-

butų

Illinois Darbo Federacija 
savo konvencijoje atmetė 
456 balsais prieš 65 rezoliu
ciją, stojančią už Darbo 
Partijos steigimą Illinois 
steite. Šitokia milžiniška bal
sų dauguma pasirodė prie
šinga Darbo Partijos steigi
mui ne dėlto, kad šio steito 
Darbo Federacija
griežtai nusistačiusi prieš 
Darbo Partijos idėją. Juk 
Illinois valstijoje tarpe or
ganizuotųjų unijose darbi
ninkų pirmiausia kilo suma
nymas tverti Farmerių- 
Darbininkų partiją ir ji bu
vo sutverta daugiausia šios 
valstijos Darbo Federacijos 
pastangomis.

Ir butų klaida manyt, kad 
Illinois Darbo Federacija 
dabar dėlto pasipriešino 
naujos Darbo Partijos stei
gimui, kad jai rūpėjo išlai
kyt seniaus čionai sukurtąją 
Farmerių-Darbininkų par
tiją. Prasmė rezoliucijos 
įteiktos konvencijai, buvo 
tokia, kad Illinois Darbo Fe
deracija, pritarusi Darbo 
Partijos idėjai, turės paduo
ti visos Amerikos Darbo 
Federacijai sumanymą, kad 
ji išsireikštų už atskiros 
darbininkų partijos reika
lingumą šioje šalyje. Darbo

PADEGĖLIS KASMATĖ

trauka tapo paskelbta iš to 
raporto:

“Tas pasibaisėtinas, nepa
teisinamas nusidėjimas bu
vo sukurstytas, prirengtas j 
ir iA&anktns vien tilcta-i ko— j 

f Tuose įvykiuose,
kurie pasibaigė šitų žmonių 
nužudymu, dalyvavo šešias-]i 
dešimts septyni, galima sa
kyt visi lietuvių kilmės, 
Amerikos Komunistų Parti
jos vietinio Herrino miesto 
skyriaus nariai kartu su 
devyniolika kitų komunisti- 
nių 'agentų ir organizatorių I L^ki-
kurtuos buvo atsiuntusi iš h vadas straipsnyje sako 
Chicagos komunistų orgam-

j nizacija tikslu sukurstyti 
vietinius komunistus ir su- “Dabar aišku, kam mes 
rengti puolimą ant South-1 tarnaujame. Jei mes klauf- 
ern Illinois Coal kompanijos 
kasyklos.” 
šitie pareiškimai raporte 

esą paremti ištisa eile vardų, 
datų, vietų ir kitokių aplinky
bių, įrodančių komunistų kal
tę.

Prie pirmutinės progos mes 
pasistengsime arčiaus susipa
žinti su to raporto- turiniu, da
bar gi mums yra sunku spręs
ti apie jo vertę. Klausimas yra 
įdomus.

nistai pripažįsta, kad Lietuvos 
valdžia turėjo sukišti į kalėji
mą visus komunistus, kurie 
Želigovskio įsiveržimo laiku 
priešinosi kovai su tuo Lietu
vos užpuoliku’!

Tai ve kaip gražiai komu
nistai sumušė patys save, be
sistengdami laikyt savo nosis 
pavėjui.

Ir navatna, kad tai garsiai 
K. V. P. (kur vėjas puičia) 
partijai dar pritaria apie fu

katantis žmonių Amerikoje. 
Aiškus dalykas, kad tai yra 
siikudikėju-sdo piloto aslmens, 
kurie neatsimena, ką jų lyde
riai tauzijo jiems vakar. Jei
gu jie turėtų truputį stipresnę 
atmintį, tai, palyginę Bimbų, 
Angariečių, Pruseikų, Kapsu
kų ir kitų panašių “darbininkų 
draugų” dabartines idėjas, su 
jų idėjomis, skelbtomis metai 
ar dveji atgal, jie nusispiautų 
ant viso bolševizmo.

L. Seimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

UEŽUVNINKAMS.

Kaip tik “Naujienų”’ redak
torius įkėlė koją į Ameriką,

i iš Lietuvos, tuoj 
bolševikėliai ėmė 

savo laikraštį par 
lyką, kuris pažangiuosiuose I skalll’s, ka^ iisai susidraugavęs 
Amerikos darbininkuose jau n“ LlcttJV()S klerikalais. Dabar 
buvo pradėjęs rasti gana L' rašo> kad ,GrigaiJ at. 
daug pritarimo, būtent, Dar- I vi.rtę? prie tautininkų.
bo Partijos idėją. Jeigu ko- o “Draugas” mano, kad Gri- 
munistai nebūtų mėginę den- gaitis tyčia apsimetęs tautinin- 
gti savo subankrutavusį biz- ku, kad patapus jų vadu, ir mi
ni tosios idėjos skraiste, tai ruPus JU kailį. Ir jisai linki 
šiandie Darbo Partijos įstei- t^mksil°S k°fegai“ goros kl°’ 
girnas visoje Amerikoje jau
jai butų užtikrintas. * “Naujienų” redaktorius dė- 
______ \________________ __ koja visai tai plunksnabraižų 

kompanijai už jos didelį domė
jimąsi jo menku asmenim, bet 
kartu jisai kviečia ją mažiaus 
užsiimti liežuvavimu, o dau
giau stengtis supažindinti skai-l 

UNIJA KALTINA LIETUVIŲ tančiąjįj publikų su faktais, j 
KOMUNISTUS DEL HER- ‘ 'Galite, gerbiamieji, būti* ra- 

RINO SKERDYNĖS?______ /kad šimtą kartų pra-
 smegs. visi jūsų bolševizmai,.

Po didelio kraujo pralieji- klerikalizmai ir kitokie hum-
mo, kuris įvyko angliakasių bugai pirma, negu “Naujienų” 
streiko laiku Illinois valstijos | redaktorius atsižadės savo so-| 
miestelyje, Ilerrine, 
<ova teismuose ir 
;arpe darbininkų ir 
savininkų dėl klaitshno, 
yra tų įvykių kaltininkas. Dar-1 Lietuvos komunistai ir jų 
liniukų pusė, pagalios, paėmė vienminčiai Amerikoje visuo- 
viršų, priversdama teismus mot buvo priešingi Lietuvos 
pripažinti, kad Herrino riau- Į nepriklausomybei. Ne tik tuo- 
šcs iššaukė provokatoriškas met, kai Rusijos raudonoji ar- 
casyklų kompanijų ir jų agen- mija buvo užpuolusi Lietuvą, 
tų elgimąsi. Dabar tečiaus kad užkariavus ją ir prijungus 
ateina netikėtai nauja tos isto- prie bolševikiškos imperijos, 
rijos versijy. jie smerkė Lietuvos ncpriklau-

Pranešama, kad angliakasių sOmybės gynėjus; bet jie nie- 
unija, savo raporte apie Her- kino ir lietuvių protestus prieš 
rino įvykius, verčia kaltę ir] lenkų Želigovskio įsiveržimą į 
ant komunistų, štai, kokia iš- Vilnių. Jie sakė, kad nesą jo-

* ■

Apžvalga

ėjo ilga cialisti.nės idėjos.
spaudoje -----------------
kasyklų JAU PAVIRTO PATRIOTAIS

kas -----------

som valdžios, kurios prieša
kyj stovi pardavikas Galva
nauskas, jei mes pildom , į- 
sakymus kariuomenės vy
riausybės, kurios priešakyj 
stovi Lenkijos agentas Žu- 

I kauskas, aiškus dalykas, 
kad mes dabar tarnaujam 
Lenkijos ponų reikalams.” 
Toliaus < tame straipsnyje 

skaitome:
I f ' ri

“Mes turim priešintis Lie
tuvos pardavimui Lenkijai, 
mes turim reikalaut arešto 
Žukausko, Galvanausko ir 

visų kademų ir liaudininkų 
vadų, kaipo Lietuvos par- 
davikų, kaipo Lietuvos dar
bininkų, mažažemių ir karei
vių priešų... Jei mes tylė
sim, jei mes nekovosim, tai 
neužilgo greta savo buržujų, 
buožių ir dvarininkų jungo, 

Į dar pamatysim Lenkų ponų 
Į jungą. O tuomet jau bus 
! sunku ištiesti savo nugarą, 
| kad jutos visus nuversti”.
; čia mums nesvarbu, ar yra 
taikingi komunistų {kalbinimai 
Galvanauskui, Žukauskui ir 
krikščionių bei liaudininkų va
dams. Bet straipsnyje aiškiai 
sakoma, kad Lietuvos darbi

ninkai, mažažemiai ir kareiviai 
Į turį ginti Lietuvos nepriklau
somybę.

Jeigu Lietuva patektų į len
kų nagus, tdį, girdi, Lietuvos 
darbo žmonėmis butų uždėtas 
dvigubas jungas.

Tiė žmonės, kurie yra prie
šingi Lietuvos nepriklausomy
bei, turį būt1 areštuojami ir 
baudžiami, kaipo krašto par- 
davikai.

Vadinasi, šiandie komunistai 
jau pripažįsta tiesą socialis
tams, kurie visą laiką skelbė, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas yra pačių Lietu
vos darbininkų reikalas. O pir
ma jie keikė už tai socialistus, 
kaipo “social-patriotus,“ dar
bininkų mulkintojus“ ir tt.

To negana. Komunistai da
bar jau4 skaito nusidėjimu to
kius darbus, kurie yra prieu 
šingi Lietuvos nepriklausomy
bei, ir reikalauja arešto ir 
bausmės tiems žmonėms, ku
riuos galima įtarti, kaipo ne
priklausomybės priešus. Šito
kiais savo’ pareiškimais komu*

Čekoslovakijoje.
iLietuvos Mokytojų

Sąjungos* ekskursija,

•5.
Visa 

Prof.
skaičiuje 35 žmonių atvažiuo
ja čekoi-Slovakijon. Pervar 
žiavu4s Vokietijos rubežių ten
ka dar kurį laiką važiuoti, kol 
privažiuojama stotis kame ei
na‘daiktų revizija. Visi išli
pome iš vagonų, vadai eina 
pasikalbėti su muitinės virši
ninkais, mes gi kurį laiką lau
kiame stoties perone. Pasiro
do, kad apie mus informuota 
ir sutinka be didelių formalu
mų bei revizijų mus praleisti. 
Mums revizijos hera 'Misios, 
bet visgi šiek tiek nuvargino 
ir, kas svarbiausia, tuo pažįs
tame čekų prielankumą. Tuoj 
buvo rezervuotas atskiras va
gonas ir visi sutilpę vienoje 
vietoje važiuojame Čekijos gi
lumom į Pragą. Nuo pat 
Drezdeno—Vokietijoj ir dabar 
Čeko-fSĮovakijoj ilųji. Pragota 
apylinkių, su mumis nesiski
ria senutė Elba. Visą laiką, 
su mažučiais nukrypimais į 
šalį, mus lydi ta didžiai vo
kiečių gerbiama upe. Elba 
Čekijoj kiek įvairesnė. Pasitai
ko dažnai tvenkiniai varą ma
lūnas bei įvairius fabrikus. 
Didesni sodžiai dažnokai laiko 
aprėpę įjbą iš abiejų pusių. 
Taip pat kalnai tęsiasi, tie pa
tys ką ir Saksų Šveicarijoj. 
Tik čia jie atrodo kiek states- 
niais ir ne taip toli nueina į 
šalį, neturi didelio platumo. 
Dažnai pasitaiko . neilgi tune
liai, padaryti vietose, kame 
kalnai prieina prie pat Eibes. 
Gelžkelis eina patiin upės kran
tu. 'Gamtos reginiai,, bendrai 
imant, tie patys kaip ir Sak
sonijoj.

Traukinys eina gerai, daug 
geriau! nei musų keleiviniai. 
Švara vagonuose ne taip jau 
griežtai palaikoma, kai Vokie
tijoj, nors daug ko prikišti 
negalima.

Atsiranda musų kupė vie
nas, kitas čekas. Kalbamės, 
nors sunkiai duodasi. Mete 
daugumoj rusų lenkų kalbas 
žinodami, nors ne lengvai, bet 
visgi susikalbame. Mat čekai 
yra viena iš slavų tautų, slavų 
kalbos -artimai panašios. Pasi-

[Tęsinys]

rodo čekai vokiškai kalba taip, 
kaip mes rusiškai. Kalbėti 
gali,'bet noro neturi tatai da
ryti, o ypatingai kokioj nors 
viešoj vietoj. Čia, jie turi te- 
ritorialius bei tradicinius^gin- 
čus su vokiečiais ir randasi 
gana artimuose sentikiuose. 
Vėliau, Pragoj, kiek mes kal
binome čekus vokiškai, tai 
veik visuomet gaudavome at
sakymą: “čia Čeko-Slovakija ir 
kalbamą tik čekiškai“. Aišku, 
tuomet griebiamės rusų, len
kų kalbų ir šiaip taip susikal
bėdavome.

Su4 mumis keliaują čekai 
noriai pasakoja apie savo* vals
tybės gyvenimą, ir atydžiai 
klausosi kalbų apie Lietuvą. 
Tokis susiįdomavimas vienų ki
tais, kilęs iš panašios padėties. 
Čekija atsirado, kaip Lietuva 
iš Didžiojo Karo griuvėsių, tu
rėjo daug tautinių priešų, ku
rių svarbiausi Vokiečiai. O 
pastaruoju laiku žymiai išbu
jojo prekybiniai ryšiai Čekijos 
su1 Lietuva. Musų bendrakelei
viai nupasakoja, kad viskas 
esą Čekijoj brangu, o ypatin
gai nakvynės. Apie brangu
mą tai dar pakalbėsiu vėliau, 
o kas link nakvynių, tai kuria
me Europos mieste jos nebran
gios! Visi Europos didesnie
ji’ miestai grūste (prisigrūdę, 
įvairus emigrantai, vasarą — 
ekskursantai, dar, žymiai iš
bujojus pramonei, daugybė 
žmonių iš kaimo persikėle 
miestan, visi reikalingi butų, 
nakvynių, tas sudaro varžyti
nes, pagalba kurių kainos da- 
siekia m|illžinMų» ribų. Mums 
besikalbant žymiai laikas su- 
su trumpina ir nesijunčiame, 
kai privažiuojame Pragos prie
miesčius. šiame Čekijos sos
tinės krašte nieko ypatingo ne
matyti. Nei daug fabrikų, nei 
rūmų, kas galėtų traukti ke
liauninko domę. Tuoj ir dide
lė Vilsono stotis. Stotis pa
vadinta Amerikos prezidento 
vardu, dėsliai jo nuopelnų at
gimstančioms valstybėms. Iš
lipame, keliauninkų nedaug, 
lengvai praeiname į laukinio 
sales. * Tuo tarpu musų vadai 
susineša su Lietuvos atstovy
be ir Čekų Mokytojų Sąjun-

gos valdyba. Pasipūri mus 
laukta, kitoj, Masarii j ftflyj- 
Reikia klaida atitaisyti perei
name, netoli esančion lifjasari- 
ko stotim Tuoj mus mokyto
jai čic-kai sutinka ir •papražo 
garbes svečių salen. Čia be 
mokytojų orgajniizadjų delega
tų atėję pasitikti švietimo Mi
nisterijos atstovai! Pirmas į- 
spudis gana oficialus, ima 
kalbėti Mokytojų Centro Val- 
dybos p. sekretorius. Kuris 
trumpai, čekų kalboj, apibudi
na Lietuvos ir Čekijos vieno
dą atsiradimą, užadvjnius ir 
plačiau pamini šių tautų mo
kytojų santikius ir koki jie tu
rėtų būti ateityje. Sako, kad 
mokytojui, kurios tautos jis 
nebūtų nerupti Imperialistiniai 
siekiniai, nerupi brutalės jie- 
gos viešpatavimas, tik rupi 
švietimas ir švietimas, kuris 
galų gale turi visa pergalėti. 
Ekskursijos vodovas p. Bra- 
šikis atsakydamas, kad ekskur
sija atvažiavus Čeko-Slovaki- 
jon ne tik pasimokinti, bet ir 
užmegsti ryšius su demokrati
ne čekų mokytoj i j a. Musų pa
siuntinybes Pragojė sekreto
rius išvertė čekų kalbon p.. 
Brašiškio kalbą. Po to lydi
mi draugų čekų mokytojų nu
vykome į miesto mokyklas 
nakvynėn. Vyrai apsistojome' 
vienoj mokykloj, gi panelėms 
teko apsigyventi kitoje.

{Būta daugiau)

Jvairenybės
Ar gamtos prajovai, ar šposai?

Kauniškjėj (“Lietuvoj” kaž
kas Savickas Edvardas rašo 
apie šitokį savo patyrimą:

Kaune, ant žaliojo Kalno, 
namely, kuriame gyvena 7 
žmonės, nakties laiku pradė
jo su didžiausiu- trenksmu 
trukti stikliniai indai, kaip se
ni, vartoti, taip iš vakaro nu
pirkti, ir mėtytis ant žmonių 
vilnų mezginys — kojinė.

Rugpiučio 12 d. parvažia
vęs į tą namą ir išgirdęs pasa- 
kojimite apie šį atsitikimą, be
tikėjau. Vakare, man gulint 
atskirame -uždarytam kamba
rėly, kilo dideliausri trenks
mas. Užsidegęs šviesą radau 
pas lovą mestą tiesiog į mane 
molinę plytą, kuri iš vakaro 
gulėjo toli nuo lovos. Paskui 
pradėjo smarkiai mėtytis sau
sos žolės, nuodėguliai, angliai, 
sauso molio gabalai, o ant ga
lo lango uždangalas su trenks
mu4 pasikėlė ir vėl ramiai nu
sileido. Tuo viskas baigėsi. Gal 
ta galybė išlindo pro langą, 
nes ten buvo skylutė. Tranky
tasis prasidėjo lygiai 21 vai., 
o pasibaigė 23 vai.

Girdėjau, kad Kaune ir dau
giau panašių atsitikimų ran
dasi. Gerai butų, kad kas ži
no kame tokių įvykių priežas
tis, paskelbtų visuose laikraš
čiuose jų išaiškinimą ir nura
mintų- vargšus žmones, nes 
kai kurie visa tai matydami 
iš baimės net ligą gauna.

II. KAIP JIS RAŠO

Literatūros Darželis.
Dainius-Burtmmkas

(Tęsinys)

Karui pasibaigus Savickis rašo antrą 
knygą apie Lietuvą — danų kzalba. Ten 
vėl eina Lietuvos vaizdai. Bet Lietuva da
nams jau pažįstama, ji jiems jau kaip se
suo, ir Savickis šioje knygoje aprašinėja 
savo įspūdžius iš kelionės į Lietuvą. Čia 
dar daugiau nuoširdumo, gyvo sąmojaus 
ir dar daugiau gyvos visa apimančios mei
lės. Savickis — tikras dailininkas plasti
kas: jis vienodu džiaugsmu ir meile piešia 
ir gražų linksmą veidą, ir rustų, sukempė- 
jusį, gyvenimo pagriaužtą, ar sunkių nuo
dėmių suėstą... Ir danai šį jo veikalą pri
ėmė, kaip brolišką dovaną...

Mano vargas: dar aš niekuomet nesi
jaučiau toksai bejėgis, J^nygos recenziją 
rašydamas, kaip imdamas papasakoti apie 
šią knygą: ji yra tiek nepaprasta musų li
teratūroje! Gal tai yra naujas žodis ne 
tik vienų musų literatūroj, gal tai yra pir
moji atgimusiųjų tautų dovana pasauliui, 
gal tai yra naujas žiedas įpintas į Europos 
kultūros vainiką... Pranašu nenorėtau4 bū
ti! Bet Savickio kūrinys to iir nereikalin
gas!,

Visų pirma, Savickis yra dailininkas 
iki kaulų.

Ir šit praeitais metais, rudenį, pasiro
do jo naujas veikalas, bet jau lietuvių kal
ba: šventadieni o Sonetai.

Ak, j ule mes turime gerų rašytojų — 
ne vieną. Bet kas iš to, jeigu jis rašyti 
nemoka! Pavyzdžiui, Tumas—Vaižgantas. 
Savo įgimta dvasios stiprybe, ekspansija— 
niekdo nenusileis Tolstojui, ar Dostojevs
kiui, savo sumanymų platumu, gehne — 
Romain’ui RoMand’ui, savo įgimta dailinin
ko dovana — Hamsun^ui. Bet — Tumas- 
Vaižgantas—gyvenimo, politikos, kunigys
tes paplautas! Pas jį nerasime veikalo, 
kuris galėtų prilygti anų minėtų milžinų 
veikalams! Tumas-Vaižgantas niekuomet 
nemokėjo veikalo rašyti! Jis retai kada 
tebuvo dailininkas, jis visuomet buvo gy-

veninio ėdamas poetą! Taip pat skaudžiai 
tiektų pasakyti ir apie kitus musų dvasios 
galiūnus. Potencija — ir realybėje: var
gas1

Savickis — moka rašyti. Tiesa, jis 
didesniu kuriniu pasirodo vis tiktai pirmą 
kartą musų literatūroje: ir aš nenorėtau 
spręsti apie jo kuriamosios potencinės ga
lios gelmes: jis pats pasakys. Bet tiktai 
aiški?, kad visą galią, kuri jame gludi, jis 
tiksliai suvartos.

Jo knygos forma — lyg butų ir nebe- 
nauja. Tai yra taip vadinamieji e s e z a i, 
berods visų pirma piliečių teisės įgavę an
glų kalba (Anglijos ir Abierikos literatū
roje), iš jų persikėlę į visas Europos tautas 
baigia pasmaukti senąjį romaną ar apy
saką. Lietuvoj iki šiol buvo daugiausia 
Igno šeiniaus bandymų, bet jis jų knygos 
dar neišleido. Buvo ir keletas kitų bandy
mų, bet jų autoriai mažiau talentingi, tai 
jie jokio didesnio, vaidnuenio, kaip bandy
mai, ir nbvaidina. Tokiu bud u Savickis 
lieka pimiasai apaštalas Lietuvoje c s ezų 
formos.

Kas tai yra per forma tie esezai? De
ja, tai nėra dar nusistovėjusi forma, nors ' 
jo pranokėjai siekia gana toli. Tokį net 
Iloclderlin’o ‘‘Hyperion’ą” aš mielu noru

priskaitytau prie esezų, nors vokiečiai už 
tai gal ir labai pyktų. Kaip jau pats pa
vadinimas rodo: esezas,. arba, kaip mes Eu
ropoje pratę sakyti, eskizas, — metme- 
na| arba inetmuo. Nelyginant, kaip plastiš
kojoj dailėj yra daromi ėskizai — stu»- 
dijos, kuriuos dailininkas daugiauteia vie
nu inkvėpimu, viena moja padaro, kurie 
yra tikras plastiko dailininko ūpo reiški
nys. Tačiau plastikoj, kaip jau nusistatė 
tradicija, eskizus laiko prirengiamuoju 
darbu dideliam meno veikalui. Dažnai 
dailininkas, pirma negu kurti sumanytą 
veikalą, daro keletą jo metmenų, studijų- 
eskižų. Tiktai nėra retenybė, kad eskizai, 
išreiškę dailininko ūpą, tą ūpą, kuriuo gi
mė jo idėja, lieka kurkus geresni meno 
veikalai, negu patsai “veikalas”.

Berods, ta pačia praktika naudojamos 
ir literatūros kūrybos darbe, ir gi daroma 
eskizai, juodraščiais vadinami. Tačiau, 
osidzai jau tos prasmės nebeturi; jie ei
na kaipo savistoviai veikalai, nebe Ičiipo 
prirengiamoji medžiaga. Patsai pavadini
mas jau gelbsti nušviesti nebe veikalo už
davinį, o tiktai jo formą. Bet šiuo tarpu 
ir tokia prasme esezo sąvoka gali būti ap
spręsta tik labai bendrais bruožais: ji 
nėra dar nusistovėjusi. Tai yra daugiaU-

šia trumpas dalykas lyriniai epinio pobū
džio, realistiniai idilinio turinio. Žėdno 
prastos esezai yra labai savitus dalykas, 
žiūrint, kiuri minėtų elementų pas jį vy
rauja.

Kkk man teko jų pažint', Jurgio Sa- 
'ūkio esezai yra savyčiausi. Jų pagrin
das grynai realistinis, net gal, pasakyčiau, 
“senosios mokyklos” realizmas juose $u- 
di. Savickas ima vitaą gyvenimą, tokį, 
koks jis ištiktųjų yra, visoj platumoje, vi
soje ujitonsų begalybėje. Bet jis, Savic
kis, čia1 tuojau ir išsiskiria iš “senosios mo
kyklos” korifėjų. Jis gyvenimo neapraši
nėja, jis jo nepieŠia, nevaizduoja. Jis ima 
jo tiktai kontūrus. Tuos kontūrus išva
džioja nepaprastu rūpestingumu,- tikslin- 
gumi?, pasakytai! — grynai akademiniu 
punktualumu. /*"

Tačiau ne kontūruose esmė. Savickis 
daugelį, daugelį kontūrų tarpusavy jungia. 
Jungia ne kokiu4 nors paviršutiniu budu/ 
ne Vpinėniis, pasakojamomis priemonėmis, 
bet grynai psichologinėmis: kontūru susi
jungimas įvyksta tiktai skaitytojo sieloje.

(Bus daugiau)
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Nuo Redakcijos
Kaip ta dulkė vėjo nešiojama nupuola tarpe 

tų pačių dulkių, tik labiau skaitlingų, taip ir 
moksleivių gyvenimas* eina ilgu vieškeliu. Mok
sleiviai, geriau sakant, keleiviai, kurie susirin
ko “Seime, nutarė susukti sau? Centro * guštą 

* Chicagoje. “Moksleivių Keliai” bus spausdina
mi “Naujienose” sykį kas mėnesis iki kitam 
Seimui.

Tapo padaryta permaina ir Redakcijoje: 
“Moksleivių Kelių’1 redaktoriui paskirta dar 
trįs pagelbininkai. Taipjau nutarta įvtesti 
“Moksl. Keliuose” anglų skyrių, kurį ves p-lė 
L. Narmontaitė. Tas skyrius pavadinta: “The 
Students’ Corner“. Jame bu*s rašoma tinkamų 
žinių, kad pritraukus ir suamerikonėjusius 
lietuvius moksleivius.

Moksleiviai savo skaičiumi sudarė didžiumą 
narių Chicagos kuopoje. Daug valparaisiečių 
moksleivių persikėlė į Chicagos mokyklas, kad 
čia siekus aukštesnį mokslą. Taigi nėra abejo
nės, kad jie daug pasidarbuos rašydami į “Mok
sleivių” Kelius” ir šiaip pasitarnaus visuomenei 
ir sykiu sau. • . ; ;

Musų priederme yra neužkliudyti nė vienos 
partijos ar tikėjimo, nes mes tuo darytume tik 
sau žalos. Musų tikslas yra kaupti visą moks
leiviją į krūvą ir nurodyti jai bešalį ir rimtą 
veikimo būdą, kuris susiveda prie sekamo: 
Skiepyti lietuvystę ir mokiųti čiagimius tautie
čius lietuvius kalbos bei istorijos* Įsteigti fon
dą, kad galėjus pagelbėti neturtingiems moks
leiviams baigti mokslą. O kad visa tai pada
rius — organizuoti kuopas po visą šalę.

TAI YRA REIKALAS

—Kodėl Antanai, neatėjai vakar į mokslei
vių vakarą? Juk buvai apsiėmęs dirbt darbą 
—paklausiau aš. — Tavo vieton reikėjo kitą 
žmogų prašyti ir da ne narį, o pašalinį.

—Pamiršau — atsakė jis.

—Reiškia, pamiršai! Pamiršai, kad gyveni 
tarp lietuvių, nuo kurių gal tau* priklausyt tavo 
gerovės dalis. > . ,

—Aš politika visai neužsiimu. — kartojo jis 
—ir lietuviai man kaip niekas. '

Aš matydamas, kad žmogus virsta sovo rų- 
šies ignorantu, bandžiau jam paaiškinti dalyką.

—Tų nežinai nei ką moksleiviai veikia, jeigu 
taip kalbi?—tęsiu aš. — Tu, arba ir daugiau 
tokių kaip tu*, manote, jog dalyvavimas viešuo
se susirinkimuose, arba šiaip kur, tai reiškia 
politiškumą. Pagalios, kad žmogus ir veikia 
vienoj ar antroj politinėj pusėj, nevisada reiš
kia blogumą kam nors. Dalyvavimas dailės va
karuose arba koncertuose esti labai pasirinkti
nas. Jeigu žmogus supranta, ką menas reiškia, 
jis eis į komunistų vakarą pats bundamas kata
likas.

Tiesa, čia gimę lietuviai dažnai primeta, buk 
pas lietuvius daugiau nieko nesą, kaip tik gin
čai ir ginčai apie pasaulio pagerinimą arba kit-

Bet yra vienas pamatinis dalykas, tai tas, kad 
reikia pertikrinti tuos jaunuolius* kurie taip 
šaltai, o labiau nesuprasdami žiitfri į lietuvius. 
Jaunuoliai nesti pribrendę prie rinito gyvenimo 
supratimo. .Todėl jie ir nerasdavo sau užsiėmi
mo viešame gyvenime. Ištikrųjų lietuviai, ku
rie veikia visuomenės darbą, nė kiek nėra že
miau stovinti už “amerikonus”. Net priešingai. 
Jie labiau pažįsta ekonomijų, industriją net 
ir už tuos, kurie universiteto suole studijuoja 
sociologiją ir ekonomiją.

Moksleivių randasi daug, bet didžiuma jų 
apaugę kerpėmis. Gyvenimas užkabariuose ir 
rūdijimas minčių knygoje, virsta neapsakomai 
nuobodžiu gyvenimu. Jeigu da, kuris ir darbo 
jungą turi vilkti mokslo meti.4, tai pasak Dr. 
Karaliaus, tokis žmogus visur pardavinėja be-

viltę. Jis visur ją siūlo ir visiem skundžiasi 
sunkumu savo gyvenimo. Bet yra daug pragu
mų, galima j ieškoti sau geresnio gyvenimo, 
nežiūrint, ar tu* mokiniesi ar baigęs esi arba 
darbininkas.

Todėl ir yra LMSA. organizacija įsteigta, kad 
kaip galima daugiau pagelbėjus iškelti mokslei
viją iš užkabario į eikštę. šiandieninė draugi
ja reikalauja gabių ir energingų žmonių, kurie 
iškritus vairui iš musų esamų darbuotojų ran
kų, galėtų imti jį į savo rankas. Moksleiviai tu
rėtų apie tai pagalvoti. Neužtenka tiktai savo 
profesija pasitenkinti, kurios jie tikisi pasiek
ti. Reikia stengtis pažinti viską, o ypač drau
gijinį surėdimą ir jos nuolatinio keitimosi, nuo 
ko priklauso ir profesijos gerovė ir kitkas.

Moksleivių susirinkimai laikoma su prakal
bom ir prelekcijom iš mokslo srities. Apie fra
kcijų ginčus ten nėra kalbama, negi į tas pro
blemas kišamąsi. Aš nenoriu pasakyti, jog 
moksleiviai turi jau ir pulti su visu šuoliu po
litikom Aš turiu omeny, kad moksleivis turėtų 
pažinti visas puses tame atvėjyj. Juk galima 
būti pažangiu arba labai karštu kataliku, o sto
vėti nuošaliai politikos.

Aš norėjau kai dėl “suamerikonėjusių” lietu
vių moksleivių pabrėžti štai ką: Jiems reikia 
daugiau skaityti laikraščius. Užtai ir yra įves
ta “Moksleivių Keliuose” anglų kalba skyrius, 
kur kartas nuo karto bus apršoma, kas veikia
ma moksleivių tarpe. Bus teikiama žinių iš 
anglų moksleivių gyvenimo ir sporto reikalai. 
Boto butų galima ir lietuvių laikrašty skaityti 
jeigu tik butų noro. Laikraščio1\Skaitymas su
teikia žmogui daug gero. To nepadarius, žmo
gus liekasi užpakalyje. Aplamai imant, čia au
gančiai moksleivijai labai stokoja išorinio ap
siskaitymo, kur neretai jie pasirodo publikai 
nekaip mokyti žmonės. ,

Taigi ši organizacija, da geriau Susivieniji
mas moksleivių nėra partinė organizacija ir jon 
privalo nesibijoti priklausyti nė vienas lietu
viu gimęs moksleivis arba alumnas. Būdavo 
girdėti klausiant: Ką raiškia žodis “pažan
giųjų”. Dabar gi ir to žodžio nėra vartojama, 
o jo vieton Liet. Moksleivių Susivienijimas A- 
merikoje. Taigi tas negalėtų ką nors nubai
dyti nuo priklausimo mokselivių Susivieniji
mui. — M. J. Šileikis.

* ■■■»■. .j... a , re

♦

šileikių Mikas.

Saulėleidis
Tu leidies ir mažiau riškėji, o saule! ■ 
Stebuklus išaudi raudonoj plotmėj savo;
Lyg orarykštes juosta tolyn tiesi kelią, 
Liūdnam šešėlyj palieki žemę pilną gyvatos.

Palieki tu liūdną vaizdą našlaičiui..
Apleidi. Na, kurgi taip linksma, taip skaisti, 
SkubinPes ton Už kalnų... už debesų, medžių. 
Sakyki, ar daugiau jau nebesugrįši?

Neši su savim tu mano širdį ir gal,
Mane patį. Aš jaučiu, kai einu paskui tave. 
O tu skubiesi, močiute, saule, grįšk atgal.
Aš vistiek nespėju eit paskui tave...

...................................................... i................................ ..
Ji slepia paskutinį veido žvilgsnį,
Ir ramiai pasiima savo puošnius spindulius, 
Su savim, kur po mirties bus reikalingi, 
Juodai aprėdyti josios senam kunui...

Moksleivių organizacijos 
vardas

šitos organizacijos vardas: 
Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimas Amerikoje.

L. M. S. A. Tikslas.
N

1. Spiesti lietuvius mokslei
vius į vieną būrį.

2. Budinti ir stiprinti tauti
nę sąmonę pačiuose mokslei
viuose, juo labiau čia augu
siuose, ir visuomenėj.

3. Kiek galima dirbti- savi
tarpinį moksleivių lavinimosi 
darbą.

4. Su apšvieta jšęiti į visuo
menę i 
yra varyti 
'mokslinėmis 
pĮrakalbo-mii^, 
vių organe ir 
čiuose, etc.

5. Nurodyti 
lo ieškantiems 
vidurines ir aukštąsias mokyk
las.

6. *"L. M. S. A. neskaito savo 
tikslu leistis į partijų, frakci
jų ar sektų reikalus. .

7. Leisti organą kaipo reiš
kėją organizacijos principų.

8. Įsteigti ir palaikyti moks
leivių fondą.
Kas gali L. M. S. A. priklausyti

L. M. S. A. priklausyti gali: 
(a) vidurinių (High School), 
aukštųjų (College and Univer- 
sity) ir akrediduotų meno mo
kyklų studentai; (b) alumnai; 
ir (c) pertraukę mokslą (ku
rie žada ir vėl pradėti mokslą 
eit) moksleiviai.

Pastaba, 
nuspręsti 
mą.

i apsvieta išeiti 
kuodaugiausiai. O tai 

švietimo dorbą 
prelekci jomis, 

raštais inokslei- 
kituose laikraš-

(d) Neužsimokėjimą per še 
šis mėnesius paskirtų duoklių.

Pastaba kuopoms.
Kuopos gali uždėti bausmes 

savo nariams už prasižengi
mus, bet nariui nesutinkant 
gali kreiptis prie Centro val
dybos.

Duokles.
' Kiekvienas L. M. S. A. na
rys užsimoka dolerį ant metų. 
Trys ketvirtdaliai šitos sumos 
(75c.) eina į centrą, o vienas 
ketvirtdalis (25c.) pasilieka 
kuopai.

Rėmėjai.
*

Rėmėju gali būti kiekvienas, 
kuris paaukoja šiai organizaci 
jai penkis dolerius kas metas.

Pastaba. Pusė šitų^ pinigų ei
na į centrą, o kita pusė pasi-* 
lieka kuopai. . t

Paaiškinimas

aukštojo moks- 
atatinkamas

Kuopa turi galią 
narių atatinkamu-

A. organizavimosi 
pamatai.

organizaciją sudaro1. šitą 
kuopos ir pavieniai nariai.

2. Kuopą sudaryti ir palai
kyti reikia nemažiau? penkių 
studentų.

3’. Kuopa išrenka sau pirmi
ninką, raštininką, iždininką ir 
finansų raštininką.

4. Kuopos viršininkų rinki
mai atsibuna pradžioje spalių 
mėnesio, vadinasi, su pradžia 
mokslo metų.

5. Kaip tankiai laikyti susi
rinkimus ir kaip juos, vesti — 
tai pačios kuopos reikalas.

6. Pereinant iš vienos kuo
pos į kitą, reikia pristatyti pa
liudijimas.

7. Kuopai mirus, turtą pasi
ima centras.

L. M. S. A. valdymosi
* pamatai.

1. Organizacijos narių 
kuopų išrinktų atstovų i 
važiavimas, arba seimas, 
būna kas metas.

2. Susivažiavimas išrenka 
centro vyriausybę; pirmininką, 
raštininką, iždininką ir apšvie- 
tos komisiją.

3. Organizacijos

arba 
susi- 
atsi-

Seime laikytame 
18-19 dd. konstitu- 
papildyta ir padidin-

THE STUDENTS' GORKI?

budvar-

Šileikių Mikas.

Ruduo
Šnabžda, kruta senas gojus, 
O ta pieva apšarmojus 
Alpsta atilsyj nakties.

Meldžias širdįs, liejas meile, 
Plaukia kraujas, džiūsta sielos 
Be troškimų, be vilties...

Slegia miegas, miršta akįs, 
Rausta veidas nejučiomis;. 
Vysta lapai, džiūsta žolės.

įstatus 
permaino ar dapildo suisvažia- 
vimo atstovai paprasta balsų 
dauguma.

4. Suvažiavimo vietą paren
ka ir nusprendžia patsai cent
ras.

Pastaba. Seimo laiką privalo 
centras pranešti kuopoms ne 
vėliau*, kaip’ 90 dienų prieš sei- 
mą.

5. Susivienijime likus ma
žiau penkių narių, jis turi bū
ti likviduotas, o jo turtas pa
vestas atatinkamai moksleivi 
jai Lietuvoje, kurių tikslas su
tinka su musų tikslais.

Prasižengimai kuopą ir 
pavienių narių.

1. Kuopos arba .pavieniai na
riai gali būti nubausti bei pa
šalinti iš organizacijos už:

• (a) Peržengimą Susivienija
mo įstatų;

(b) šmeižimą organizacijos 
arba pavienių ypatų žodžiu ar
ba raštu; ”

(c) Naudosimą organizaci
jos vardo frakciniams 
apgavingiems tikslams.

arba

Parnell

Beabejonės, ne vienam jau 
teko girdėti apie; Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimą A- 
merikoje ir jo darbuotę.

iLlMSA. 
rugpiučio 
ei j a tapo 
ta.

Moksleivių organizacija 
skaito sau už priedermę skleis
ti apšvietą tarpe savo tautos 
žmonių. Kaupti mokselivius į 
Vieną krūvą, idant suteikus 
jiems pagalbą pažinimui vi
suomeninio gyvenimo.

Moksleivių Susivienijimas 
leidžia savo organą “Moksl. 
Kelius”, kuris spausdinamas 
“Naujienose”, nepartyvėje 
dvasioje. Organizacija nesiki
ša į politinius arba partinius 
ginčus. Atskiri asmens gali 
priklausyti moksleivių Susivie
nijimui bile pažvalgų arba ti
kėjimo. Nėra varžoma asmens 
laisvė ir jo įsitikinimai.
Mieste arba mokykloje esant 
penkiems moksleiviams, gali
ma sutverti kuopa prisilaikant 
virš išspausdintų įstatų. Pavie
niai nariai gali prigulėti tiesiai 
Susivjem^muii. Deflj ^platesnių ž!i 
nių reikia kreiptis į Centrą 
šiuo antrašu: pirm, p-lė L. 
Narmontaitįė, 3223 
Avė., Chicago, III.

Visų moksleivių būtina pa
reiga yra eiti kuolabiau prie 
visuomenės su savo plunksną, 
rašyti mokslinius straipsnius. 
Reikia teikti liaudžiai pamoki
nančių žinių. Moksleivis pri
valo rašyti, ir kožnas galėtų 
jeigu norėtų ir bandytų rašyti 
iš savo mokslo srities. Rašyti 
reikia į sau patinkamus laik
raščiuos ypač į “Moksleivių Ke
lius”.

Ateivis moksleivis turi kiek 
platesnę pasauliožvalgą. Tatai 
jam tenka labiau turėti reika
lą su lietuviais. Jam reikia iš
eiti prieš visuomenės akis, ne
žiūrint kokios pakraijpos jis 
nleįbutų. Profesionalu tapus 
neretai tenka skaitytis su vi
sokių partijų žmonėmis.

Profesijos arba visuomeni
nis mokslas yra brangus ir kad 
jį apsaugojus nuo iškripymo, 
reikia daugiau juo ir rūpintis. 
Jaunai moksleivijai reikia 
daugiau rimto ir šalto veiki
mo. Atsargumas pirmoje vie
toje, o tada bus galima auklė
ti savo idėjas mokslinėje dva
sioje. k a.

Kuopos savo susirinkimuo
se privalo laikyti prakalbas ir 
prelekcijas, ka<į lavinus save 
viešai kalbėti ir rengti viešus 
vakarus.

saliutavimui, prasidėjo rinki
mas didžiojo seimo prezidiu
mo. Išrinkta Įtik du asmens. 
Jų dviejų pasauliožvalga buvo 
labai skirtinga: vienas sanda
riems, kitas socialistas. Iš to 
tuoj buvo galima spręsti, jog 
seimas bus vedamas beparty- 
vei.

Sesijos buvo net keturios. 
Kaip išrodė jos? Puikiai. Ko
dėl? Todėl kad buvo mokslei
vių seimas. Diskusuota reika
lus be ypatiškų užsipuldinėji
mų — tik į dalyką. Seiminin
kai veik visi vartojo paišelį ir 
popierą. Ypatingai p-lė L. Nar
montaitė, pirmoj įr antroj se
sijoj, tiek daug visokių “no
tų” prirašė, jog mano suprati
mu galėjo’ sverti apie vieną 
svarą, šešioliką Uncijų, tris 
kvoterius ir penkias dalis. 
Moksl. J. Keserauskas gal per 
pusę tiek suvartojo, kiek p-lė 
Narmontaitė. \

Ar daug seime padaryta per
mainų? Taip, žodis “pažangie
ji” išbrauktas. Tai kuo vaduo- 
damiesi tai padaryta? šiandie 
visi gvoltu nori vadintis pa
žangiais, nors darbas ir atgal 
žengtų.

Moksleiviams tie
džiai daug nereiškia. Tegul 
dangstosi jais tie, 
gražus žodžiai patinka.

Priimta nauja konstitucija. 
Moksl. Al. Margeris, žinomas 
iteratas, pagamino tą konsti

tuciją, bet buvo dar šis tas pri
dėta. Kaip planetos nestovi 
ant vietos, taip ir padarytieji 
dalykai negali pasilikti ant vie
los. Vienok moksleiviai yra pa
žangus, nežiūrint kaip kas juos 
vadintų.

Na, tai kas nutarta? Viską 
papasakoti čia negalima. Bet 
pakartosiu tuos, kuriuos be 
abejonės kitur fckaitiet. Įstei
gimas Moksleivių Fondo, su
kviesti į būrį alumnUs ir orga
nizuoti moksleivius.

Rinkimas centro valdybos, 
redaktoriaus ir įvairių komisi
jų įvyko paskutinėje sesijoje. 
Rinkimai kaip , rinkimai, bet 
politikavimas buvo nemažas. 
O kai kurie musų publicistai 
nori įtikinti visuomenę, kad 
girdi moksleiviai apie politiką 
nenusimano. Todėl reikėjo tė- 
myti rinkimų kampaniją. Tai
gi visi patekę į viršminėtas 
vietas esti kompetentiški as
mens.

Abelnas įspūdis toks: gera 
tvarka visų atstovų, neilgas 
svarstymas bet klausimo ir 
intensyvi s sekimas paties daly
ko branduolio. Parlamentari
nes teises visi išsiskaitę ir 
dar perskaitę, kad kartais pa
gavus seimo pirmininką ir kad 
žinojus kame patsai stovi. 
Reiškia, kad moksleiviams sei
mai yra dėl daugelio žvilgsnių 
naudingi, nes kai kurie moks
leiviai ypatiškai viens kitan| 
pareiškė, jog visa ateitis yra 
musų; gal reiks būti valstybės 
parlamento ar senato nariu, o 
gal ir Lietuvos prezidentu, kas 
gali žinoti.

—-Kražių Studentas.

kuriems

Dienos ir darbai

Iš L. M. S. A. Seimo
įspudžiŲ

seimo,Kuopos rengėsi prie 
taip kaip ir kitose organizaci
jose esti rengiamasi su tam 
tikromis formomis iš anksto. 
Štai susirenka ir moksleiviai, 
šeštokas atidaro musų moks
leivių seimą Raymond Chapel 
svetainėje. Svečių ir mokslei
vių atsilankė apsčiai. Kalbėjo 
musų įžymus svečiai ir vierias 
kitas iš

Do you attend Hihg SchooL 
College, or a professionu! 
school? If you do, we want to 
know you, we want to knoxv 
what you are doing, and what 
you can do.

Are you intertested in the 
activities and accompU’isinents 
of the Lithuanian students in 
your own city? Do you know 
what they are doing and have 
done here in the United Sta
tes and i n E u rope? If you are, 
vvatch this column! Also, co- 
me to our mėetings and get 
acąuainted. You may meet 
some of your friends at oiir 
gatherings. . i 4

For the coming year we 
planned a varicd and interest
ing program, consisting ot 
leetures, excursions, and sočiai 
'affairs. If you likę hiking 
and "skating, join us soon so 
that you can participate in the 
coming season’s activities. The 
complete program will be 
printed in one of the succeed- 
ing issues. Watch for it!

Not only do we aim to est- 
ablish better sočiai relations 
betvVeen the various Lithua
nian students, būt we hope to 
be alble to help and encourage 
those who are working treir 
way thru school. For ,thia 
pulpose, we are trying to'ėst- 
ablish a Students’ Fund.

Also, we hope 
and more i 
ūse this column 
adjoining Lithuanian 
for the expression o f 
ideas, and for practice 
art of writing.

Wc shall be glad to 
any artietes which you may 
send. If you kno\vp anything 
interesting, ivrite about it. 
Send u s interesting and hu- 
morous comments about your 
student friends.

Above all„ don’t iorget to 
join us. If you are a stiidcnt, 
we want you. Also, if you are 
a member already, interest 
your friends in the organiza- 
tion, so that they will ‘vvant to 
know us.

Dont forget, we meet on 
the third Saturday of every 
month. Watch for 
ings. Send your 
in now.

For further 
read the Lithuanian 
and vvrite to.

Louise P* Narmonta.
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

that more 
students will 

and the 
section 

their 
in theaccept

our meet- 
applications

Information 
section

Smiles and Laughs
Student: — I’ve 

from better schools 
one.

Professor:— Yes,
ntever been fired any ąuicker; 
than from this school.

been fired
than this

bUt your’e

Lietuvių Moksl. Susiv. Am. 
2 kuopa laikys savo mėnesinį 
Susirinkimą rugsėjo 22 d. Su
sirinkamas tapo atkeltas dėl 
nebuvimo kuopos valdybos 
Chicagoje. Susirinkime bus 
aptarta žiemos sezono veiki
mo pienas. Taipgi susirinki
me kalbės dail. M: Šileikis ir 
J. Lapaitis.

Young Doctor: — I’d liko 
to make a wonderful discov* 
ery, such that I’d be famouf| 
the world over.

Old Doctor: — Very good, 
young men. If you could dis-» 
cover how to collect accounta 
of longstanding, you’d caru 
the undying gratitude of each 
and every doctor. »

Frosh:— What have 
your hand?

Soph:— Fly paper..
Frosh:— Oh, you*

mean to say that f lies read?

you iij

don’t

Darbuosimės
P-n a,s P. Jatullevifiius, žino^ 

mas Bostono aptiefkininkas, 
leidžia botanikos žurnalą pa
vadintą : “ž e 1 m ein i j a”. Ja
me spausdinama botaniški žo
lių surašai anglų, lotynų ir lie
tuvių kalbose. Jis mums pasi
žadėjo parašyti į “Moksleivių 
Kelius“ šį tą iš botanikos ii’ 
paaiškinti koks skirtumas tat 
pe patientuotų ir moksliškai 
sutaisytų vaistų.

Jis taipgi pasižadėjo pasi
darbuoti sutvėrime Bostone numeriuose, 

moksleivių. Užbaigusmoksleivių naujos kuopos. Ačiū už raštus.

Mrs. Small Tdwn: — 
ąuite understand first 
your son does.

Mrs. High Brow: 
woT'ks for the Government. 
He’s an cconomist.

Mrs. Small To\vn:— 
aint that nice! My childven are 
so Cxtravagant!

• I don’t 
what

H 3

My!

R E VKCIJOS ATSAKYMAI

b lis ir šiaip geresni 
kur netilpo dabar, tilps 
čiuose “Mok 1' \v’ <

raštai,
aii-se

b ’ių
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Naujas pavojus Lietu
vos mokykloms

, Kauno “L. Žinios” rašo:
Seinų vyskupijos kunigų 

konferencijoj š. m. birželio 25 
dieną, kan. Laukaitis pripasa
kojo baisių dalykų apie pra
džios mokyklas: jose mokyto
jaują bedieviai mokytojai, jie 
bedievybe nuodiją mokinius ir 
t. t. Bet iš tikrųjų tas dalykas 
kitaip atrodo. Mokyklų kape
lionai labai dažnai praleidžia 
tikybos pamokas; pertmįi Ika- 
talikų mokytojų suvirinkime 
Kaune paaiškėjo, kad kapelio
nai atlieka tik % dalį pamo
kų, % pamokų praleidžia. Ka
dangi tai ardo mokyklų tvar
ką, tai šią vasarą mokytojų 
konferencijoj šitas dalykas bu
vo svarstoma ir nutarta pra
nešti vyskupui.

Taigi jeigu tikybinis auklėji
mas vedamas netinkamai, tai 
reikia kaltinti už tai kunigus. 
Iš mokytojų gi tikybai kenkia 
tik labai retas, gal iš 100 tik 
vienas koks karštuolis-neiš- 
manėlis. Juk kvaila butų dės
tyti teologija ar filosofija 
tiems, kurie dar abėcėlės neiš
mokę. Mokinių pasaulėžitfrę 
formuojasi ne pradedamojoj 
mokykloj, tik vidurinėj ar net 
aukštesnėj. Ir ten mokytojas 
savo pamokomis gali palenkti 
mokinį ton ar kiton pusėn. 
Ten tai reikia mokytojams 
ypatingo takto ir sumanumo. 
O dėl pradžios mokyklų berei
kalingas kan. Laukaičio kelia
mas triukšmas.

Bet jis labai suprantamas. 
Mat sumanyta pradžios mo
kyklas kada nors pavesti vie
nuolėms. Tai reikia dabartinės 
mokyklos išniekinti ir tuo bu
simosioms pagrindai priruoš
ti. lai įprasta “kramolos mal
šintojo” taktika.

Del tikybos dėstymo kirtii- 
gų konferencija priėmė eilę 
nutarimų, ir jie verčia liau
dies mokytojus budėti — sau
gotis visokių Įsišokimų.

lin'kybių negali būt kalbos apie 
naujų latų leidimą. Pažymėtą 
sumą pilnai padengia auksas 
ir svetima valiuta, būtent: 700 
kg. gryno aukso, 225,053 dol. 
ir 817,171 anglų sv. sterl. Liue
sų pinigų banke buvo 15 mil. 
latų, be to bankas dar turėjo 
aukso lydiniais ir nionento- 
mis 15,80 mil. latų ir svetimos 
valiutos 59,56 mil. latų sumai.

Balanso pasyvo einamosios 
sąskaitos padidėjo iki 40 mil. 
latų, iždo sąskaita iki 18 mil. 
latų ir depozitai iki 15,45 la
tų.

Metiniai pinigai.
Latvių spardos pranešimu, 

šiomis dienomis gauta pasku
tinė latvių metalinių pinigų 
partija. Joje yra 375,000 št. 
po 20 šaut, monetų ir 2,500,- 
000 št. po 50 santimų mone
tų._________________________

Klaipėda
Klaipėdiečiai ir Ūkio Paroda 

Kaune.
Š. m. rugpiučio 26 ir rug

sėjo 3 d. Kauno ūkio parodai 
Klaipėdos krašto pramoninin-

kai, pirkliai bei laukininkai 
rodo didelio susidomėjimo. 
Ruošiama gausios ekskursijos 
su įvairios rųšies eksponatais. 
Klaipėdos vokiečių laikraštis 
“Memeler Dampfboot” išleis 
atskirą leidinį, vien parodai 
pašvęstą, jai reklainitoti bei 
populiarizuoti. Taja pačia pro
ga, žinoma, pasinaudos ir vie
tos pramoninkai, pirkliai ir 
bankininkai. , (L. ž.)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

STAR SPECIAL
Lifebuoy prausimuisi muilas, parduodamas aptiekos departamente.
Orderių nepriimame nei laiškais 4 šmotai už
nei telefonu,........................... ............................. "■ ■

KLEIN BROS
20 ant! h'diMfd Street

Klein Bros, yra paskyręs 
OFICIALĘ VAISIŲ. STOTĮ

Kur yra paskirtas oficialįs dastatytojas vaisių dėl miesto Chi- 
cagos, per High Cost Commission, M r. Joseph Ruchkevvicz, ku
ris gali pristatyti daug vaisių olselio kainomis. Obolius, pyčės, 
vynuogės, grušės, slyvos, tomeidės ir t. t. yra pardavimui pas 
mus ant 4 augšto, tokiomis pat kainomis, kaip miestas parda
vinėja vaisius ant Municipal Pier. Vaisių augintojų atstovai 
bus čionai. .

NEW YORKO PIRKINYS VYRŲ
1 ir 2 Kelnii| Siutai
VYRAI! VAIKINAI! SKAITYKIT TĄ DID 
ELĘ ŽINIĄ APIE

Latvijos iždas
Ryga.— Latvių spaudos pra

nešimu4, Latvijos valstybes ban
ko balanso rugp. 15 d. bank
notų apyvarta sieke 23 mili
jonus litų. Valstybes banko 
taryba veda griežtą emisijos 
politiką ir prie dabartinių ap-

Headquarteris dėl Hari benaff- 
ner & Marx ir Kenilworth rūbų

RUDENINIUS RUBUS! 
štai yra rūbai nuo gerai 
žinomų New Yorko išdir- 
bėjų — nauji worsteds ir 
cassimeres, vieneiliai ir dvi 
eiliai modeliai. Daugumas 
turi 2 kelnes. Taipgi yra 
naujausių jazz modelių. 
Mieros yra kurios tinka 
bile vyrų subudavojimo. 
Nepraleiskite progos to di
delio sutaupymo pinigų.

$15 $21.50
VYRŲ OVER- 

KAUTAI
Štai yra i 
dėlės vertės overkautų, viąi nau- 

m,HleliĮ| $21.50

TL/ALJ lai 
pilnam pasirinkimui di- h 
fpu nvprkniitn viai nūn.

PATOGI IR TRUMPA 
KELIONĖ J LIETUVĄ

, Keliauk saugiai 
ant smagių S. V. 
valdžios laivų, ka
da važiuosi j Lietu 
vą arba partrauk 
gimines čionai. 
Plaukimas du kar
tu savaitėje.

Smagi, greita ke 
lionė, puikus ir 
{vairus valgiai — 
Ruimingi kambariai

VAIKŲ 2 KELNIŲ SIUTAI
Geri dėvėjimui siutai — pasiūti stipriai 
kad atlaikytų visokį dėvėjimą. Visokių 
pageidaujamų tamsių spalvų kurios ne- / 
greitai susitepa. Mieros 8 iki 16 metų, 
PO..................................................... $5 \

Vaikų vilnoniai 2 kelnių siutai 
Atsakanti rudeniniai ir žieminiai siu- 
tai. Puikiai pasiūti cassimeres ir ševjo- v 
tai. Alpaca pamušalu, mieros 8 iki 18, 
po.....................................................510

parankumaj viso-
ki- 
ant

-soc valės svetainės—tas
S. V Valdžios laivų.

ką gausite

S. S. President Fillmore Sept. 18
S. S. President Ilarding .... Sept. 22
S S. Leviathan Sept. 29
S. S. President Arthur .... Oct. 2
S. S. Geo. VVashington ....... Oct. 6
S. 8. America Oct. 13
S. S. President Roosevelt Oct. 23

Rašykite apie kainas ir kitas
informacijas j

United States Lines 
110 South Dearborn St Chicago, III.

Agentai didesniuose miestuose. 
Canados Ofisas: 79 Queen St. W. 

Toronto 
ftęl^ ją į

UNITED STATES SHIPPING BOARD 
V-■ ■ i

■f" "" "
Phone Cicero 5526
i) r. Helen M. Wisnow 

DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III..

Netoji Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio. 
--------------------------------—

Serganti žmones
• klausykit

Dr.VANPAING
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Vartoti Karai Del 
Visų su Dideliu Su- 
taupymu Pinigų

Mes turime daug vartotų karų pas save, kur esame 

priversti parduoti su dideliais nuostoliais. Mes nu
stojome būti retaileriai ir dabar esame olselio parda
vinėtojai dėl 10 valstijų Case karų. Yra labai gera 
proga pirkti karų ir sutaupyti daug pinigų.

Case Sedan, 1921, gerame padėjime,.. $1450
Case Coupe, 1920, gerame padėjime,.... $1250
Haynes 75, sedan, 1922, kaip naujas, $1400
Paige, sedan, 1920, snappy naujos mados,.... $875 
Case touring, 1920, nepraleiskite šio karo,.... $800 
Stephens, 1921, touring, puikus už šių kainų, $550 
Haynes 47,1921, touring, numalevotas žaliai, $750

Atdara vakarais.

P. J. HOGAN, Manageris vartotų karų departmento.

SMITH-SAUER MOTOR GO.,
~ 2534 Michigan Avė.

Telefonas Victory 3646
■mbb

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Afrikos Pilietis....................................  25c
Barbora Ubrika..............................  50c
Darbas (romanas)............... ....... ............>......................................75c
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija.......................................... 50c
Gludi-Ludi (eilės) ..................................................................-..... 5Qc
Kas Išganys Liaudį...... ....... ..... ..........................................~..... . 50c
Kas Yra Socializacija............ .................... ,.............................. .. 15c
Macbeth (Drama)............. ............................................................ 75c
Macbeth (Drama) apdaryta ...................................................   $1.00
Maratas...... .....................................................................................10c
Mįslių Knyga.............. '........................ ............. ........  $1.00
Nuosavybės išsivystymas......t.......... ?......................................... ,50c
Palydovas................. ..........................  50c
Pasakojimas apie Jėzų................................................................. 20c
Pasakos (Soc. Deitf. leidinys)....................................................... 20c
Skaitymai ........................     40c
Socializmo Minties Blaivumas................................................ $1.00
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) .............................$1.50
Minikų Kunigų darbai Filipinuose..............................................35c
Namai Pragarai............................ ......................r..................... 10c
Pačiavimas pas įvairias tautas..................................................... 20c
Paskendusis Varpas (drama) ....... :.........................i................. 50c
Aukso veršis (drama).................... .............f................................ 15c
Spųstai (komedija) ........................................................................ 15c
Trimitas.................................    10c
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..........................................35c
žemaitės Raštai.................................. j.......................................... 50c
Apie Rusų Politines Partijas....................................................... 30c
Audėjai (drama)............ ............................................................... 50c
Janonio Raštai................... *........      50c
Kaip žmogus mušto................................................... ./................  15c
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.)....................... $1.25
Kunigas Macachas..........................................................................25c
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija.......................... 10c
Lokis (lietuvių legenda) .........................................................................  15c
Moralybės Išsivystymas .................................................................25c
Mulkių Apaštalas............................................................................15c
Musų žinynas ...........  .....................F..................   75c
Gera Galva ......................................................................................10c
Gyvulių Protas...... ........................................................:.......... $į.00
Iš širdies....................................................................   15c
Kas yra taip, o kas ne taip............................  ;..................50c
Kelias į Socializmų ................................  10c
Kryžius (drama) ..........     30c
Kur Protas (komedija) .......................    10c
šešiolika Kristų.............................................................  30c
Slepemingojj žmogaus didybė............................ ................ l.’.Z 25c
Teisingos Paslaptis........................................................................ 25c
Tėviškė......................   10c
Bludas (romanas)..................... ,......................... ’............... $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos.................... ■ ■ ■ 30c

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiąsk money orderį arba čekį

Adresuok:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

, ___

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOfl Be 
Peilio V w U Skausmo

Kiekvieną savaitę skirtingas žmo
gus pasako jums šiame laikraštyje, 
kad aš išgydžiau jį nuo ru’pturos. Jei 
iųs turite rupturą, bukite išgydytu, 
kur kiti tapo išgydyti. Patirkite pa
tįs. Suraskite faktus ir jus pamatysi
te, kad kiekvienas vyras kuris rašo 
čionai, rašo tikrą tiesą. ,

SKAITYKIT KĄ MR. 
CIBULKA SAKO:

“Aš turėjau rupturą per 4 metus. 
Aš skaičiau Dr. Flint steitmentą laik- 
raščiose ir nuėjau pats persitikrinti, 
šimtai žmonių kurių vardai yra čia 
paduoti kaipo esą išgydyti. Aš sura
dau kiekviename atsitikime, kad jie 
yra tikriM išgydyti, taip kaip laikraš
ty kad jie rašo. Tai yra tikra tiesa. 
Ir aš nuėjau ir likau išgyt ytas, tuo 
pačiu greitu ir lengviu budu neįgai- 
šuojant nei biskio nuo darbo. Dabar 
aš esu užganėdintas jąaduoti savo var
dą j laikraštį taipgi. Ai tikiu, kad 
pagelbės kitiems kurie turi rupturą 
likti išgydytais, taip kaip aš likau iš
gydytas”.

GEORGE CIBULKA, 
4237 W. 21st St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

I Patarimai dykai. '

Dr. E. N. Flint
322 So. State St.,^> augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergab iki 
8:30 p. p., nedėtomis, uždaryta.

Dr. Aniele Kaushilla* 
CHIROPRACTOR 

3250 So. Halsted St.,
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau j didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utaminke ir n®- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St, 
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:81 >jkl

Phone Yards 7344 
11182 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullmnn 6147

Roseland, 111. .
Nedėliomis pagal susitarimo

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY^
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero Išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
^aprauto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimai yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligoe, lafrai tauš
kiai galimu užbėgti ligoms uš akių. • taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai halaue- 
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, šiandien dar turime 
ti tų puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 18® South Wabaah

be Jo- 
priim- 

per

Ligoniams Serumas
Musų gydyme Mes vartojame naujausius 

serumus, šiepus, aatitoxinus Bakterius, e 
taipgi Europiškua intrevaaaua specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wa®sermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose uisl- 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reoma- 
tiškus skausmus k aulose T Šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus t Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jauiiatiee 
pavargęs, aunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
etovj Jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad Ber
ysi yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimą® 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pamėtote energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų Juru- Jsigu 
jūsų sveikata ir energija yra šeeaiao bot- 
ninlio laipsnio, jeigu jus nsnsrit dirbti bb 
noru, ateikite Ir gaBkite tikrą ištyrimą- 
sguuniną dykai. Fagydynsas ir edsRrąMai- 
mae sveikatos yra musą gyvsaims uMboMb.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McOarthy 

136 Wabaeh Avė....  Chtcago
Valandos nuo 9 

doj ir eubatoj iki 
I vaL arte iki 1

ryto iki 6 
S vakare

vakare. Bare* 
lledMieje auo
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Dempsey su Firpo pešasi
Tikietų parduota daugiau mi

liono dolerių.

šį vakarą 10 valandą didelia 
m e New York “Palo Grounds” 
įvyks ’pošįtynės taerpe pa sauli
nių kumštininkų dėl pasauli
nio čempijonato.

Kadangi lietuviai irgi maž
daug žingeidaujasi tito bru
taliu sportu, tai bus gal ne 
pro šalį apie tai Naujienoje 
paminėti.

Jack Denasey, dabartinis pa
saulio kumŠtjTiių čompijonas, 
sveria 190 svarų svorio, o An- 
gel Louis Firpo, Piet. Ameri
kos čempijonas sveria apie 215 
svarų.

Peštynės paskirtos 15 su
sirėmimų (RoundFų). Kas lai- 
mė$K sunku pasakyti. Daugelis 
spėja, kad Jack Dcmsey bito 
laimėtojas. Bet taip gi gana 
prisibijoma ir gi Firpo, kuris 
skaitomas nepovojingu.

Kumštynių rezultatai tilps 
Naujienoje. '—Raganius.

Geri burtininkėms laikai
15 čigonų šeimynų Chicagoj ir 
visos daro gerą biznį iš burtų.

Rasalie lįimbo, 15 metų am
žiaus čigonaitė-karalaitė, buvo 
nusitarusi tapti “amerikonka” 
mergina. Mat ji savo .vaidentu
vėj išsisvajodavo, kad amerikie
tė mergina, pilnoj to žodžio 
prasmėj, gyvenanti neprigulmin- 
gu ir niekiteno nevaržomu gy
venimu. Gi toks gyvenimas 
jai kaip tik tinkąs. •

Miss Limbo nuvyko į Juvenile 
. Protective asociacijos buvai^ę 

ir “mandagioms leidėms” pasi- 
t sakė ko ji norinti. Tai edukaci

jos. Tečiaus po dviejų naktų 
toj įstaigoj buvimo ji pasigedo 
saviškių ir ėmė sakyti, kad ji 
būtinai norinti juos matyti.

Jos namiškiai gyvena prie 
Halsted ir Polk gatvių.

Rosalie pagyvenus kiek laiko 
Dėtention namuose dabar pra
dėjo sakyti, kad jai vis tik buvę 
geriau gyventi prie savi
škių, kad. ir čigonų gy- 

venimu. Girdi, jos tė
vas pasiturinčiai gvvenąs. Be 
to, Chicagoj esą tik penkiolika 
čigonų šeimynų ir visos užsii
mančios burtais, pasakojimais 
kitiems “laimių”. Girdi, visos 
čigonės darančios iš burtų gana 
gerą biznį. Mat vis dar randasi 
gana daug žmonių, kurie tiki či
gonėms, kad jos gali atspėti 
jiems jų ateitį, bei išburti “lai
mes”.

Dėl danties vyras 
neteko žmonos

Tai gal nebereikalo yra sako
ma, kad “honesty is the best 
poilįcy." štai koikių’kartybių pri- 
seina pergyventi tos teisybės 
nesilaikantiems žmonėms.

Henry mėnuo laiko atgal pri
žadėjo savo mylimajai įdėti vi
sus priešakinius 18-karat auksi
nius dantis, jdi j/i sutriksianti jį 
vesti. Ir jo mylimoji vien tik 
dėlto sutiko už jo eiti. Jis su- 
sipąžino su ja vienoj dirbtu
vėj.

Kaip sumanyta, taip ir padą- 
ryta. Tečiaus vietoj auksinių 
dantų, jis įdėjo jai sidabrinius 

> dantis.
Kai kurį laiką viskas buvo ge- 

rai. Tečiaus kaip tik ji paste- 
r bėjo, kad jos dantys ne ąuksi- 

niai, bet sidabriniai, tuojaus kį- 
Ei’ lo didžiausia audra.
fįi “Ko ne ko, bet jau šitokio pri- 
loji gavimo moteris nieku budu ne- 

gali dovanoti”, sakė ji teisėjui, 
prašydama jo priteisti jos vyrą 

K mokėti jai “alimonijos” ir leisti 
“ ją vėl prie savųjų grįžti gyventi.

Nori divorso ir tiekNaujas skandalas

Iš “Birutės” darbuotės
patingai labai širdingai dė

Lietuvių Rateliuose
Iš Universal State Banko

Automobilią aukos

Žmona nušovė savo vyrą

Tfiese Are Difficult Day» for Fhotofrapbm IT LOUIS RICHA.RD

gavo 
duoti 
dole-

Koncertas įvyks 
J<iu daug tikietų

turiu 
sake 

State 
mat,

Gražumas moteriškės 
nesuteikia palaimos

Universal 
ponui J.

Doleriais:
394 J. Beržinskis
395 A. Kunskas
402 L. Kizui
405 A. Galkienei •
408 St. Strockienei
411 K. Kazakevičiui
414 O. Mileikienei
414 O. Mileikienei
416 S. šlakaitis
417 M. Karalienei
418 J. Saldini
,421 J. Jakavičiai
422 J. čepukui
425 A. Daubarui
426 O. Stankienei

Babravičiaus koncerto ko 
miteto susirinkimas

dideles stirtas

zin- 
banką

Reikia pastebėti, kad “Birute” 
yra pirmutine Chicagoj lietuvių 
draugija, kuri atidarė savo kon
servatoriją. Be abejo, konser-

Babravičiaus atsisveikinimo 
su Chicagos 'lietuviais koncertas 
įvyks spalo 5 dieną Orchestra 
Hali salėj

/ Dar tokį pat sitoiriųkimą nu 
ta laikyti rugsėjo 27 dieną to, 
pačioj svetainėj.

Kai kurie žmonės teisingai 
pastebi, kad šiandien divorsų ga
dynė. štai kad ir Mrs. Hazel 
Spring Sherfese, 23 metų, 1521 
E. Marquette road, reikalauja di
vorso ir gana. Mat ji sugrįžus 
po atostogų namo ir pastebėjus 
savo namuose svetimą merginą 
su vyru kalbant. To ir pakanka, 
kad gavus divorsą. Joks pasi
aiškinimas nereikalingas.

gražias stirtas 
valdininkai va-

Viskas jau ramu. Lietuviai tik 
dabar pilnai patyrė savo 
banko didelį tvirtumą.

Pagalios sulaukėme sugrįž
tant p-nios Sabonienes iš I’enn- 
sylvania valstijos, kur ji buvo iš
važiavus trims mėnesiams ato
stogoms. Ateinančią savaitę 
p-nia Sabonienė ketina pradėti 
vėl duoti smuiko ir piano pamo
kas senojoj buVainėj, 3261/So. 
Halsted gat.
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taipgi
kitų bankų |

Litais:
18448, B. Margelytei
18449 A. Albrektienei
18470 V. Grucui
18482 J. Krasauskienei
18522 M. Serapinienei
18524 A. Petrauskui
18526 P. Maraulikė
18531 K. Sinkaitei
18532 St. Sinkui
18533 A. Mitrai
18538 J. Žukauskas
18539 St. Vrlamas
18542 J. Bdauzdis
18543 M. Slepikui
18547 E. Grikepeliteį
18548 A. Dumčiui
18549 J. Jurienei
18550 B. Skorko
18551 O. Indzijauskaitė
18553 J. Klemkai
18556 J. Vailionis
18557 J. Greitjurgis
18558 V. Grinienei
18559 U. Skerstonienei
18560 A. Minialgai
18561 L. Liudas
18567 P. Kuizilienei
18568 B. Leksikaitė
18570 M. Mickienei
18571 E. Leksiukienei
18572 K. Bertasis
18576 I. Poškienei
18578 J. Norkūnui

Mrs. Zuieta Daniels, 8501 So. 
VVabash Avė., rugpiučio 30 d. 
pašovė savo vyrą, William Da
niels. Vakar kauntės ligoninėj 
jis mirė.

Numatoma, kad koncertas turės 
gero pasisekimo. — Išrinkta kon
certo reikalu rūpintis įvairios 
komisijos, 
spalio 5 d. 
išparduota.

Trys Illinois UniVersife 
to studentai pakliu

vo džėlon

, ; Kaip matote, “Birutė” žino, 
ko chicagiečiai nuo jos laukia. 
Reikėtų tik biskutį daugiau kan
trybės, “Birutė” neužilgo pa
tieks chicagiečiams muzikos pra
mogų. — Ten buvęs.

Susekta, kad policija pristatynė- 
davo smuklininkams tikrąjį alų. 
— Pradėta tuo reikalu nuodug
nus tirinejimai. — Keletas poli- 
cistų ir policijos viršininkų 

areštuota.

Ar jus žinote, kad
Remianties pranešimais iš Petrogra

do anglų korespondento Graudens, įva
žiavo Rusijon kaipo atstovas United 
Press Telegraph Agency? Tas nau
jas svečias nuvažiavo tuo tikslu, kad 
organizuoti Rusijoj šaką Anglų tele
grafų agentūros, kuri teiks informa
cijas apie Uniją Sovietų Respublikų 
su Anglija, Suvienytų Valstijų, Bra
zilijos, Australijos ir Japonijos. Ar 
jus žinote, kad 20 Helmąr Turkiškų 
cigaretų nekainuoja daugiau kaip 20 
paprastų cigaretų ir jie yra kelis sy
kius vertesni ? •

-noo 
o 
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Trys Illinois Universiteto stu
dentai “pasiskolinę” automobilių 
išvažiavo pasivažinėti. “Dėdės” 
pastebėję juos “skolintu?” auto 
moUiliii vnžinoja.irt areštavo. Vč 
liau pasirodė, kad jie buvo pasi
skolinę tą automobilių be sa
vininko žinios.

Tat gal nebereikalo žmonės 
buvo pradėję kalbėti, kad ant 
kiek Sovietų Rusija yra bolševi
kiška, tai ant tiek Amerika yra 
sausa. Jr tai nebepamato Žmo-i 
nes taip sakydavo, štai dabar 
iškilo viešumon ytin nemalonus 
policijai darbeliai. Keletas po
licijos ir politikierių proteguo
jančių gaujų pristatydavo smu
klininkams tikrą .alų pietinėj 
miesto daly. Visa tai buvo da
roma policijos žinioj.

Keletas dienų atgal tarp tų 
“butlegerių” iškilo tikras “ka
ras”. To daviny vienas “butle
gerių” tapo net “karo” lauke pa
guldytas. Keletas įtariamų 
areštuota, bet po kiek laiko ir 
vėl paliuosuota. Gi vėliau tą 
žmogžudvstę norėta visai UŽ- 
trinti, tik visa nelaimė, kad įsi
maišė spauda ir tas privertė 
miesto majorą įsimaišyti ir va
lyti miestą.

Kuo tas baigsis, sunku dar 
numatyti. Tečiaus kai kurie 
politikieriai ir-policijos kapito
nai vis tik susipeizos rankas.

“Graži moteriškė tuo išsisuk
ti negali”.

Tai išgirdus savo vyrą sakant, 
Mrs. Viola Rhinehart nusitvėrę 
už dideli/ peilio ir išvijo savo 
vyrą iš namų. Bent taip nusi
skundė teisėjui Harold E. Rhi
nehart, prašydamas divorso.

“Mes vedėme rugpiučio 21 d., 
192T’, sakė Harold. “Tuojaus 
po mudviejų vestuvių mano 
žmona pasidarė pikta. Ji nesy- 
kį man veidą “glostė”, nosį “bu
kino”, “dišes” į mane mėtė, ir 
daug puodukų taip darydama ji 
išdaužydavo. Ji pagalios grasi
no mane net nunuodinti. Šiaip 
ji buvo labai graži ir man labai 
patiko. Bet... tai viskas.”

A'y ’TĄF
/5 TĄST DuE MFC 
IVAHT5 Ą &PPiS<& 
HĄT- THE JLĄNDJL-ORD 
FĄ/5ED OUR. 
ĄND TwO Of OdH 

5E.rrirJ z>/E.D

Kaip tik nepasirodo “Naujie-j 
nose” žinių iš “Birutės” pašto-1 
ges per kokią savaitę laiko, tai! 
chicagiečiai tuojaus pradeda su-] 
sidomėti ir viens kito klausinėti] 
<ą dabar veikia “Birutė”. Ypač] 
daugumas sutikę biratiečius tuo-] 
j aus apiberia juo.8 įvairiais klau Į 

simais: Ką jus dabar veikiate ? 
Kodėl nieko nepraneša! mums 
apie savo darbuotę ? Ką mano
te veikti? ir tt. Į

Kad užganėdint susidomėju
sius “Birutės” darbuote Chicagos 
lietuvius aš ir nusitariau šį tą 
chicagiečiams parašyti, būtent, 
ką dabar “Birutė“ veikia 
ir ką ji mano veikti atei
ty. Visų pirma noriu 
priminti, kad birutiečiai visu 
smarkumu rengiasi ateinančiam 
sezonui. Birutiečiai yra nusita
rę atidaryti žieminį sezoną su 
koncertu ir vėliau patiekti Chi
cagos lietuviams gražų veikalą 
“Sylviją”, dviejų veiksmų ope
retę. Prie šio veikalo birutie
čiai jau išsijuosę rengiasi. Tat 
reikia tikėtis, kad perstatymas 
išeis kuo geriausiai, kas suteiks 
atsilankiusiems daug pasigėrė
jimo. z

Be to, “Birutė”, kaip jau yra 
“Naujienų” skaitytojams žino
ma, atidarė savo konservatoriją, 
kur dabar netik patys birutie
čiai, bet ir šiaip gražus jaunimo 
būrelis, pradėjo lavintis muzi-

“Jaunbšios Birutės” gimnas
tikos ir šokių pamokos tapo per
keltos į skaityklos kambarius 
(Library Room). Mankštinimo- 
si pamokos prasideda 2 vai. po 
pietų kiekvieną šeštadienį, p. J. 
Uktveriui vadovaujant. Vaikai 
ir mergaitės, kurie dar prie to 
nėra prisidėję, dabar vra gera 
proga prisirašyti.

Trečiadienį automobiliai už
mušė du vyru ir vaiką. Nuo 
Naujų Metų automobiliai užmu
šė 465 asmenis. Daugiausia 
nelaimių įvyko dėl autoistų ne
atsargumo.

Rugsėjo 12 dieną Meldažio 
svetainėj įvyko p. Babravičiaus 
koncerto rengimo komiteto na
rių organizacinis posėdis. 
Kaip vienas komiteto narių pa
reiškė, posėdin buvo susirinkus 
“geriausia Chicagos lietuvių 
Smetona”. Svarbiausias šio su
sirinkimo tikslas buvo išrinkti 
įvairias komisijas ir visą kon
certo reng’jįmfi darbą sutvarkyt 
taip, kad ruošiamasis p. Babra
vičiaus koncertas duotų geriau
sių pasekmių,-;. - ; t

Iš visą ko ąąątyt, kad p. Bab
ravičiaus raošiąiųasis koncertas 
turės gero pasisekimo, jei tik) 
reikalu pasižadėję žmonės dirbti 
ir toliau taip toliai dirbs, kaip 
kad jie dirba dabar.

Kad sėkmingiau eitų darbas, 
likosi išrinktai valdyba iš pirmi 
ninko ir raštininkės. Taipjau iš 
rinkta finansų, spaudos-skelbir 
mų ir prigelbėti išparduoti tikie- 
tus kolonijų komisijos. Į finanr 
sų komisiją įėjo trys asmenys, ; 
skelbimų šeši, o į kolonijų ko
misijas prigelbėti išparduoti ti- 
kietus i«5jo po -kelis asmenis.

Susirinkime pasirodė, kad jau 
šis tas nuveikta surengimui Ba
bravičiui koncerto. Išduota ke
letas raportų bei pranešimų.

Susirinkime įdiiota komiteto 
nariams nemažą tikietų pardavi
nėti. Taipjau nemaža tikietų ir 
ant vietos išparduota. Koncer
to tikietų pardavėjų yra nusi- 
statyhias išparduoti visus tikie- 
tus, kad nei vienos tuščios sėdy
nės Orchestra Hali salėj nelik-

BRIDGEPORTASyra tvarkoje, pradėjo dėti pi
nigus atgali. Brijdglepofrto biz
nieriai per visą dieną n'ėšė 
bankan savo pinigus ir didino 
banko depozitų skaičių.

Universal State Banką šian
dien remia, pilnas gerų žmonių 
užsitikėjimas, ir reikia tikėtis 
ir velyti, kad po šio mažo ne
malonaus incidento bankas 
dar labiaus bito lankomas visų 
Chicagos lietuvių

Universal State Banko fi
nansinis stovis rodo, jog ban
kas visuomet turi ant rankų 
ir kituose bankuosfe daugiau 
kaip pusę miliono dolerių ga
tavų pinigų, o boto turi kone 
pilną milioną valdžios ir gele
žinkelių bonų, kuriuos gali pa
versti į pinigus į kelias valan
das. Ištikro yra sulaku su
rasti kitą banką, kurs taip tvir
tai pinigiškai stovėtų. Teko 
dar patirti, kad bonai kurie 
yra pavertinti $913,620.54 iš- 
tikrųjų pagal šiandieninių kai
nų yra verti apie $1,015,000.- 
00. Taigi banko stovis yra 
dar tvirtesnis nogu parodyta 
atskaitose.

Labai švari.
Viena mergaitė buvo tokia 

didelė švarumo mylėtoja, kad 
sykį ji tol šveitė aslą, kol pra- 
šveitė skylę ir įkrito į rūsį. 
Bet ji taip buvo įsismaginusi 
savo darbu, kad nejutoms 
šveitė toliiaus ir gal butų iš
rausus! didelę duobę rūsy, jei
gu pečkurys nebūtų jos sus
tabdęs.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais. ,

Pinigus gavo
Čekiai:

4976 O. Dijokaitė
5032 M. Monkevičienė
5033 I. černauskas
50x3 J. Zakarauskas
5070 V. Adomavičius
5071 J. Baltrušaitis
5073 P. Klimka
5074 J. Tysliava
5075 K. Stiklius 
5081 S. Rimkevičiūtė 
5105 Z. Bendžaitė

12202 N. Mankuiutė 
14111 J. Tamulaučienė 
15091 A. čečkauskienė

“Bankas yra puikiausiame 
finansiniame stovyje,” — užr- 
Heliške pUearing Hoųse’o egza
minatoriai, kada jie peržiurėjo 
Universal State Banko kny
gas, notas, bonus ir pinigus.

“Jeigu tik reiktų cash (gyvų 
pinigų), tik tarkit žodį, . o 
gaitoite kokią tik norėsite su
mą”, — pasakė Clearing Hou- 
se’o valdininkai 
Banko prezidentui 
J. Eliasui.

Ponas J. J. Elias 
daugelio 
draugiškus pasiutimus 
kadir šimtais tūkstančių 
rių pinigų.

“Aš net nežinojau, kad 
tiek daufg gerų draugų,” 
susi j tujinęs įUmiversajl 
Banko prezidentas. “Tai 
tokiuose momentuose patiri 
geriausia kas yra tavo tikras 
draugas.”

Universal State Bankas va
kar ir užvakar rodė daugiau 
gyvumo negu paprastai. Maži 
būreliai žmonių tiesiog iš 
geidumo per dien ėjo 
pažiūrėti kaip viskas išrodo.” 
Visiems, kas tik norėjo pasi
imti pinigų, banko valdininkai 
mandagiai ir be klausimo mo
kėjo pinigus. Daugelis lietuvių 
veikėjų suėjo į banką, idant 
savo intekme suraminus nesu
prantančias žmoneles, kurios 
per savo nesupratimą manė 
kad Pavieto apsivogimas ir 
pabėgimas ką-nors galėtų pa
kenkti tokiam tvirtam bankui 
kaip Universal State Bankas.

Bondsų kompanija jau at
siuntusi čekį padengimui tos 
sumos, kurią pasiėmė Charles 
Pavietas, pabegdaiYias. O pa
čio Cliarlio j ieško getriausi dte- 
tektivai, idant atidavus jį tie
som. Vakar iš jo šeimininkės 
namų detektivai paėmė visus 
Pavieto daiktus.

Pastebėtina yra, kad Univer
sal State Bankas visai nei ne
reikalavo pasinaudoti tais 
draugiškais pasiūlymais kitų 
bankų. Pats bankas yra tokia
me gerame ir patogiame sto
vyje, kad į trumpiausią laiką 
iš savo vertybių galėjo iškeis
ti ir sukrauti 
pinigų.

VienOk tas 
pinigų banko 
kare vėl sudėjo atgal į voltus. 
Nes jų neprisėjo suvartoti. 
Žmonės, pamatę kad viskas

18580 A. Stalauskui
18582 J. Stravinskienei
18583 A. šumskiui 
18585 A. Dabazinskienei 
18,586 A. Juodeikaitei 
18589 J. Bardauskiui 
1859f P. Draugeliui 
18592 E. Dekskaitei 
18597 St. Čepas (įpal.) 
18599 J. Perevičiui 
18602 A. Lukšienei
18606 N. Petrauskienei
18607 O. Sabaliauskienei
18608 B. Budrienei 
18610 K. Znutai
18614 J. Veganauskui
18615 J. Mocaičiui' 
18618 O. Vaiteliėnei 
18624 P. Gaudutis 
18627 A. Šidlauskaitei 
18630 A. Januleiviai
18632 J. šniaukštienei
18633 A. šniaukšta
18634 P. Buikius
18635 J. Stuparui
18636 M. Lenčauskienei
18638 P. Brazui
18639 B. Kaunaitei 
18644 K. Ncurui
18647 A. Razutienei
18648 E. Geležinienei
18649 J. Karbauskui
18651 P. Paulauskienei
18652 B. Vaitkevičiui 
18660 J. Pikčiunas
18663 K. Andraškevičiui
18664 P. Gudovskienei
18665 A. Molienė
18666 Z. šernickienei
18669 U. Pulmonienei
18670 F. širvinskienei
18671 T. Pilibaitis 
18674 D. Sakai 
18677 L. Ūkininkas 
18685 A. Ramanauskas 
51789 G. Dugnienei 
51805 A. Karvelienei 
51812 K. Runkiala
51814 St. Rimkui
51815 St. Rimkui
51820 M. Pilelienei
51821 A. Vileikiui 
51823 R. čikčiutei 
51826 M. Jasikui
51832 B. Vaicekauskienei
51833 M. Petravičienei
51836 F. Novickaitei
51837 A. Gotautienei 
51839 P. Stončienei
51845 M. Kriskaitei
51846 O. Geležinienei
51850 St. Pocevičiui
51851 J. Levickiui
51852 R. Mizarienei
51853 U. Dumbrauskienei
51854 O. Varanavičienei

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

PADĖKAVONfi
I

. šiuomi išreiškiu gilų padėkavojimą 
visiems lankytojams ir lydėtojams jo 
amžinos atsilsies mano mylimo vyro 
Jono Bagdono, palaidota 12 d. rūgs., 
1923 m. Ypatingai labai širdingai dė- 
kavoju gerbiam-ui Adomui Bartosh, 
prezidentui ir dalyvavusiem sąnariam 
Baltos žvaigždės kliubo. Pagal kurių 
pastangos palaidojimas buvo gražiai 
atliktas. Taipgi tariu ačiū graboriui 
John F. Eudeikiui, kuris mandagiai 
patarnavo. Dar kartą tardama ačiū 
visiems pasilieku nuliudusi našle

ELENA BAGDONIENĖ
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Penktadienis, Rūgs. 14,1923

Pranešimai APSIVEOIMUI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos. ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Pajileškau apsivodimui mer
ginos arba našlėą senumo 3 
metų iki 35 m. Aš esu vyras 
37 m. senumo; gero budo 
žmogus, ir mylėčiau susipa
žinti su gera drauge, kuri my
lėtų šeimynišką gyvenimą. 
Kreipkitės laišku: 3210 Souft i 
Halsted St., No. 27.

MOTERŲ
REIKIA —

2 moterų langų plovėjų, vie
na naktų kita dienų darbui.

Atsišaukite:
4161 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui gro
sernė ir soft drinks pąrlor. Lysas 3 
metams. Taipgi Mitchell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
i 4612 So. Wells St.

hardware

ISRENDAVOJIMUI
MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisą- 
randasi 4 Broachvay, telefonas Me) 
rose Park 710. Visi Naujienų prinu 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

ANT RENDOS didelis Storas. Ga
lima uždėti saliuną, ice cream; parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boūlevard 7309

SIŪLYMAI KAMBAKiy
Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 

Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Extral Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 1 kuopos susirinkimas įvyk: 
penktadienį, Rugsėjo-Sept. 14, Aušros 
Knygyno kambariuose, 3210 So. Hal
sted Št. šiame susirinkime privalo da
lyvauti visi nariai, nes labai svarbus 
reikalai. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Kviečia Valdyba.

DIDELIS ŠVIESUS kamba
rys rendai. 2 bloku nuo Wash- 
ington Parko-. Elektra, telefo
nas, maudynes. Geni komuni
kacija. Tclefonuok po 6 v. vak. 
Drexel 1561 arba rašyk Nau
jienos Rox 318. v

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vaikinam. Prie mažos 
šeimynos. Ruimai su visais 
pa r a nkuma|iis, JcredpĮkiteiš.
910 W. 32 PI. 2 lubos front

REIKIA — 
MERGINŲ 
išdirbystę. 
tuoj aus: 

1215 So.

darbui į dešrų 
Atsišaukite.

Halsted Str.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per 25 
priežastis pardavimo, 
ant vietos.

Atsišaukite:
3347 So. Morgan

PARDAVIMUI 
krautuvė lietuviškoj kolonijoj, 
kur biznis visados gerai yra 
daromas. Nupirksit labai pi
giai, nes mano moteris ligoj, ne
begaliu toliau biznio laikyti. 
Kreipkitės: 2701 W. 47th St.

$ R BARGAIN R $

metus, 
patirsit

st.

REIKIA merginos namų dar 
bui prie mažos šeimynos, ne
reikia skalbti. Turi suprasti 
anglų kalbą. Mrs. DeVriles,

4715 Inigfei&iide (A vė.
Kenwood 7855

REIKIA patyrusių 
prie spėka varomų 
siuvimui matrasų viršų, 
bas nito štukų, $20 į savaitę* 
garantuojama.

A. |Brand|wein and Co. 
2343 So. State Str., 

Victory 3830

moterų 
mašinų

Dar-

SALIUNAS PARDAVIMUI
Labai geroj vietoj, biznis iš

dirbtas, taipgi prie krūvos ir 
kendžių aiskrimo, tabako ir vi 
šokių mažmožių krautuvė. 
Parduosiu Viską kartu. Su kai
na susitaikysime. . * atsišauki 
1739 So. Halsted St. Box 322

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, prie transfer kampo, 
su ledo mašina. Turi būt par
duota tuojau, nes apleidžiu 
miestą. Pigi renda.

604 W. 31 st St.

PARDAVIMUI bučernė. Biz
nis eina gerai, lysas ant 2 metų. 
Galima pirkti visą arba pusę. 
Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite:
4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu apšildoma. Ar- 
žuoliniai trimingai ir visas sutaisy- 
mas po šios mados. Kaina $8500.00, 
cash reikia $6000.00. Pasiskubinkite 
įsigyti gerą namą. Kreipkitės į v 
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ SPAU

STUVŲ, 710 W. 33rd St., 
Tel. Yards 6751

$50.00 iki

PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS 
LIBERTY L AND & INV. CO.

šiuomi Jum-s pranešama, kad meti
nis susirinkimas šėrininkų įvyks Rug
sėjo-Sept. 21 d., 1923, >8tą vai. va
kare, Mildos svetainėj 3138-42 South 
Halsted St., Chicago, III. Meldžiame 
būtinai visiems pribūti, nes bus labai 
svarbių nutarimų.

Taipgi, kurie persikėlėt kitur gy
venti, tai priduokite į ofisą savo nau
ją adresą, nes daugumas laiškų su
grįžta, iš priežasties negero 

Su pagarba,
Liberty Land & Inv.

Per J. Sinkus,

adreso.

Co.

Kenosha, Wis. — A. L. P. Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadieni, rūgs. 
14 d., parapijos svetainėj. Draugai 
ir draugės malonėkite būtinai atsi
lankyti susirinkiman, nes yra svarbių 
dalykų aptarti. Yra jau padan-tos kon
stitucijos. Malonėkite atsiimti jas. At
siveskite draugų prisirašyti prie kliu
bo. Kviečia — V. C. Rašt.

Lietuvos Mylėtojų Draugija stato 
scenoj trijų aktų komediją “Netikė
tas Sugrįžimas” sekmadienį, rugsėjo 
16 d., M. Meldažio svet., 2242 W. l. 
PI. Durjs atsidarys 6 vai. vak. Pro
gramas prasidės 7:30 vai. vak. Visus 
narius ir gerbiamą publiką kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

Kenosha, Wisconsin ir apiclink's 
lietuvių domei. — SLA. 10 apskrič’o 
suvažiavimas ir bąnkietas įvyks neda
lioj Rugsėjo 16 d., Schlitz svetainėj, 
Kenosha, Wis. 
dės 10 vai. ryto 
3 vai. po pietų.
kės lietuviai, dalyvaukite bankiete, nes 
bus vienas puikiausių.
— Komisijos Pirnv. j. Marcinkevičius

Suvažiavimas 'prasi-
Progrmas prasidės 

Kenoshos ir apielin-

Kviečia

U S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks šiandie, S vai. vak., Ray- 
mond Chapely. Bus debatai.

— Komitetas.

L. K. Keistučio Kliubo generalinė 
repeticija veikalo “Netikėtas Sugrį
žimas” įvyks šiandien, rūgs. 14 d.. 7 
vai. vak., McKinley svetainėje (Ar
cher ir Western).

Visi lošėjai malonėkite būtinai su
sirinkti.

— Režisierę.

Tautiška Draugystė Tėvynės Mylė
tojų Brolių ir Seserį] rengia pikniką 
rugsėjo 16 d., Riverdale, Iii. (13413 
Indiana Avė.). Pradžia 1 vai. po pie
tų. Visi kviečiami atvvkti. Busite pa
tenkinti.

— Komitetas.

Bridgeporto _Šv. Domininko draugi
ja laikys savo mėnesinį susirinkimą , 
šeštadienį, rūgs. 15 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Jurgio parapijos salėj, 32 PI. ir I 
Auburn A ve. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti. i

— Nut. Rašt. A. Bagailiskis. |

Lietuvių Tautos Parapijos susirinki
mas įvyks rugsėjo 16 d., 12:30 v. po 
pietų. Visi tautiečiai malonėkite lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

—Kun. P. P. Zalink ir Komitetas.

ASMENŲ MOJIMAI
Jieškau savo seseių Julijos Orlean, 

Annos Narvid ir dar sunaus Vladisla- 
vo Orlean, kurie ilgus metus gyveno 
New Yorke, 75 E. 4th Street, bet apie 
kuriuos ilgus metus nebeturiu žinios. 
Aš esu pabėgėle, dar nesenai sugrį
žus iš Rusijos Lietuvon. Labai meld
žiu gert) žmonių, jei kas ką apie tuos 
asmenis žinotų, pranešti man, sutelk
ti jų adresą, už ką busiu didžiai dė
kinga.

Viktorija Urbanavičiūtė - Grinienė, 
Daukanto g-vė 52. Žagarė, Lithuania.

PAJTEŠKAU Aleksandra ir Marijo
na Czamauskaitės, paeinanties iš Tel
šių miesto, Telšių oarani’os. Kauno 
gubernijos. Ą§ Amilija Petro!evičdite 
atvažiavau nesenai iš Rusijos. Jeigu 
kartais kas žino arba tamstos patjs 
išgirsit, tai meldžiu labai pakarned 
man atrašyti laišką. Amjlija Petke
vičaitė, 3344 So. Emetald Avė., Chi-

KAMBARIS ant rendos, elektros 
šviesa ir visi parankumai, tinkamas 
vienam vaikinui ar vedusiai porai. 
Galima matyt po 6 vai. vakare ar ne- 
T]ioms iki 12-kai nub ryto, antras 

f
M. KAZLAUSKAS, 
5521 W. 63rd PI.

REIKIA patyrusių męterų 
sortavimui poplierų ^atkarpų. 
Geros darbo sąlygos, giera mo
kestis. Atsišaukite 
Continental Paper Grading 

1445 So. Peoria Str.

PARSIDUŲDA KRAUTUVE
Malevos ir geležies įrankių 

{Hardware); taipgi malevoji- 
nio šapa su visais gerais įran
kiais. Didžiausioj lietuvių ko
lonijoj mes darome apyvartos 
15,000 dol. Pardavimo priežas
tis svarbi. Turi būt parduota 
tuoj. Atsišaukite Naujienos 
8ox 325 Ų739 S Halsted Str.

■ ■ ii^l riByiM miil ,i» .i .i ................. ....

PARDAVIMUI saldainių krautuvė
lė, yra labai geroje vietoje, be krau
tuvės yra 5 kambariai gyvenimui, 
šviesus, didelis skiepas. Taipgi par
davimui 5 kambarių rakandai. Galima 
pirkti sykiu su krautuve arba skyrium 
ipsukrei moterei yra ęera proga, ga

li būti krautuvei ir prižiūrėti kamba
rius. 143 W. 103 St. Tel. Pullman 5240

Co

REIKIA DARBININKįĮ

PARDAVIMUI kampinis sa- 
liunas, tarpe dirbtuvių, parduo 
siu pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.. 
Atsišaukite 2600 W. 26 Str.

PARDAVIMUI saliuw, te 
visados gerai biznis yra daro
mas. Nupirksit labai pigiai, 
nes turiu greitai parduoti, dėl 
svarbios priežasties. 3058 W. 
40th St. artį Albany Avė.

PARSIDUODA aptieka su 
namu, labai geroj vietoj, nau
joj, augančioj lietuvių koloni
joj, parsiduoda labai pigiai, 
vien tik namas yra vertas tų 
pinigų “biznį” gaukite beveik 
dykai — namas randasi prie 
pat “įransfer coirner”, kur šim 
tai žmonių laukia karų kas
dieną. Biznis yra gerai išdirb
tas; — įplaukų nuo
$100.00 į dieną, čia yra milži
niška proga geram 
tupinčiam pinigų, 
gerą namą ir biznį, nereikalin
ga būti registruotas aptieko- 
rius, nes yra iš ko pasamdyti 
darbininką, nes ir dabar taip 
yra. Galima pirkti su mažu 
įmokėjimnt, nes dabartinis sa
vininkas yra turtingas žmo
gus, taigi duos lengvas išlygas. 
Lietuviai — nepraledskitte šios 
progos, nes tokių labai retai 
pasitaiko ir aš prašau “Nau
jienų” skaitytojų kad duotų 
žinią tiems, kurie nepatėmy- 
tų šio pranešimo.

4

lietuviui, 
nusipirk ti

J.J SZ1IKAS.

VYRU
RENDAVOJIMUI kambarys dėl 

moteries arba merginos, gerai užsi
laikančios, prie vienos moteries gy
venti drauge. Kambariai garu apšil- 
lomi. Galima matyti bilė vakarą po 

5 vai. vakaro. Subatoj po 12 vai. Ne- 
lėlioj visą dieną.

4036 S. Artesian Avė., 2 lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI■I

STOGDENGTYSTR
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
’inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Ižiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

VYRŲ 2. Reikalaujame naujų 
samdininkų,' kurie kalba angliš
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Vedusių, perstatyti didelę orga
nizaciją jūsų pačių apielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. Fidler Brush Co., Room 1304 
159 N. State St.

PARDAVIMUI (Jiardaskuty- 
kla. Visokių tautų apgyventa 
vieta. Gera proga lietuviui 
aunam. Parsiduoda pigiai iš 

oriežasties nesveikatos savi
ninkas atsišaukite. No. 331 
Naujienų ofise. J *

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sornė, pirmos klesos, biznis iš
dirbtas per 10 metų ir visokių 
tautų apgyventa. Parsidutoda už 
labai prieinamą kalną. Nepra- 
’diskite progos. Kreipkitės 3210 
So. Halsted St., No. 28.

...............  "______ !______ LL—1

3241 So. Halsted St.
Phone Boūlevard 5066

RAKANDAI

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukščio mūri 

nis hizniavas namas. Didelis- 
storas 4 ir 5 ruimai gyvenimu 
ant hįzniavos gatvės. Šioj savai 
tei nupirksit labai pigiai, ne 
turiu parduoti greitai. Priežas 
lis šeimynoj liga. Kreipkitės:

2607 W. 47th St.

Annex Bąauty Shop
22 Str. and flalstetf Str.
Marcellin-g and Manicuring

Phone Roosevelt 2741

MOTERŲ

REIKIA—
Merginų ir jaunų moterų leng-, 

vam dirbtuvės darbui, švarus 
darbas musų popierų boxų dirb
tuvėj. Patyrimo nereikia. Mokė
sime gerą algą kol mokinsitės. 
Nuo štukų mokestis po patyri
mo kur suteikiama proga daug 
uždirbti.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan & “Arthington St.

REIKIA —
Moterų sortavimui popierų. 

Gera mokestis.
CONSUMERS PAPER STOCK 

COMPANY,
2834 South Loomis St. 

----------------------- i---------------
RĘIKHA moterų sortavimui 

vatinių ir vilnonių audinių. Pa
tyrimas nereikalingas; gera 
alga.

OLSON RUG CO.,
1508 W. Monroe St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto namų dar
bo, maža šeimyna, gera mokes
tis valgis iv kambaris. Atsišau
kite tuoj. J. Mačiukevičia 1036 
E. 93rd St., Chicago, III., Tel. 
Chesterfield 2822.

REIKALINGA indų plovėja. 
Už 6 dienas savaitėje $14,00.

Atsišaukite:
CAHILL RESTAURANT 

4153 So. Halsted St.

KARŲ KARPENTERIŲ
Patyrusių vyrų dėl nauįų refrige- 

rator karų. Labai gera mokestis dar
bui nuo štukų. Nėra darbininkų ne
susipratimų.

AMERICAN CAR & FOUNDRY 
COMPANY,

. 2310 So. Paulina (St. j )>

PARDAVIMUI * bučernė ir 
frosernė, sli arba bei namo, ge 
roj. vietoj, Brighton Parke, ki
tų tokių biznių arti nėra. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Agentai .<neaįUfuš'alikite

Lafayette j5354

REIKALINGAS barberys 
karais ir subatomis.

Atsišaukite:
2409 So. Hoyne Avė.

Roosevelt 7820
S. BUTKUS,

va-

PARDAVIMUI^ bučernė ir 
Trosernė, su > namu, taipgi pe
nus ant kietų anglių. Priežas
tis pardavimo patirsite 
’idtos. •<».!'

2856 So. Emerald Avė 
Victory 17115

PARDAVIMUI —
5 kambarių rakandai, visai 

pigiadj nes apleidžiu miestą. 
Galima matyti iš ryto iki 8 
valandą ir vakare nuo 6 ilki 
9 valandą.

Atsišaukite:
4936 So. Hei’hiitagc Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI namas South 
West Sidėje, 5 kambariai apa
čioj, 4. kambariai viršui, 2 tuš 
ti lotai, baroė ir garadžius.

Atsišaukite:
3303 So. Oakley Avė.

/ i • ./• -f y i

ant

REIKIA darbininkų prie bač
kų dirbimo. Darbas prie visokių 
bačkų.

Atsišaukite:
McARDLE CO., 

912 W. 38th Place

PAiRDAVIMUI ri»esvaigina- 
jių garimų parlOras, pigiai.

Atsišaukite.
639 W. 47-th Str.

Tel. Baulevard 5847

PARDUODU labai ‘ pigiai 5 
ruimų rakandus, labai mažai 
vartoti. ‘

J. JURGAITIS
4435 So. Sawyer Avė.

Telephone Lafayette 6208

PARDAVIMUI 8 kambarių 
cottagė, lotas 62x175, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Atsišauki
te 5301 Emerald Avė., tarpe 12 
ir 1, arba 6 ir 8 vakare.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI 

f - . /■ .

$2000 PIGIAU
Parsiduoda 2 jflatų muro namas. 

$3000 įmokėti, likusius ant išmokėji
mo.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS South 
Side. Parsiduoda 6 flatų muro namas 
ant dviejų lotų budavotas, šviesus iš 
visų pusių, gražioj apielinkėj. Parduo
siu arba mainysiu ant mažesnio na- 
mio, arba lotą priimsiu kaipo pirmą 
įmokčjimą. Su. reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

BIZNIS ANT PARDAVIMO
Kampinis namas su saliuno 

bizniu parsiduoda pigiai. Vieta 
yra labai gera šitoj apielinkėje. 
Kaina $12,000.00. Dargis A Dar- 
gis, 726 W. 18th St. Canal 1608

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da 4 flatų muro namas geroj 
apielinkėj; $1500.00 įmokėti, li
kusius ant išmokėjimo, arba mai 
nysiit ant biznio. Su reikalu kreip 
kitės pas A. GRIGAS, 3114 So. 
Halsted Street.

PARDAVIMUI pigiai 45 akrų 
farma, netoli La Porte, Indiana. 
Įskaitant staką, javus, mašine
riją. Mainysiu j namą Chicago- 
je. Savininkas, Bodenstab, 1501 
Ashland Block, 155 N. Clark St.

BARGENAS 2 augštų m<edi- 
lis namas po 6 kambarius ele
ktra vanos ir skiepas. Parsi- 
’uoda už $7,500. Savininką ga- 

’ima matyt visuomet, 1 lubos 
4505 South California Avė.

PARDAVIMUI arba fnainui 
7 kamb. rezidenciją fumade 
iildoma, murinę 6 metų senu
mo modemiška. Mainysiu? ant 
nažo namelio arba loto. Na- 
nas randasi geroj vietoj. 4916 

So. Tripp Avė., arti Archer Av

PARDAVIMUI 2 Ratų ria- 
na s,' karštu* vandeniu šildo- 
nas, yra knygoms šėpa, sun 
•'larlor, viskas modemiška, 7 
netų senumo. Noriu išvažiuoti 
S miesto1 tuojau. Kaina $14,00 
ųnigaiis $4,300. 6541 So. Arte- 
ian Avenue. Savininkas.

REIKIA vyro pusamžio, ant 
ūkės kuris netingi apie gyvu
lius apeiti gali būt ir senas; 
patyrimo nereikia, geros są
lygos, pastovite darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:: Farmer

F. t B. 15. Hinsdale, IU.

REIKIA
VAIKINO DARBUI
DEŠRŲ DIRBTUVĘ.
ATSIŠAUKITE

1215 South Halsted

IN

Str.

REIKIA vyrų verpėjų prie 
hand Loom. Patyrimo rterlei- 
kia. Darbas nuo štukų. Nuolat 
darbas.

OLSDN RUG CO
1508 W. Monroe Str.

REIKIA laikrodininkų. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite tuojaus:
3542 Ogden Avė.

Chicago, Iii.

REIKIA vyrų į geležies atkarpų 
.ardą. Mokestis 50c į valandą, darbas 
tik iki 4 vai. po pietų, subatoje pil
na mokestis, nuolat darbas. Taipgi 
mums reikia draiverių prie geležies 
atkarpų vežimų.
IROOUOIS STEEL & IRON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI
FOTOGRAFISTŲ ATYDAI

Pardavimui puiki ir didelė Studio 
ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
iiauno artisto. Savininkas priverstas 
varduoti į trumpą laika, priežastis 
jardavimo svarbi, Kjieipkitėč i Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St.,
Ne. 29.

PARDAVIMUI saldainių -krau
tuvė. Geroj vietoj. Tirštai lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu. F. Pociūte

9 E. 103 S t. Roseland D1

RETA PROGA
Turiu parduoti tuojau mano vėliau

sios mados mano parloro sėtą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liatnpą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky- 
ium už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 

nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 ei’.ę’štas.

namas po 6-5 kam 
garddžius. Kain:

naujas mūrinis na

PARDUODU JBučern^ ir 
Kjrosornę gleroj vietoj. Geras 
biznis priežastis pardavimo 
s&vininkas mjręte. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite pas J. Bal- 
chunas 828 W. 31 Str.

tel. Boūlevard 9265

TURIU parduoti tuojau 3 šmo
tų parloro setą, 2 Walton karpe- 
tus, console, liampa, lova, valgo
mo kambario setas, davenport, 
stalą, pusrvčių setą, dieninę lovą.

800 So. Crawford Avė.

HARDWARE
PARSIDUODA paint ir hardware 

Storas ir painterių šapa. su visais ge
riausiais įrengimais. Bizhįs išdirbtas 
per daugelį metų. Didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. Apyvartos daroma į metus 

45,000. Priežastį? pardavimo svarbi. 
Patirsit ant vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
BRIDGEPORT PAINTING & 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.

z ’ >

PARDAVIMUI (fotografų studio). 
Senas biznis, jaunam ar senam Žmo
gui gera ateitis. Nupirksit Už priei
namą kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris moka fotografisto ama
tą. Geram darbininkui geros sąlygos.

J. MEŽINIS.,218 W. dth Si., 
Racine, Wis.

. * '*  .......... "■' ....... . ■— —
PARSĮDUODA*pu'sė garage. 

biznis arba mainysiu ant bu- 
černės, automobilio arba loto. 
Atisišaukdte greitai. Savininkas 
turi parduoti į trumpą laiką. 
Biznis yra varomas labai ge
rai. Garadžia yra 30 karų. Pai’- 
duosiu pigiai arba išmainysiu 
į 3 dienas. Kreipkitės: 3122 S, 
Halsted St. Klauskite Josepto 
Bružas.

PARDAVIMUI rakandai: lo
vos, komodos, stalai, shoiw-kei 
sai ir tt. Labai pigiai.

5722 Wayne Avė.
Suiinyside 8006

2 flatų 
barius ir

.$3,900.
2 flatų

inas 5-6 kambariai; įmokėki 
$3,500.

2 flatų mūrinis namas 5-? 
kambariai, vanas ir elektrikas 
Kaina $6,500.

4 flatų mūrinis namas p< 
5 ir 4 kambariite, visi įtaisy 
mai. Kaina $11,700.

Tie visi namai turi būt par 
duo'tii arba išmainyti į trum 
pą laiką. Galima mainyti an 
biznio, loto, automobilio arb: 
farmų.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.
Phone Blvd. 9641.

SPEIČIAUS BARGENAS 2 
•v.'gstų >5 ir 6 karnb. elektra, 
asas, 'karštu vandeniu šildo- 
nas, yra visi reikalingi įrengi
mai ir apmokėti. Savininkas 
tiduos už $7,500, $2,500 įmo 
ėti, -kitus kaip rendą.. Del to

limesnių informacijų pasima- 
yk su J. N, Zeiwert and Co.

4377 Archer Avenue

BARGENAS ant kampo 14 
jagyveniirtų mūrinis namas 
lėtai po 6 kamb. ir po 4 kamb 
leaidos neša $10,000 į metus. 
Parduosiu pigiai arba mainy
tu? ant mažesnio namo. Del 

žinių klauskite Wm. 
3241 So. Halsted 

floor, telefonas Bvd.

latesnių 
rriflenas, 

Str. 2-nd 
5066.

NAMAI-ZEMt
FAĖMOS — ŪKĖS

Kas manote pirkti ar mainyti na
mus ant ūkių, turite geriausi laiką, o 
kada atvažiuosite, pamatysite musų 
apielinkę, tai nenorėsite grįžti, maty
site tą ko nematėt. Musų lietuviško
je kolonijoje kas metai yra Ocean 
County Fair, galite pamatyti visokių 
augalų, /ryvulių. paukščių, o tuo sy
kiu galėsite pasižiūrėti,ir farmas, ku
rios parsiduoda už pusę kainos. Fair 
prasideda Rugsėjo-September 18, 19, 
20, 21.

40 akrų, gera žemė ir budinkai, 2 
mylios į miestą ant bulvaro, $1,700, 
80 akrų, su viskuom už $3,090, 120 ak
ių, su viskuom, $4 573, įmokėti kiek 
galite. P. D. ANDREKUS, Real Es- 
tąte, Pentivater, Miąh. .

KAS norit pirkti arba parduo 
ti arba mainyti savo namą arb: 
biznį. Norit turėti mažesnį arb: 
didesnį namą, atsiduokit pas ma 
ne. Galit patįs ateiti arba rašy 
ti arba telefonuoti. Esmu sena 
išsidirbęs North Sidėje ir turii 
visko ko jus reikalausit. Patar 
nausiu ir jums taip kaip kitiem 
į trumpą laiką. Pasilieku laukda 
mas jūsų. George D. Taluc, Rea’ 
Estate, 2102 N. Leavitt St.

PARDAVIMUI 5 kambarii 
medinis namas su 1 akrų žic 
mės Lyons, III. Vieta ir narna 
labai geras. Nupirksit už pri 
ejnamą kainą. Tiktai puse blo 
ko nuo upės kranto. Matyti sa 
vininką galima vakarais po f 
v. 842 W. 33 Pl„ 2 užpakalis

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akerų farmą ant namo Chicagoj. Pa
silikau našlė ir pati negaliu tvarkyti. 
Parduosiu labai pigiai. 2 mylios nuo 
Lyons Manor, Rosconimon County, 
Mich. Kreipkitės:

K. DERKINTIENE,
1737 So. Union Avė., Chicago, III.

DIDELIS bargenas ant South Sldė 
Kam mokėti $17,000 už du flatu, š t: 
4 pagyvenimų mūrinis naujas narna: 
metų senumo, $16,750; įrengtas nagr 
naujausios, mados, aržuolo grindys i 
visas trimingas kieto medžio, pečiui: 
Šildomas. Reikia įmokėti $7,000. H'<u- 
tfus ant lengvo ismdkeščic. Atsišauki
te savininkui, Tel. Lafayette 1970

PARDAVIMUI namas, 2 augštų, 6- 
> kambarių, elektros šviesa, baltos 
inkos, kuknioj baltas floras. Naujas, 
'ražus namas, labai gerame padėji
me, akmeniniu pamatu, dėl greito 
ardavimo tik $4»000, kitur reiktų mo- 
ėti du syk tiek. Rendos $50 į m<- 
es|. A. M., 1913 Morgan St., 2 f!., 
•ontas.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

I

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2497 West Madigon Street,
> Tel. Seeley 1C4Š
SfuvlmM, decainavitm, akryMlių 
iirbimas-—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakari jų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir ąkrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sare Patek, pirmininkė.

MeDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabasb Avė. 

Dearborn 8178 
DREBIŲ, SKRYBĖLIŲ

kirpimas, siuvimas. Greitas llmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite kateldg*-


