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Gub. Walton par
sigabeno artileriją 
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Prancūzai perėjo 
Reiną

Daug žmonių užmušta 
Bulgarijoje

Žemės drebėjimas Anglijoje

-0437 No. 223

Oklahomos gubernatorius 
pašaukė artileriją

Kareiviu pagalba bandys suval
dyti legislaturos narius.

OKLAHOMA CITY, rūgs. 20. 
— Oklahomos gubernatorius, J. 
C. Walton, paeriškė, kad esą pa
šaukta daugiau kariuomenės, 
idant suvaldžius legisiaturos na
rius, kurie nori padaryti specia
lioj susirinkimą. Walton sako, 
kad šioje kovoje prieš kluxiečius 
jis nesustosiąs prieš nieką ir ne- 
pakęsiąs, kad jam kas kliudytų 
kovą vesti. - ' ■.

Nors gubernatorius nepasakė, 
kiek karięvių jis ątsikviesiąs, 
bet jis davė suprasti, jog jis da
rys viską, kad pastačius ant 
savo. t

Ir štai vėliausios žinios pra
neša, kad į Oklahomą City pri
buvo iš Kingfisher, Okla., būrys 
158-to regimento artileristų.

Legislaturos nariai yra nuta
rę susirinkti sekamą trečiadienį. 
Tame specialiniame susirinkime 
jie rengias svarstyti gubernato
riaus elgesio teisėtumą. Bet 
gub. VVaiton tvirtina, kad be jo 
leidinio legislatura neturinti tei
sės rinktis. Tai esą priešinga 
valstijos konstitucijai. Ir jis dė
siąs pastangų, kad ta konstituci
ja butų pildoma. Gi šaukti le- 
gislaturą jis nenorįs todėl, kad’ 
ji tik kliudytų jam vesti kovą 
su kluxiečiais. O šį kartą jis 
esąs pasiryžęs užduoti kvie
čiams mirtiną smūgį.

Prancūzai užgriebė buvu
sį kunigaikšėio polociy , v
Perėjo upę Reiną ir užgriebė 

palocių.

MANNHEIM, Vokietija, rūgs. 
20. — Prancūzų kareiviai perė
jo Reiną ir užgriebė buvusio Ba-

Išmainyk 
savo aotomobiliy 

ant loto 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 bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

deno kunigaikščio pa'locių. Po 
revoliucijos palocius pateko mie
stui, kur buvo įsteigti įvairus 
municipaliniai ofisai.

Bulgarijoje eina smarkus, 
mūšiai

šjutai esą nukautų ir sužeistų

LONDON, rūgs. 20. — “Dai
ly Chronicle” gavo iš Sofijos 
pranešimą, 'kur sakoma, kad 
mūšiuose kareivių su komu
nistais esą šimtai žmonių žu
vę.

Bulgarijos atstovybė pareiš
kė, kad kol kas dar nėgavufei 
jokių žinių,.

Vienuos bulgarų legacija iš
leidusi pranešimą, jog esanti 
nutraukta komunikacija su 
Sofija, ir todėl negauta ofi
ciali n ių žinių apie vykstantį 
perversmą.

Bet Londono laikraščių ko- 
resjnmdęntai praneša iš Sofi
jos, kad šiaurinėje Bulgarijos 
dalyje einą smarkus mūšiai. 
Nuostoliai) esą labai dideli. 
Komunistai esą areštuojami 
visais būriais. *

Pranešama taipgi, jog ir 
pietvakarinėje daĮlyje įvyko 
sumišimai. Kareiviai ir žan
darai esą gabenami į ten au
tomobiliais.

Radomire sukilėliai esą iš
ėję pergalėtojais. Ten jie su
kūrę provizorinę valdžią. Til
tai ir keliai esą suardyti, kad 
sulaikius reguliarinių kareivių 
žygiavimą.

ZankaflTo ministerija esan-! 
ti pasislėpusi ir saugojama ka
reivių.

Žemės drebėjimas 
Anglijoje ,

Buvo jaučiamas tik rytinėje 
dalyje.

LONDON, rūgs. 20. — Ryti
nėje; Anglijos dalyje pasireiškė 
nedidelis žiemės drebėjimais, 
kuris buvo jaučiamas tik juros 
pakraštyje.

Drebėjimas labiausia buvo 
jaugiamas aukštutiniuose na
mų etažuose, kur gerakai su
purtyta baldai ir išbyrėjo lan
gai.

IŠpradžių buvo manyta, kad 
juroje įvyko eksplaozija. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai buvo 
žemės drebėjimasi

Japonai neįsileido rusų laivo.

MASKVA, rūgs. 20. — čia 
gauta iš Vladivostoko žinia, kad 
japonai atsisakė įleisti į Yoko 
hamą laivą <rLenin”, kuris atvy
ko į čia šelpimo reikalais. Neįsi
leista taipgi ir laivų važiavusieji 
rusai.

Negry motery delegacija 
Wash:ngtone .

Tarsis su prezidentu kai dėl 
negrų padėties pagerinimo.

WASHINGTON, rugsėjo 19. 
— Prezidentas Coolidge pasi
matys su negrų moterų dele
gacija, kurion įeina įvairių or
ganizacijų delegates. Tai pir
ma tos rųšies delegaąija ap
lankys Baltąjį Namą nuo to 
laiko, kai Coolidge ėmė eiti 
prezidento pareigas.

Paprastai toks dalykas neat
kreiptų visuomenes domės, 
jeigu ne tas faktas, kad pasta
ruoju laiku negrų vadai ome 
gan tankiai Washingtoną yan- 
kytii. Dėlei to reiškiami! Įvai
rių nuomonių. Spėjama, kad 
negrai nori sužinoti, ar dabar
tinė valdžia yra pasirengusi 
daryti ką nors negrų padėties 
pagerinimui.

Nors negrų padėtis yra dau
giau’ sociologinė problema, bet 
pastaruoju 'laiku pradėta krei
pti domės ir į politinę to 
klausimo pusę. Negrai balsuo
tojai daugumoje yra republi 
konai. Iš repitblikonų j admi
nistracijos negrų vadai, sup
rantama, tikisi atlyginimo, ku
ris turėtų pasireikšti paskyri
mu jų į įvairias valdiškas vie
tas. Hardi ligas buvo nomi
navęs kelioliką negrų įvairiems 
valdžios darbams, bet senatas 
nepatvirtino prezidento sąra
šą. Ypač nusistatė prieš neg
rus demokratai. Bet tokiems 
urėdams, kur nebuvo reikalin
ga gauti senato sutikimas, pre
zidentas Handingas paskyrė 
nemažai negrų.

Paskutiniais mietais negrų 
nepasitenkinimas politikos Sri
tyje nuolat augo. Demokratų 
jie jau senai nebemėgsta. Su 
reį>ubflikolnefis įsantylkiai įrg|i 
ne visai geri. O taj dėl to, kad 
pietų valstijose kai kurie res
publikonai pradėjo vesti pro-> 
pagandą už neįsielidimą neg
rų į valdiškas vietas. Tani 
judėjime ypač pasižymėjo C.. 
Bascom Slemp, privatinis prc-: 
zidento Coolidge’o' sekreto- 
riiLs.. Kai kongrese buvo bal- 
suojapia sumanymas paskelb
ti linčavimą federaliniu pra
sižengimu, tai p. Sllemp kartu 
su demokrtaais balsavo prieš 
tą sumanymą.

Po to įvykio, suprantama, 
Slempo paskyrimas sdkretor 
rium labai sukiršino negrų va
dus..

O tas faktas, kad dabar 
įvairios negrų delegacijos vė\ 
pradeda lankytis j Washing- 
toną, aiškinama tuo, kad pre
zidentas Coolidge nori susi
prasti su negrais balsuotojais 
ir parodyti, jog Baltasis Na
mas neremia pietinių valstijų 
“•baltųjų respublikonų” judė- 
jim«. ; |; ĮJ- , i

Surado 3,000 senumo 
indus

šutinio kasėjai surado Chini- 
joje 3,000 metų senumo 
bronzinius indus.

SHANGHAI, rūgs. 19. — 
Bekasdami šulinį Chengchowe 
(Honano 'provincijoje), chinie
čiai surado vario ir bronzos 
indų, kurie, spėjama, priklau
sė Chow dinastijai, gyvenusiai 
prieš tris tuksiančius metų.

Per neatsargumą daug indų 
tapo sugadinta.

Pekine esantys Amerikos 
mokšlin inkai tuoj išvažiavo į 
Chengchową tyrimo tikslais. 
Bet chinų valdininkai nelabai 
prielankiai teatsinesą į ameri
kiečius. i

Kaip yra varomas šmu
gelis degtine

Į trumpą laiką šmųgelninkai 
pasidaro millonieriais, kad 
paskui vėl tapus ubagais

LONDONj rugsėjo 20. — 
H. Deiwington Wigley rašo 
viename I^ondono laikraštyje 
apie degtinės šmugelį, kuris 
yra varomas ant plačiausios 
skalės.

Šmugelio centras yra uostas 
Nassau, kurį kontroliuoja an
glai. Uuostas randasi netoli 
nuo New Jersey kranto.

Į Nassau iš įvairių Anglijos 
italių pristatoma už miliontrs 
dolerių degtinės,. 1921 m. 
čia buvo pristatyta degtinės 
už $5,475,000, o 1922 m. už 
$9,800,000. Iš čia tą degtinę 
vežama Anglijos -laįvukais prie 
New Jersey kranto, geriau sa
kant, prie pavojingosios zonos. 
Prie pavojingosios zonos pasi
tinka šmugelninkų motoriniai 
lalvukai, kurie pasiima visą 
degtinės krovinį ir pristato jį 
į Ameriką.

Bet, pasak Wi#ley, tai tik 
paviršutinis šmugelio vaizdas. 
Apie Nassarn esą nepaprastai 
daug piratų (plėšikų). Jie puo
lą degtinę vežančius laivukus 
ir atima krovinį. Tankiai ten
ka rasti tuščią laivuką — be 
degtinės ir be žmonių. O vie
name atvejyje laivukas šiaip 
taip dasigavo iki Amerikos 
kranto. Visi laivuke esantys 
žmones buvę surakinti.

Didespi šmųgelninkai nau
dojasi savita protekcija. Esąs 
gerai apginkluotas laivukas, 
kuriu’o važinėjasi sumedžiotas 
iš Nęw Yorko valkatų būrys. 
Tie Valkatas daboja išmugd- 
ninkų degtines krovinius. Bet 
saugok Perkūne susipykti su 
ta šaika: tąsyk /neišvengiamas 
bankrutas.

Vienas nęvvyodkfietis, Ro- 
sher, varė didelį šmugelį ir į 
porą mėnesių tapo- milioniė- 
rinm. Bet štai jis hna ir Susi
pyksta su ta šaika. Pasekmės 
tuoj pasirodė: jo degtinė ėmė 
prapulti. Piratai beveik kiek
vieną jam vežimą degtinės; 
krovinį 'pasigaudavo. Nuosto
liai buvo milžiniški. Praėjo 
porą mėnesių ir milionierius 
Roshcr prarado visą savo tur
tą ir tapo ubagu. O -kiek vė
liau jis visai pražuvo.

Tokie dalykai, pasak Wig- 
ley, šmugelio zonoje esą ne re
tenybė.

Vokiečio nacionalistai no
ri diktatoriaus

—...........

Jeigu komunistai -sukils, tai na
cionalistai paves Vokietiją 
diktatoriui vtaldyti.

LONDON, rūgs. 20. — Iš Ber- 
lino atėjo žinia, kad nacianalis- 
tai turčję slaptą kovenciją, kur 
jie nutarę paskirti Vokietijai 
diktatorių, jeigu komunistai su
kiltų. Diktatorium esą butų pa
skirtas kuris nors generolas, 

r
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PINIGŲ KURSAS
/

Vakar, rugsėjo 20 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 famkų ............... $4.96
Danijos 100 markių.................$18.08
Finų 100 markių ................... $2.75
Franci jos 10 frankų ....... $5.87 U-
Italijos 100 lirų ................... $4.47*4
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių ............... 40«
Norvegijos 100 kronų ........... $16.04
Olandų 100 kronų.................... $39.27
Šveicarų 100 kronų............... $17.72
Švedijos 100 kronų ............... $26.53
Vokietijos 1,000,000 markių 2/5c

Iš Shane kompanijos - 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Jau netoli bus 
vienas ketvirtdalis metų kaip 
Šios /dirbtuves siuvėjai kovo
ja už pripažinimą Amalgainei- 
tų unijos ir • pagerinimą siu
vėjų sąlygų toje drbtuvėje.

Per visą tą laiką lietuviški 
boseliai stengėsi dirbti kiek 
gagėdami, Ikad tik ka'ip nors 
sulaužius streiką. Savo ske- 
bams jię kalba, kad, girdi, 
jus bukite drąsus, nebijokite 
nieko ir niekas j Ūsų negali 
kliudyti. Nors . jus ir prašytu
mėte, kad streikieriai jus 
muštų, ir tai jie jums nieko 
nedarys, ba- jus esate gerai 
kompanijos aprūpinti. Kiekvie
nas 'jūsų turi 'kišenėje nešiotis 
indžionkšiną. čia teisybe; ne- 
kurie streiklaužiai taip ir da
ro — kartą apie keletą mylių 
nuo šapus streikieriai sutiko 
kdletą moterų skebų ir norė
jo su -jomis gražiai pakalbėti. 
Ugi tos, pamačiusios streikie- 
riu’s, kaip pradės balsiai šaukt, 
kad gelbėtų, nes, girdi, jas no
rį mušti. Ir indžionkšiną ran
koje ncšųios pribėgo prie poli- 
cisto: mister policman, tie 
žmones mus užpuolė.

Polucistas apsidairė aplin
kui, žiuri, kad čia jokių peš
tukų nėra tik keletas streikie- 
rių sustoję šypsosi iš skebų 
kvailumo. Policistas pamojo 
ranka ir pradėjo švilpti,, kad 

automobiliai ir žmonės ke
liautų. Tada ir skebės sukibu
sios viena į kitą striukino į 
gatvekarį; Tai vis taip daro 
musų seserys .lietuvės; žydų 
kaip ir nėra skobų. i

Boseliai per visą- tą laiką 
drąsina skebus, kad jie nieko 
nebijotų. Vienok sulig strei- 
kjerių paskiausiorriiis žfmicm'is, 
kurias sužinota iš lupų didžių
jų skebų ■— artimų boselių 
frentų — tai šiomis dienomis 

tie lietuviški boseliai atrodą 
taip, kaip kad jie rodos dru
giu sirgtų, — net jų kinkos 
virpa. Labiausiai tų, kurie po 
gatves bėgioja ir , nurodmėji; 
streikierius policijai, kad ši 
juos areštuotų. Streikieriai 
nesupranta, kas tokio yra su 
jais, — turbūt jie pradeda su
prasti kiek jie yra nuskriaud 
(streik/ierius Įir pradeda gailė
tis už 'blogus darbus. Gal jie 
jau nustos gatvėmis šnipinėti, 
kur iki šidliai nekurte jų la
bai ^aisližymėjo. S treiki eifiai
jųjų neužmirš ir streikui už
sibaigus, ba jie to nori, kad 
pagarsėjus kaipo didėliais strei
kų laužytojais.

Streikieriai sako', kad pabai 
ga šios kovos netoli esanti iš 
kompanijos pusės. Ale kiek 
streikieriai da gali streiką tęs
ti, tai nėra tokio, kuris galė
tų pasakyti, kad štai jau kom
paniją įveikti nėra galima ir 
reikia ją taip paleisti.

Nebus tokių malonių šiai 
kompanijai. • Streikierai varys 
ią su jos lietuviškais boseliais 
iki liepto galo, ir čia jie tu
rės smukti sU visais savo ske- 
bais.

Streikierių masinis susirin
kimas bus šiandien vakare, 
rugsėjo 21 d.r 5:30 v., 409 So. 
Haflsted St. Jei į šią svetainę 
nesutilpsime, tai eisime į 810 
W. Hurrison St.

—Toks kaip kriaučius.

Japonija gavo $5,000,000.
TOKIO, rūgs. 20. — Visi pa

bėgėliai iš žemes drebėjimo pa
liestų vietų tapo apgyvendinti 
barakuose.

Iki šiol Japonija gavo iš už
sienio daugiau kaip $5,000,000 
nuo žemės drebėjimo nukentėju
sių šelpimui.

Meksikos protestas ,
Obregano valdžia protestuoja 

prieš Johnstowno majoro 
paliepimą išsikraustyti vi
siems meksikiečiaims. z
WASHINGTON, ruigs. 20. — 

Valstijos departamentas pave
dė gubernatoriui Pinchot ištir
ti, ar tikrai Johnstowno ma
joras Canffield įsakė negrams 
ir meksikiečiaunš Išsikrausty
ti iš miesto.

Prieš tą majoro patvarky
mą gauta iš Meksikos valdžios 
protestas.

Direktorija atsidūrė 'labai keb
lioje padėtyje, nes daugelis auk
štesnių valdininkų įteik* savo 
rezignacijas. Pasil i uogavusių
vietų užėmimui sukilėliai neturi 
atsakančių žmonių.

Iki šiol jau liko prašalintai 49 
civiliniai gubernatoriai.

Bilbao tapo areštuota daug 
anarchistų. Areštai įvyko la
biausiai dd to, kad policija ma
no, jog anarchistai yra padarę 
sąmokslą prieš dabartinę^ val
džią.

Iš Melilla pranešama, kad Ab- 
del Krim, Moroccos sukilėlių va
das, esąs labai susirūpinęs. Jis 
bijosi, kad militarinė valdžia ne
pradėtų prieš jo spėkas smarkią 
kampaniją.

Užgriebė 5,000 degtinės 
varymui prietaisy

Tiek prietaisų konfiskavo perei
tais metais profcibicijos agentai.

WASHINGTON,~rugs. 20. — 
Bėgiu praeitų metų prohibicijos 
agentai konfiskavo 5,000 prie
taisų degtinės varymui, 50,000 
galonų degtinės, ir 2,000,000 ga
lonų įraugto munšaino.

Tokį raportą paskelbė prohibi
cijos komisionierius, Haynes.

W " -

Žemės drebėjimas palie
tė Persijos miestus

ALLAHABAD, Indija, rūgs. 
20. ■— Gan smalkus žemės dre
bėjimas įvyko Persijos miestuo
se Bujnurd ir Meshed. Smulkes
nių žinių trūksta. Spėjama, kad 
nėra nuostolių padaryta.

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

HAUJISN3S
l739S.HalstedSt.

Chicago III.
f

Karalienė sutinka suma- 
žinti sau algą

Olandijos valdovė pareiškė fi
nansų ministeriui, kad ir jai 
butų proporcingai sumažin
ta alga.

HAAGA, rūgs. 19. — Kara
lienė Wilhelmina ir karalienė 
Emma nusprendė, kad jeigu 
jau bus mažinama algos val
dininkams, tai ir jiedvi prisi
ima proporcingą savo algų su
mažinimą. Apie tą savo nusi- 
tarimą jiedvi pranešė finansų 
ministeriui.

Ispanijoje planuojama su
kurti respublikony partiją
Militarinei diktatrurai atsieina 

riestai, nes rezignavo daugelis 
patyrusių valdininkų.

MADRID, rūgs. 20. — čia 
vaikšto gandai, kad grupė buvu
sių valdininkų planuoja sukurti 
respublikonų partiją.

Barcelonijoje buvo pradėju
sios platintis žinios, kad buk ta
pęs nužudytas generolas Primo 
Rivera. Tuoj po to diktatorius 
paskelbė, jog klaidinančių ži
nių platintojai busią be niekur 
nieko šaudomi.

PEKINAS, rūgs. 19. — Bu
vo susirinkęs Chinijos parla
mentas, kad palskirti busi
miems prezidento rinkimams 
kandi (tylus. Vienok nebuvo 
sudaryta kvorumo, ir parla
mento posėdis atidėta iki pen
ktadienio. z

Dabartiniu laiku stipriau
siais kandidatais į prezidentus 
yra Dr. Sun Yotsen ir marša
las Tjgaio Kujn. I|et spėjama', 
kad atsiras ir trečias kandida
tas, kuris • gali rinkimus lai
mėti.

Saulė teka 6:35 valandą, lei
džiasi 6:50 valandą. Mėnuo te
ka 3:06 valandą nakty.
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■ Kaunas
Klerikalų “LalavėeT redaktorių 

traukia atsakomybėn.

IJidn Paščiui Tl-alsvtV’ 183 
(805) Nr. i* rugpiiSčdo įnėn. 
18 d. buvo įdėtas ‘ straipsnelis 
"Įdomius >uotiklA [kuriame 
keletas piliečių buvo kaltinami 
kyšio davime milicijos agen
tams Kaune, kad ji paliuosuo- 
tų nuo arešto kokį tai komu
nistę.

Gautomis žiniomis keturi iš 
paminėtų tame “Laisvės” 
straipsnely asmenys VII. 30., 
t y. tų pat dienų, kurių neva 
(vyko tas nuotikis, net KaiA- 
ne visai nėra buvę, o buvo Vo
kietijoje.

Todėl visi paliesti “Įdomus 
nuotakis” straipsnely asmenys 
patraukė “Laisvės” redakto
rių kunigų A. šmukštį bau
džiamom atsakomybėn už pik
tų apšmeižimą. (L. Ž.)

Ir Kaune esama “konsulų”, 
kur nukonsulina..—

Hitgpiudio 28 Kauno mllici- 
joi’! krlminalicl Skyriaus valdi
ninkai sulaikė apgaviką Rakš
tį Kazį, pasivadinusi “konsu
lu”, kuris paėmė iš pasiryžu- 
sfios važlluorta Amerikon pfl. 
Ambrozaitytės Rozalijos, jos 
sesers ir kilų piliečių, paei
nančių iŠ Raseinių apskrities, 
liečiančius važiavimą Aineri- 
kon dokumentus, 110 dolerių 
ir 1150 litų. Minėti piliečiai pa- 
fldvadinusiam save konsulu 
Rakščiai Kaziui davė tuos pi
nigus ią dokumentus, nes pa
starasis fl]*sidnięs juos išvež
ti Amerikon. Apgavikas patal
pintais Krlmiiiailiame Skyriuje 
r tardomas. (L; va).

---------- <■ - ...
Nelaiminga nrt|Rė. 

. * • t..
Panelė 17 metų, gyvenanti 

šandfudsi', nenorėdama lauk
ti nidainiingos irteitlės pasek
mių, atsfsveildnirsi si! savo 
draugėmis nigpiučio 29 d. iš- 
gėrė pusę Stiklinės nuodų (sie
linės nuties)’. Namiškiai pa
laukė gydytoją, kurs saku, 
kad Užsinuodijusi mirs. (L. Ž.)

Naujas teatrai.

Įkurtoji ir vedamoji nuo 
1919 m. p. A. Sutkaus Vaidy
bos studija iki šiol išleidusi 
jau dvi moksleivių lai d i perei
na tautos Teatro žinion. Moks
leiviai, greta eilinių studijos 
darbų, bus pritraukiami prie 
bėgaanųjų Tautos Teatro vai
dinimų, ir besidarbuodami

RUPTURA
IŠGYDOMA

Kilioj 0 Skausmo
Auksiniai žodžiai nuo šimtų išgydy

tų pacijentų pasako jums KUR.
šią savaitę mes turime žodj nuo Mr. 

I’apiez.
Skaitykit ką jis sako:
“Per tris metus aš kentčjair nuo 

rupturos ir buvau susivaržęs su dir
žais. Aš norėjau būti išgydytas, bet 
bijojau peilio operacijos. Paskiau a§ 
gavau paskaityti apie Dr. Flint m«to- 
uą gydymą rupturą, aš buvau labai 
užganėdintas kad gavau tą būdą gy
dymo.

Gydymas buvo pilnas pasisekimas 
ir mano ruptura pranyko. Nei vie
nas, kuris neturėjo to nesmagumo, ne
gali suprasti, koks smagumas ir lai- 
,inč būti Jšgydytu į tokį trumpą ir 
lengvą būdą. -*

Be peilicų be skausmo, be gulėjimo 
lovoje ir išgydytas. Aš dabar svei
kas ir stiprus ir jaučiu, kad toks bu
siu visą laiką. Aš tikrai liudiju tą 
darbą padarytą Dr. Flint”.

Andrew Papiez, 12050 Lowe Avė.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojų mano paties metodu. B® 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

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

r.ielų, panedsiiais ir ketvergaiš iki 
l;30 p, p., nedaliomis, uždaryta.

greta jau baigusiųjų, galės sėk
mingiau vystytis kuriamame 
scenos darbe. GI patsai Tau
tos Teatras savo vaidinimus 
pradės tuojau, šj rudenį.

IL- 2-1
Milicininko nusižudymas.

Rugpiučio 29 btfte Gedimino 
g-yė Nr. 10 nusišovė 3 nuova
dos eilinis milą eini n kas Dali- 
nOnkaitis. Nusižudymo prie
žastis neišaiškinta. Tardymas 
vedamas. (L-va).

Iš Klaipėdos Krašto
Klaipėdos krašto mokyklos.

Klaipėdos krašte yra viena 
mokytojų seminarija, auklė
janti 75 mokiniui, viena val
stybinė gimnazija, dvi viduri
nės miesto mokyklos, viena 
mergaičių gimnazija ir vie
nas lielejus. Visos šios mokyk
los yra Klaipėdoje. Žemesnių
jų , mokyklų K»iaų(ė|dos krašte 
yra 238, tarp kurių 130 vien
klasių (su vienu mokytoju} ir 
90 dviklasių Jsu dviem mo
kytojais). Iki Klaipėdos kraš
to išsivadavimo šiose visose 
mokyklose nuo 1870 iii. (tais 
metais vokiečiai iš visų mo
kyklų lietuvių kalbą išmetė) 
buvo mokinama vien tik vo
kiškai, nors jas lankydavo be
veik % lietuvių mokinių. Da
bar į jas įvedama ir lietuvių 
kalba, tik darbas taip grėitai 
neina, nes yra didelė stoka lie
tuvių kalbą mokančių moky
tojų.

Siy mėty Žemes Ūkio 
Paroda Katine

(Bendrieji parodos Įspūdžiai).

8ių metų žemes ūkio ir pra
monės parodos atidarymas 

r ."j1, v1" r ju*,; ■ -m:::. ■ q7xr.7rr.-TT.-.
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PUIKUS BALIUS!
Rengiamas Lietuvių Vakarines žvaigždes PašelpinioxKliubo 

Subatos vakare, Rugsėjo (Sept.) 22 dieną ‘ 
MILDOS SVETAINĖJE, 

32 ir Halsted St. 1
Pradžia 0:30 vai. vak. — tęsis iki vėlumos

Bus programas ir šokiai, lekiančioj! pašta. Visi kviečiami.
KOMITETAS.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti S t. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. ,

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
IZth STREET ,g|gm
Tel. Kcdzie 8902

...T------------------ ............................................................... ............... ■

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite — '• h . ’

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

ragjrtučlp 2fi d, btfvp labiau 
laukiamu#, negu pereitais me
tais. Jau keliomis savaitėmis 
prieš atidarymą musų pramo
nininkų tarpe buvo kilęs ne
paprastas susidomėjimas šią- 

ja paroda. Ir tštikrųjų,\ pra
monininkams paroda yra ne
lyginant kokia šventė arba ki
taip sakant savo rųšios rung
tynes, kurių pažiūrėti sueina 
paprastai daugybė visokių 
žmonių. Bet ir nepramoniniu- 
kams, Ir šiaip žmonėms, kurie 
nori pamatyti vienu akiu* žvilg
terėjimu musų pramonės ir 
žemės, ūkio stovĮ, svarbu Ir 
Įdomu yra aplankyti tokia pa
roda.

Keliomis dienomis prieš ati
darant parodą daugeliu! buvo 
atėjęs Į galvą toks kutins klau
simas —• ar šita paroda bus 
didesnė Ir turtingesnė už per
nykštę. Toksai klausimas ypač 
lindo | galvą tiems žmonėms, 
kurie toliau stovėjo nuo paro
dos kon įlieto ir Ikuirie visai 
nieko nežinojo apie rengiamos 
parodos darbų eigą, apie stato
mų eksponatų (iskįalčių. Tik 
rugpiučio 26 dieną, t. y. paro
dos atidarymo dieną, pagaliau 
įtikino ir tuos, kurie pirmiau 
nenorėjo tikėti.

Jed imtum lyginti ^i<T parodą 
su pernykšte, tad reikėtų pa
sakyti, jog šiemet padaryta di
delė pažanga. Pereitų metų 
paroda prieš šių metų parodą 
yra tik vaikutis. šiemet |pa- 
viljonų yra beveik pustrečio 
karto daugiau’, taip pat žy
miai daugiau, Ijeveik keturis 

kartus, yra gyvulių. Šiemet vi
sos parodos aikštės vietos yra 
užimtos, ir nėra tokių dlidelių 
tuščių vietų, kaip pernai. Da
bar kai žiuri į parodos aikštę 
iš bet kurios vietos, tad ma
tai priešais save gyvą darbą ir 
ypač džiaugiesi, kad yra pa
ėjėta šiek tiek pirmyn musų 
pramones plėtojimosi srityje.

Lietuvos pramonės ekspo
natų skaičių šioje parodoje, žy
miai padidino Klaipėdos kraš
to Įvairios firmos.

Iš užsienio firmų kaip ir per- 

nal, pirmąją vietą tuTl vokie
čiai fabrikantai, arba kitaip 
sakant — Vokietijos pramonės 
eksponatą daugiausia yra iš
statyta.

Musų žemės uk'lo produktų, 
javų, daržovių ir sodo vaisių, 
šioje parodoje bevelk nema
tyti. Bet dėl to nereikia ste
bėtis, nes Šiemet daugelis 1Ų 
sėklų Ir vaisių ligi šiol dar 
neišnoko, arba dėl lietingos va
saros musų ūkininkai nesus

pėjo ir negalėjo tų produktų 
patiekti. Užtat arklių, galvijų 
ir paukščių šiemet yra pa
kankamai, nes šiuose skyriuo
se dalyvauja' daug daugiau eks
ponatų negu pernai.

Pats parodos aikštes sutvar
kymas šiemet atrodo klek ma
lonesnis Ir puikesnis: kai kur 
padabinti takai arba keliui, 
yra taip pat pataisyti suolai 
atsisėsti. Įėjimas | parodos 
aikštę yra padarytas iš kitos 
vietos, būtent — iš DuonelaJi- 
čio gatvės. Čia šiek tiek vin
giuotas takas, šalimis pagra
žintas, tiesiog veda į ^parodą, 
šis. įėjimas yra pirmiausia tuo 
patogus, kad nendikia’ ilgos 
varsnos eiti akmenuota Paro
dos gatve, kaip kad pernai bu
vo. (A. Kelmutis —• “L-va”)

Išdirbėjai augščiaųsios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyj.

r BOJKES ąf N 
10 orto

AR JUS ESATE 
NUOLATINIS

RŪKORIUS '
Jeigu esate, tai Jys turit 
rūkyt cigaretusl iš lengvo 
tabako.
Turkiškas tabakas yra 
lengviausias ir geriausias 
tabakas dėl cigaretę, 
HELMARS yra iš 100% 
Tyro Turkiško Tabako ir 
duoda Jums nuolatinį ge
rumu ir malonumą, nežiū
rint kiek daug rukytumėt.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrytulėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti /Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motenj Ligos.
7 West Madison Street, kainb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaąlndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Įšventinimas j Kunigus

įšventinimo | Kunigus atsibus
Rugsėjo 22 d., 1923 m.

BAŽNYČIOJ MOTINOS DIEVO š. 
35 IB UNION AVĖ.

Bus ^Šventintas j Kunigus Deakon. 
STANISLOVAS LINKUS

Šventins Jo M. Arclvyskūpas
Carmel Henry Cariora D. p.

Taipgi Aro. Vyskupo Vikar General 
Rev. E. J. Higgins D. B. Ir taipgi 
bus daug kunigų iš Chicagoa ir 
iš kitų miestų.

Rugsėjo 22, 23, 1923 irt.

Dr. Anielė Kaushillas

V 4®$

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo Šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo. 
......  n

Kadencijos Tel. Brnnswiėk 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC^IftYDYTOJAS 

Be gyduolių, be opefacijoe 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

fiventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Kobėj ir Nortb Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Paseląningai gydau staigias Ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
n. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

.......  . i ■

Res. Phone Republic 7812 
Rcs. 6117 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.

Ofiso Telefonas |YO M Ą RROAD Busto Telefonas Central 4104 ri* 21 • Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

Ofisas ir Labaratorija 
8101 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

CH’ROPRACTOR
3250 So. Halsted S’t., 

Ant viršaus Universal State Banko 
Phonfe Yards 4951

Phone Cicero 552G
Dr. Helen M. Wisnow 

DENTISTE
Vai. 9—12 dieną, 1-
2137 S.. Cicero Avė., ><•.
n Cicero Stoties Douglas

W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimti 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. Utarninke ir ne
dalioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

N«nno Liewininioe num.S33, tik
rai pigus. Turi žemą virįų ir vi- 

‘ sijoną. Jš tvirtos iviesial 
runsvos ar baltos materijom ; <iy 
ožiui 24 iki 36; atsieinu tik 33. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums k/ivq vard$, adresu ir 

k $3. Mes pasiųsime.
.PyBioic'Fash 

120 E. IčthSt

Physical Cullure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, ’ 
Naturopathas

Gydau įvairias 4igas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Theater BĮ d g., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieni. 

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

Tel. Lafayette 5698.

norEbaMi
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
F^, M TAS JUMS RUS f 

"ANT NAUDOS. f

809 W. 35fh St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADALOM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiau® t^nigus ir 
Parduodam I.aivafearkea.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom 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 utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
—......... *---------------------------- ' -

iV'RKi 1 1............. ...
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895
■ I ............................................... UI ,

Z**1--...... 1 ■ ■ -. F.....
V, W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

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

Tel. Yards 4681

" S. W. UANES, Advokatas' 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 Weat Monroc Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: G iki 9 vai.■ ............... . „,l»

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’t., 

Telephonė Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.
----

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI i

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY 

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarket 1018

""...... ' -lį " \
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriuusiai
M. Yuška 

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

LIEPOS J 
DRABUŽIU ' 
PATUSTINIMO <>
IŠPARDAVIMAS 'q

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

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną as 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauniu 
vyrų vertėš nuo $22.50, $25.00 i. 
$27.50 dabar ............................. $18
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir ‘v’-'uą 
vyru vertės nuo $30.00,
$85.00. Dabar ........................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunu 
vyrų vertas nuo $87.50, $42.56 » 
1‘47.50. Dabar.......... . ................... $32.50v
Jaunimui sportiško modelio 2 kel nw 
siutai vertės nuo $22.50,. $2K&0 Iv 
327.50. Dabar ..............   $13.5$
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų aiu- 
ai už $12.50 ir augščiau.

Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ 
augščiau.

S. GORDON r
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalsteJ 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ liv S f'4 
Subatdrnis nuo 8 ryto 11^ 'O • '
Nedėliomis nuo 8 ryto li„ į
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KORESPONDENCIJOS Svetimšaliy studenty su 
varžymas Vokietijoj

yra anglių » 9,
2,

Grand Rapids, Mieli
Neįvykusios prakalbos.

Mes niekados nebijojom ir ne 
bijom duoti knygų peržiūrėti 
ir kaucijos už si statyti, jei tas 
reikalavimas butų buvęs be 
intencijos mu‘s pažeminti ir ap
šmeižti. Nors mes ir Ir* kau
cijos buvom, bet pas mus ne
prapuolė nė vienas centas kuo
pos turto. Del tos kaucijos 
tai turime pasakyt, kad1 kai 
buvo metinis sutrinkimas, ku-, 
riame buvo renkama nauja 
valdyba, mes patys buvom 
apie tai prisiminę, bet visi na
riai sutiko, kad nereikia jokios 
kaucijos, tai ir mes ant to su
tikom. .

K. K. S. prikiša kažkokius 
M. Liepienčs pasižymėjimus 
L.M.P.S. vietos kuopoj. Aš, M.* 
Liepienė, turiu pasakyti, ikad 
kol E. K. S. nebuvo toj L. M. 
P. S. kuopoj, kuopa gerai gy
vavo, nors ir nebuvo skaitlin
ga narėm, ir M. Liepienė kiek 
galėdama veikė organizacijos 
naudai — tiek ji ir pasižymė
jo. Be£ kai tik ton kuopon 
prisirašė E. K. S. ir pradėjo 
savotiškai elgtis ,tai ne tik M. 
Liepienė apleido kuopa, bet ir 
kitos narės. Aš galiu tiek pa
sakyt, kad kai E. K. S. — ta 
smarkioji darbuotoja ir dagi 
L. M. P. S. 57 kp. sekretorė 
ateina j susirinkimą, tai esti

Taip vadinamas bodševistinių 
draugijų Sąryšis ir L. M. P. S. 
k p. rengė prakalbas 14 ir 15 dd. 
rugsėjo. Buvo pakviesta net iš 
Brooklyno kalbėti E. Ješkevičiu- 
tė. Pirmos prakalbos turėjo 
įvykti Šv. Jurgio Dr-jos salėje. 
Atėjus paskirtam laikui žmonių 
prisirinko apie porą šimtų. Visi 
laukė prakalbų prasidedant. Pu
blika sėdi beveik iki 9 valandos, 
o prakalbos vis neprasideda, 
žmonės pradėjo nerimauti — 
delnais ploti. Pagaliaus pasiro
do estradoj pirmininkas — aiš
kina, kad kalbėtoja neatvažia
vus, bet da publika lai palau
kianti, nes esąs automobilius nu
siųstas stotin, gal da rasiąs kal
bėtoją, o kol sugrįšiu, tai kalinė
siąs K. Jakimavičius. Pastara
sis išėjęs pasisakė, kad jis kalbė
ti neprisirengęs. Tiesa, nieko 
ir nepasakė, tik parėkliamavo 
komunistinę “darbininkų par
tiją’’.

Parvažiavo ir automobilius, 
bet kalbėtojos neparvežė. Pub
likoj neramu. Pagaliau vienas 
pasiprašęs balso duoda įnešimą, 
kad butų apkalbėta, kodėl taip 
pasidarė, kad kalbėtojos nėra. I tiek f‘be<sjdarbuodama
Rengimo komitetas paaiškino Į organizacijos”, kad nė ke- 
kad rašęs laišką, bet atsakymoĮturiom akim nebeįmato ir no 
jokio negavęs, ii net nežinąs tik-1 bepajėgia protokolą perskaity- 
rai, pas ką turėjo kalbėtoja at-Į;j manęs, tos nelabosios, 
važiuoti. Sakalauskas atsisto- |prašo: “Liepiene, jau aš pavar- 
ięs aiškina, kad čia niekas dau* I'tįįjj, ^įį skaityk!” 
giau nesąs kaltas kaip tik Ko-j M Liepienė, kaipo L. M. P. 
mitetas. Visa priežastis, sakelę vietines kuopos kasierė, yra 
jis, kad nėra patyrusių žmoniųIpiInai su ta kuopft atsiskai_ 
tame darbe. Pasirodo taip, kacp.ius_jai p; k. S. nešiką 
bolševistinis sanryšis neturi nė I prje jQS 
tiek išmanančių žmonių, kurie! Liepienė
galėtų prakalbas surengti... I Petras J. Liepas

Taip ir likos uždarytas susi-l Red paE(aba. — Šiam 
rinkimas. Prieš uždarant pil-Į sakymui” duodame vietos dėl 
mininkas kvietė visus ant ryte ly ,kaj ..vilnis”, kuriai jis bu- 
jaus susirinkti į U S. ir D. salę I vo pasilĮstaS) atsisaks ideti 
kur tikrai turėsią prakalbos! ________________

Ant rytojaus žmonių susirih-| latviai lengvinsi SUSie- 
ko jau visai mažai ir tie patys! Kimž| SU Lietuva* 
nei nesėdo, pasimaišė salėje iri •
išsiskirstė nelaukdami taip vė l R^a- (K-)e Latvių spaudos 
lauš laiko kaip vakar. Mat kaž| pnmešįmi, rugpjūčio 18—19 
kas pasakė, kad kalbėtoja nuva
žiavus į Chicagą...

— Gužutis.

Volkie^ių laikraščiai įskun.- 
d^iasi, kad Vokietijoj perdaug 
privisę svetimšalių studentų. 
Dėlto siūloma įvesti didesnių 
jiems suvaržymų — pakelti 
mokesnį iki 120—150 aukso 
markių ir dar sumanyta kito
kių klinčių pastot svetimša
liams į aukštąsias Vokietijos 
mokyklas.

Berlino universitete yra 
2318 sveitiMailių studentų. 
Daigiausia bulgarų — 230, 
tarp Jų 176 vyrai ir 54 mote
ris. Antrą vieą užima rusai — 
219, tarp jų 169 vyrai ir 50 
moterų. Trečią ^ietą užima 
lietuviai, jų čia yra 192 stu
dentai, 127 vyrai ir 65 mote
rys. 
111

Mažiiaufeiai 
prancūzų — 3, belgų 
portugalų — 1.

Sveti'mšaliai studentai suda
ro 0.2 visų Berlino universite
to studentų skaičiaus (L. Z.).

Nepasidalina bažnyčių

Ryga (E.) Dėlto, kad Rygos 
evangelikų bažnyčia, “JakobS- 
Kirche” perduota katalikams, 
visose protestantų valstybėse 
ruošiami griežčiausi protestai, 
ypač Švedijoj. Kiek* laiko at
gal šiuo dalyku rūpinosi tik 
bažnytinės sferos, o dabar vi
same krašte prasidėjo stačiai 
protesto judėjimas. Rugpiučio 
14 d. prasidėjo rinkimas para
šų protestuojančių asmenų. Jų 
tarpe daugelis žymių dvasiš
kių, mokslininkų ir kit.

Ištisą audrą sukėlė iš Rygos 
gauta žinia, kad iš bažnyčios 
polidijos išneštas Gustavo 
Adolfo paveikslas., “Stock-t 
holms Tidningen? turėjo in- 
tervju įsu švedų arei vyskupu 
Soderblomu, kuris griežtais 
žodžiais reiškia pasipiktinimo 
dėl išmetimo jo padarytos do
vanos. Aštriu sarkazmu jis pa
žymi, kaip pavojingas rodosi 
šis didysis karalius, jei po 300 
metų po jo mirties jis turi 
būti policijos niekinamas.

z
DR. M. ŽILVITIS,

» DENTISTAS 
4193 Archer Avė.

9 iki 9 vak. kasdien 
nedėlioj 9 iki 12 

Telefonas Lafayette 6061

Garsinkitės Naujienose

“At-

terių pasitarimas čkonomi- 
liais klausimais. Jame nutar
ta pravesti plačiųjų vėžių gelž- 
kelį tatp Rygos ir Liepojaus, 
sumažinti) eiksportuojamoms 
prekėms tairfą ir palengvinti

Atsakymas Vilnies kor^spon-1 n^isiekimą su Lietuva. (L-va)
dentei E. K. S. I Tr.1,:-,1--- ; irrrrr.

•—(--------------- -----------

Carnegie, Pa

Vilnies 62 num. tilpo kores
pondencija iš Carnegiė, Pa.. 
kurios autorių pasirašo E. K.

Tolinus, graikų — 113, 
vyrų ir 2 mot.; rumunų 
106 v. ir 9 mot.; šveicarų 
100 vyrų ir 14 mot.; uk-

——.ai. i —i m , „„„į ...
Ar jus žinote, kad

Ambasadorius Boni Longare, Gene
rolas De Marinis, Deputatas De Viti I 
ir Deputatas Di Marco, Italijos dele
gatai į ateiantj nusiginklavimo susi
rinkimą Parsi, buvo pakviesti specia
liam pasimatymui su Premieru Mus- 
sulini. Kaip delegatai išaiškino savo 
pilną programą, Premjeras pasveikino
juos ir pareiškė, kad jis pilnai sutinka I 
su jų programų ir darbu kaipo 'dele- i 
gatų. Ar jus žinote, kad Hehnar Į 
Turkiški cigaretai turi savyje tabaką Į 
geriausio skohio ir 100% gryno Tur
kiško tabako?

Imfs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENČ
AKUŠERKA

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingus tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligonini sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagalba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko ne! 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo orgtl^Bmo

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc < 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

< - -

Siurmaitlienė: Korespondentė 
puola S. Bakaną, o paskui pa- 
si t veria SLA. 128 kuopos bu
vusios valdybos narius Lieį>ą 
ir Liepienę. Prikaišioja mums 
nebūtų dalykų ir Visą 128 kp. 
atsitikimą pristato tokioj švie
soj, kad tik stebėtis reikia, 
kaip korespondentė drįsta to
kių neteisybių rašyti.

Pirmiausia turim pasakyt, 
kad Bakanas dėl musų rezig
nacijos nekėlė joje jokio ler- 
mo, o aprašė Tėvynės 30 nu
mery taip, kaip ištikrųjų 128 
kuopoj buvo. Ir mes užtikri
nant E. K. S., kad Bakanui mu
sų kuopos veikimas yra gerai 
žinomas, nors jis jai nepri
klauso*—jis praklauso 9(Mai 
kuopai, — bet jis yra SLA. 
3-čio Apskričio sekretorius ir 
musų kuopai yra gelbėjęs ne 
tik parengimuose, bet ir nau
jų narių prirašymu, neimda
mas sau jokio už tai atlygini
mo. O pati E. K. S. vos spė
jus prisirašyti prie SLA. jau Į 
pasižymi šmeižtais.

Mes rezignavom ne dėl to, 
kad bu’vo pareikalauta knygų 
peržiūrėt ir kaucijos, bet dėl 
tilpusios Tėvynėj K. Siurmai-I 
čio (dšt\i,et’U—1 Sdumiafitienes!) 
rašytos korjhspooidencijos iri 
dėl visokių intrygų, kurios 
buvo daromos musų kuopoj. Į

k i—sočia lės

Baugiai 
S. V. 

ka- 
Lietu 

partrauk 
čionai, 

kar

kė 
ir

PATOGI IR TRUMPA 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

Keliauk 
ant smagių
valdžios laivų, 
da važiuosi J 
vą arba 
gimines 
Plaukimas du 
tu savaitėje.

Smagi, greita 
lionė, puikus 
įvairus valgiai 
iluimingi kambariai 
—parankamai 

svetainės—tas 
ant S. V Valdžios laivų.

S. President Harding .....
S. Leviathan ....... Sept.

President Arthur .....
Geo. Washington ... 
America ......................
President Roosevelt

Rašykite apie kainas ir kitas 
informacijas į

United States Lines 
110 South Dearborn St Chicago, 

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

Toronto 
Vedėjai

UNITED STATES 8HIPPING BOARD

viso- 
ką gausite

s.s.
s.
s.
s.
s.

s. 
s. 
s.s.

... Sept. 22
29 Oct. 20
...... Oct. 2
..... Oct. 6

Oct.
.... Oct.

13
23

1)1.

ATDARA SUBATOJE IKI 6 VAL. VAKARE

KLEIN BROS
įsMse

Straipsnis xxxviii.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalas Įdomius bdsianiioms 

motinoms Ir motinoms jau-, 

ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe- 

nijimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliariUtals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvIMsatL

McCarthy
ChicagO

vakare. Sere- I
Nedėlioję nuo )

abejotinose atsitikimose

_ _______ Ar turite reuma-

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiee 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

TOn&J

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po pum. 136 South Wabasb 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame nąujausius 

serumus,- čiepus, antltoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrėdyti 
tiškus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt' 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti bu 
noru, ateikite Ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų1 gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G 

136 Wabash Avė.....
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
ft vai. ryto iki 1 vai. po ■ '

114, 
rainiečių 61, 53 vyr. ir 8 mot.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

z<fįrl)R. HERZMAN

KŪDIKI
UEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

PIENO PAŠILDYMAS
Kad pašiklžius pieną iki tinkamos 

temperatūros, įdėk bonkutę į indą šil
to vandens taip kad vanduo pasem
tų visą pieną. Vhank, bet, neužvi
rink. Bandant šiltumą, užlašink ant 
rankos. Jei jaučiasi maloni šilinia, tai 
kūdikiui tiks. Jei pienas per karštas, 
atvėsink, pakišęs po kranu šalto van
dens. i ’

KŪDIKIO LAIKYMAS' BONKUTE 
PENINT.

Kūdikiui čiulpiant reikia ji ant ke
lių laikyti, galvą ilsint ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laiką, 
ir tokioje pozicijoje, kad bonkutęs 
gurkly nuolatos butų pieno. Jei taip 
yra, tai neleidžiama orui čiulptis per 
čiulpiką. Duok kūdikiui progą gerai su 
kąsti čiulpiką.

PENĖJIMO ILGIS 
čiulpimas turi baigtis į kokią dvi 

dešimts minutų. Jei kūdikis rija go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei. 
Taip daryk kelis sykius penint. Jei 
kūdikis mieguistas, neduok snahsti kol 
neišbaigs bonkutės. Jei to nežiūrint, 
užmigtų, atimk bonkutę ir neduok nie
ko iki kitam sykiui.
JEI JŪSŲ KŪDIKIS NEDAPENĖ- 
TAS, TAI PRIEŠ JI STOVI LIGA
Nežiūrint progreso medicinoje ir ap- 

švietos, šeši milionai musų vaikų mo
kyklose yra nedapenėti. Kaltos dau
giausia motinos, nes jos nepažįsta pa
vojaus ženklų. Blogas penėjimas yra 
gilus, vidinis dalykas. Jis pradeda sa
vo mirtiną darbą pirm< negu^ nepaste
bintieji pamato. Blogiausia tai tas, 
kad jis paliečia visus. Nedapenėtas 
kūdikis labai tinka ligoms. Pavyzdžiu 
džiova bujoja tarpe tokių. Nebūtų taip 
sunku išnaikinti taip vadinamas vai
kystės ligas jei butų galima prašalinti 
nedapenėjimą. Kiekviena motina turi 
apsaugoti savo kūdikį dėl jos pačios 
labo ir dėl labo kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borderfs Eagle Pie
ną į vaikų valgį motina gali būti tik
ra, kad teikia jiems tikrą apsaugą.

Nelabai senai moksliški eksperimen
tai daryti su mokykhi vaikais parodė, 
kad Eagle Pienas atzymėtinai pasek
mingas gydant nedapenėjimą. Vaikai 
gavę Eagle Pieną rodė daugiau pro
greso negu penėti su paprastu bonkų 
pienu. Daugelis augo du syk smar
kiau. Nes Eagle Pienas turi kiekvie
ną veikėją, reikalingą vikriai sveika
tai.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių 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 laikrašti “1'6- 
▼ynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. ižleistaa knygaa už pusę kainos.

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

$6.00,9.00 ir 12.00 {savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės Šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Nepriiinam orderiu nei paštu nei telefonu

VYRŲ SIUTAI PO $15!
Tokia rudenėlių rūbų žinia su
trauks daugybes vyrų čionai suba- 
toje. Rudeniniai siutai iš puikaus 
worsteds ir cassimeres — daugu
mas 2 kelnėmis. Visų mierų ir, visų 
naujų nuodelių!

KITI SIUTAI iš saccimeres ir wor- 
steds, 1 ir 2 kelnėmis, $21.50

K

DYKAI! VIDAUS ROLE IR LAZDA!
Su kiekvienu vaiko siutu už $6.95 ar daugiau 

Tikr'a apsiūta bole žaisti viduj ir tam1 tikra lazda — 
abidvi dykai! <

VAIKŲ 2 KELNIŲ SIUTAI
Geri pastovus modeliai, visokių Hsuinaišymų, mieros 8 
iki 15 metų. Specialiai 
tiktai po________________________________

Pavasariniai viščiu
kai, šviežiai papjauti, 
tinkanti virimui arba 
kepimui, 29c 
svarui

Pot Roast, atpjauti iš 
labai gero šmoto, sva
rui tik
tai

Lašiniai, gražus ne
riebus, sausi, Klein 
Bros. Lily brand, 7 
svarų slabai, pusė arif M i / svarų siaoai, puse ar 

B Z/-C visas slabas> OQ A 
svaruisvarui

Dr. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 f
Valandos

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 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 -

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

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

nuo 5:30 iki 7:86 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. Kl
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland, Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. ’Albany Avė. 

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

kMMM

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.
NDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorijaf: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4186 

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

gyvastim, o gyvastimi nervų yra

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų 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 Drexel 2880

Telephone Yartfs 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

J

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 

2 dieną.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. IVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted StM
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

cago, III.

l> ' . --
Rezidencijos tel. Van Buren 0234 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
"Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
, Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257U

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

dr. v. a. Šimkus
■ - t

Gydytojas, Chirurgas Ir Akuieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 

f

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 .......................... . ........................ ............................■■■ 

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

Optometriit 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Rampas 47-tos gat. 

2-roe lubobs

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.
/

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Telephone Armitagc 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago



jisai nuėjo į “Tėvynę”. Apie 
didžiojo karo Vidurį tečiaųsNAUJIENOS

>,,wi "L y tyl jisai vis daugiaus ėmė dar-
Th« Lithn*ni*n M*w* Pnb. c©., Ine. buotis biznyje, kol pagalios 

iditor p. Grigaiti* nutarė pašvęsti bizniui vis^ 
savo laiką. Ir šitoje srityje 
jisai, matyt, atrado savo pa
šaukimą, kadangi, vos išbu
vęs keletą'paskutinių savai
čių prie Člevelando “Dir
vos”, jisai dabąr priėmė vie
tą Lietuvos atstovybės pre
kybos skyriuje, Londone, ir 
neužilgio išvažiuos ją užim- 

[ ti.
Mums rodosi, kad p. Rač

kauskas turės pasisekimo, 
kaipo Lietuvos prekybos at
stovas užsieniuose. Tam dar
bui jisai turi palinkimo ir 
šiek-tiek praktikos. Jeigu tai 
vietai rinktis žmogų taiye 
Amerikos lietuvių, tai mes 
nežinome, ar rasis kitas, ku- 

8c] rį mes galėtume pripažinti 
tinkamesnių už p. Račkaus-

1789 South Halstad Street 
Chicago, III. 

Telephona Roosevelt 8509

Subscrfption Ra te ai
1.09 per year in Gonada.
.00 per year outside of Chlcage.
L09 per year in Chicago. 
8c per oopy.

Entered M Second Class Matter 
Mareh 17th, 1914, at th* Post Office 
vt Chicago* I1L, undar th* act of 
Mareh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UL — Telefoną*! Roo*ev*lt 8500.

Užsimokijimo kainai
ĮChicagoje — paltui

Metam*________  -.................. |8.00
Pusei metų______  .... - ------4.00
Trim* minesiama..... . ... 2.00
Dviem minėsiant ,,...................1.50

.75

18c
75c

Vienam minėsiu! —
Chicago je per neiicrtojusS 

Viena kopija ----------
Savaitei ..........  —
Minėsiu!............... ...........

Suvienytose Valstijoje, na Chlcagoje, 
paltui

Metama _.................. ---------- ------- $7.00
Pusei metq  8.60
Trims mėnesiam* ........... 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui............ ......... - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams______________ ______$8.00
. Pusei metų...................................... 4.09
Trims mėnesiams -_________ .... 2.00

Kalbėdami apie jį^ kaipo 
apie biznierių, mes tečiaus 
anaiptol nenorime ignoruoti 
jo užpelnus žmonių švietimo 
dirvoje. Jisai pasidarbavo jo
je daug ypatingai savo ver- 

_ timais naudingų liaudžiai 
Pi7guS-^iki»^i,su’prita Mmey I raštų iš svetimų kalbų. Tar- 

pe stambesniųjų jo vertimų 
reikia pažymėti Bebelio “Mo
teris ir Socializmas”, Pros- 
per’o Merimee “Baltramie
jaus Naktis”, Kirkpatricko 
“Karė — Ko Delei?”, Gor
kio “Nereikalingo žmogaus 
Gyvenimas”, “Ant Dugno” 
ir “Išpažintis”, ir “Aisopo 
Pasakos”.

Gaila, kad tokiam darbš
čiam ir gerų norų turinčiam 
žmogui tenka apleisti Ame
rikos lietuvius. Bet apšvies
tų žmonių reikia ir Lietu
vai.

Orderiu, kartu »u užsakymu.

8.60

Svieto pabaiga.
Kai pasaulio Sutvertojui 

įkyrės žmonių griekai, tai 
Jisai padarys galą žemės gy
venimui ir palieps arkangė- 
lui Gabrieliui pašaukti gy
vųjų ir negyvųjų sielas į Pa
skutinį Teisiną. Šitaip kuni
gai mokina žmones apie pą- 
saulio pabaigą.

Bet mokslininkai kitaip 
apie tai mano. Chicagos pro
fesorius McMillan užvakar 
paskelbė, kad musų žemei 
gali ateiti galas lygiai už 
miliono bilionų metų. Įvyk
sią tai sekamu budu:

Savo kelionėje per erdves 
musų saulė už miliono bilio
nų metų susitiksianti su ki
ta saule ir atsidursianti taip 
arti nuo jos, kaip žemė nuo 
saulės. Ačių tam musų že
mė busianti išmušta iš savo 
kelio ir taip prisiartinsianti 
prie saulės, kad visa gyvybė 
ant jos nuo saulės karščio 
išnyksianti.

Bet tai nebus galas visam 
kam. Visata susideda iš ne
suskaitomos daugybės tokių 
saulių ir žemių, kaip mūsiš
kė. Musų žemei pranykus, 
kiti milionai pasaulių to vei
kiausia nė nepastebės.

Apžvalga
SARMATLYVI DIKTATŪROS 

GARBINTOJAI.

f 9

Laisvas” postrtngavdmų. Bet 
tai reiškia, kad komunistai sė
di vienam vežime su fašistais I 
Ar Brooklyno laikraštis nori] 
tuo pasigirti publikai?

Ne, jisai nesigiria, bet išro
do net susigėdęs.

Komunistų organas teisingai 
nurodo tą (visiems, beje, iri 
taip gerai žinomą) faktą, kad] 
diktatūros šalininkai' laimėjo 
pergales ištisoje eilėje Euro-] 
pos šalių. Bet keistu budU ji
sai apsimeta nieko negirdėjęs] 
apie tą pergalę Rusijoje! Juk 
Rusija stovi pirmutinė toje re
akcijos pergalių litanijoje. 
Rusijoje pirmiaus, negu Itali-Į 
joje, Bulgarijoje arba Ispani- [ 
joje, buvo pavartota ginkluota] 
jiega prieš visuotinu . balsavi
mu išrinktą parlamentą; Ru
sijos Leninas pirmiau, negu 
Italijos Mussolini, sutriuškino 
(laisvas žmonių organizacijas, 
opozicinę spaudą ir piliečių tei
ses. Tad be reikalo komunis-| 
;ų organas rodo tokį kuklu-] 
mą, statydamas pirmon vieton] 
Italijos fašistus. Reikėjo tu-j 
rėt drąsos ir pasakyt stačiai:] 
tą mulkinančią darbininkus Į 
demokratiją pirmiausia panai
kino bolševiką^ Rupijoje, pas
ai)—fašistai Itaįlijojie, o dar 

vėliaus—monarchistai Bulgari
joje, ir pagalios —-militaristai 
Ispanijoje.

Tuomet butų ir istorijos tie
sa pagerbta ir “NeLaisvės” pa
mokslo logika išlaikyta. Butų 
parodyta, kad diktatūros prin
cipas, kurį gina bolševikai, 
ima viršų ant demokratijos 
principo, kurį gina socialistai. 
Ir tuomet butų suprantama, 
kokie! komunistai liepia socia
listams verkti, o. patys džiau
giasi.

Bet kuomet Brooklyno laik
raštis užtyli bolševikų “užpel
ną” demokratijos naikinime ir 
visą “garbę” atiduoda italų, 
bulgarų ir ispanų reakcinin
kams, tai jo pozicija darosi 
juokinga. Nori vargšas pa
smerkti demokratiją, vienok 
bijosi parodyt savo solidaru
mą su demokratijos priešais!

Jeigu diktatūra yra geresnis 
daiktas, negu demokratija, tai 
perversmą Ispanijoje reikia 
sveikint, o ne; vadint “reakcijos 
pergale”. Tiek, rodos, jau ir 
kvailiausias bolševikas turėtų 
suprasti. I

buvo įvykintas lenkų valdžios 
įsakymu, o betgi apsimesdami, 
buk jie skaitą tą Vilniaus užr 
puoliką “maištininku” prieš 
lenkų valdžią.

AR DEMOKRATIJA NIEKAI?

V. K. Račkauskui 
išvažiuojant.

Boise vik i šk o j i Br ookly n o
“NeLaisvė” aiškina savo skai
tytojams, kad Ispanijoje lai
mėjo “dar vieną pergalę” pa
saulinė reakcija. Tai esanti 
ne pirmutinė tokia pergalė:

“Italijoje darbininkų ju
dėjimas pakilo ir pradėjo 
grumot buržuazijos reika
lams, tada 'atėjo juodašimtis 
IMussolini ir ginklais nušla- 
vjej dcmokraftin.es plunksnas 
ir įsteigė nuogą kapitalo di
ktatūrą. Bulgarijoje mato
me tą patį. Tenai valstie
čių valdžia tapo sutrempta 
po reakcijos letena ir šiandie 

plienu ir krauju 
Ispanijoje per 

kelius mėne- 
vienas po ki-

PILSUDSKIS IR DIDŽIOSIOS 
VALSTYBES—APGAVIKAI.

, . . f ' ♦ t f į į

' L. gelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]
i,,. i

Su p. Račkausko iškeliavi
mu Europon Amerikos lietu
vių visuomenė neteks dar 
vieno savo senesniųjų inteli
gentu 4*'

Jisai buvo vienas tų ap
šviestųjų lietuvių, kuriuos 
atnešė į Jungtines Valstijas 
didžioji Lietuvos emigraci
jos banga, prasidėjusi apie 
pradžią pirmosios Rusijos 
revoliucijos. P-ui Račkaus
kui teko anapus vandenyno 
pergyventi tą didįjį judėji
mą, ir jisai atvyko į šią ša
lį, “užsikrėtęs” jojo dvasia.

Amerikoje jisai mėgino 
pirmiausia susidraugauti su 
socialistais. Jam nepavyko. 
Tuomet jisai susidėjo su lai- 
svamanybės vadu, Dr. J. 
Šliupu, ir ėmė redaguoti jo 
“Laisvąją’ Mintį”. Iš tenai

tvirtesnės 
buržuazinis

rasistai 
valdo šalį, 
pastaruosii^s 
sius streikai
tam kilo ir puolė, o čia dar 
nep^įsekimai Morokkos 
avantiūroje — visa tai paro
dė, kad reikia 
rankos, kaip
parlamentas ir butržuazinė 
ministerija, čia reikia gele
žinės rankos, atviros ir nuo
gos militarinės buržuazįnes 
diktatūros.

“...Dar viena pergalė fa
šistams, dar vienas kryžįus 
ant demokratijos. Verkite 
dabar, broliai socialistai, po 
tuo kryžium, nes mirė jūsų 
idealas, per kurį ir kurio pa- 
gelba skelbėte išliuosuosią 
Ispanijoj darbininkiją iš po 
kapitalo.”
Jeigu socialistams, kurie sto

ja už demokratiją, reikia verk
ti dėl militarinės diktatūros 
pergalės Ispanijoje, tai komu
nistams, kurie atmeta demo
kratiją, reikia džiaugtis. Tokia 
yra logiška išvada, iš tų “Ne-

Lietitfvįų laikraštis Vilniuje, 
“Lietuvos Rytai”, rašo:

“Apie vadinamąjį gen. Že
ligovskio ‘maištą’ J. Pil
sudskis savo paskaitoje taip 
pasakė: ‘Kai mums buvo siū
loma tartis su kita puse (su 
Rusais. Red.), buvo iškelti 
reikalavimai, kur mes turė
jome netekti ne tik Vilniaus, 
bot ir Brastos. Be musų 
buvo nutarta atiduoti Vilnių 
Lietuvai. Tuos sprendimus 
man reikėjo turėti galvoje 
naują darbą dirbant. Reikė
jo sudaryti naujų įvykusių 
faktų. Tada atėjo Želigovs
kio žygis, kuris darbavosi 
man vadovaujant ir mano 
aiškiu įsakymu. Galiu tai 
drąsiai pasakyti, nes tada iš
eidamas iš Belvederio atvirai 
pasakiau didžiųjų valstybių 
atstovams, kadangi nenorė
jau, idlant šis dalykais pa
kenktų Želigovskiui jų aky
se. Taigi sudariau naują į- 
vykusį faktą, bet ir naujas 
teises kitomis sąlygomis.”

B avusis Lenkijos valdžios 
galva, vadinasi, atvirai prisipa
žįsta, kad Želigovskis veikė ne 
kaipo “maištininkas”, bet kai
po lenkų valdžios agentas. Ji
sai darė tą, ką lenkų vyriausy
bė buvo jam įsakiusi.

Taigi Pilsudskis ir lenkų 

nėjo pasaulį, skclbclami, kad 
jie neatsaką už Želigovskio 
banditišką darbą.

Ir šitoje apgavystėje didžių
jų valstybių atstovai ėjo iš
vien su Pilsudskiu, žinodami 
gerai, kad Želigovskio žygis

“Vienybė” pažymi, kad rin
kimuose į parlamentus dažnai 
paima viršų ta partija, kuri 
turi daugiaus pinigų, ir sako:

“Tie visi faktai pirštu Te
do, kad su djemokratine siste
ma yra kas nors bloga, jei 
pinigai tiek daug sveria. 
Kur tas “pilietis’, kuris esą 
viską apsvarsto ir kurio va
lios kandidatas turį klausy
ti, jei pinigai viską nusve
ria? Tad ar stebėsimės, kad 
paprastoji liaudis kaį kada 
pradeda svarstyti, kad de
mokratija tai tik niekis, ir 
entuziastiškai remia fašizmą 
kaip Italijoje, arba diktatū
rą kaip Rusijoje? Gali būti 
teisingai anglai giriasi, kad 
tik jie vieni gali gyventi po 
parlamentarine valdžia. Ki
tos tautos tam netinka.”

Na, tai su lietuviškojo Per-
I kūno pagalba laimingai priėjo
me prie to, kad demokratijai 
duodame “saktį”.

Komunistai jau senai taip 
padrė, paimdami sau už ide
alą Rusijos bolševizmą. Kleri
kalai taip pat jau senai rodo 
njepasitikėj imą demokratijai: 
apie juos musų nuomonė bu
vo tokia, kad jie yra demokra
tai tiktai iš bėdos.

Dabar jau ir tautininkai 
ima demokratijos atsižadėti. 
Tik vieni socialistai dar jos 
neatsiižada. Nejaugi ijieį įsto
dami už demokratiją, klysta?

Mes nesvyruodamį sakome, 
kad ne. Tie priekafištai, ku
rie yra daromi demokratijai, 
arčiaus į juos pažvelgus, vi
suomet pasirodo kaipo nepa
matuoti arba vienpusiški.

Demokratinėje tvarkoje, sa
ko * “Vienybė” kartu vsu tūks
tančiais kitų demokratijos kri
tikų, ima viršų tas, kuris turi 
daugiaus pinigų. Gerai — o 
despotizmo tvarkoje ar pini
gai lošia menkesnę rolę? Ar 
bankininkai, skolindami pini
gus karaliams, diktatoriams 
arba kitokiems žmonių nekon
troliuojamiems valdovams, ne 
priverčia juos vesti tokią poli
tiką, kurį yra naudinga1 tiems 
pinigų maišams?

Neturtingidms žmonėms vi
sokioje tvarkoje yra bloginus, 
negu turtingiems — tai yra 
tokia aiški tiesa, kad jos nė į- 
rodinėti nereikia. Bet demo
kratinėje tvarkoje beturčiai 
turi galimybės jungti į daiktą 
savo pajiegas ir šviestis; prieš 
ekonominę turtingųjų 'klasių 
galybę jie gali pastatyt savo 
organizacija ir moralią spėką. 
O despotiška tvarka šitų gali
mybių beturčiams neduoda.

štai ko nepastebėjo “Vieny
bė”. Jeigu liaudis dar nesu
spėjo pakankamai susi organi
zuot ir apsišviest, idant tinka
mai panaudot demokratijos į- 
staigas savoj reikalų gynimui 
tai juk ne tos įstaigos yra kal
tos, o žemas liaudies kultūros 
stovis. Išvada gi iš to yra ta, 
kad neikia kelti liaudį, bet ne 
demokratiją niekinti, kaip da
ro bolševikai.

Vinco Kudirkos mirties 
25-metinės sukaktuvės.

Ateinančiais 1924 metais su
kaks 25 metai kaip mirė vie
nas žymiausių j y Lietuvos tau
tinio 'atgimimo darbuotojų — 
rašytojas Dr. Vincas Kudirka 
jis mirė 1899 m. lapkričio 
19 d.).

Primindami tatai pažangie- 
įj|i Lietuvos .Įlaiikrajš^iai (ragina 

valdžia sąmomihgai r apgaudi-1 niusų Misuomjeneb organjzadi-
jas ir spaudą tinkamai pami
nėti tą darbut) to ją už jo dide
lius Lietuvai nuopelnus.

Amerikos lietuvių pažanges
nioji visuomenė, be abejo, taip
jau neužmirš tinkamai jo at
mintį pagerbti.

Aplankę keletą mokyklų už
ėjome į Čekijos sakalų namus. 
Tai lyg atskira, kūno auklėji
mu užsiėmusių žmonių, kolo
nija. Namas aukomis išstaty
tas, talpina įvairias sakalų įs
taigas bei man'kštinimosi sa
les, kuriose darbas eina žie
mos metu. Čekija turi apie 
100,000 gerai išlavintų ir or
ganizuotų sakalų. Vasaros 
mankštymasis eina atvirame 
ore visiškai kitoje vietoje. Ten 
nuėję delei vasafros |^tostogų, 
radome tik kelias dešimtis be- 
sitrenų’tfojančių jaunų vyru
kų. Mankštymais vadovauja 
labiau prasilavinę) senelsnieji 
sakalai./ Sakaluose dalyvauja 
įvairaus amžiaus asmens. Dau
giausia jaunuoliai, bet teko 
matyti senukų su žilomis ar 
plikomis galvomis, nors dar 
labai miklių ir įvairius gim
nastikos dalykus atliekančių 
taip gerai, kaip ir dvidešimties 
metų vyrukas. Jau iš senai če
kai garsus savo sakalais bei 
fiziniu lavinimosi ir šiame 
dalyke daugelis Europos tau
tų galėtų imti iš jų pavyzdį.

Sekančią dieną užėjome į 
etnografijos (Naro.dopisi) mū
zoj ų. Kas nori pažinti čekų 
tautą, privalo šiuo muzejum 
pradėti. Čia atvaizduota įvai
rių Čekijos kraštų pilnas gy
venimas bei papročiai. Visų 
čekų giminiij vyriški ir mo
teriški 'kostiumai pradedant 
174u amžiumi. Visa vestuvių 
procedūra su tam pritaikin- 
ais rūbais, papročiais, kraičių 

sąstatais. Kuparai rankų dar- 
)o su liaudyje išsivysčiusiais 
pagražinimais. Daugybė pap
ročių čia vaizduojama, kurių 
arpe velykinis paprotys, mes- 
4 btfildyklę kiaušiniais apsags
tyta ženklam, kad mirtis tapo 
nugalėta. Baidyklė vaikus gąs
dinti ir tuo versti pasninkauti. 
Gilios kepurės tipo, vainikas 
iš varpų padarytas, duodamas 
)irmam kirtikui. Įvairios mas- 
kos. Kambariai turtingųjų ir 
vargšų sodŽionių. Apžiurėjus 
;okį pilnai įrengtą sodiečio 
kambarį gauni pilną vaizdą 
Čekijos kaimo gyveninio. Dar 
daugybė modelių ir nuotrau
kų įvairių čekų istorinių vie- 
;ų, namų bei bažnyčių randa
si šiame muzejuje. Rinkiniai 
maldaknygių aptaisų, dirbti iš 
liaudies išėjusių “meistrų”, 
margučių, smulkių virtuves 
raukiu kolekcijos, peilių bei 
rankinių ginklų rinkiniai trau
kia savep lankytojo žiūrą. Vi
sa tai atsilankiusiems tenka 
matyti ir klausytis įdomių pa
davimų pasakojimus. Kiek čia 
liaudies fantaziją, kiek dal
ės; ,skonio bei sugebėjimo 

trykšte trykšta iš tų kasdienio 
gyvenimo daiktų, surinktų vie
noje vietoje! Daug panašių da- 
ykų ir lietuviai savo krašte ga

lėtų surinkti ir įkurti neniažes- 
nį šalies pažinimo miteejų, nei 
šisai čekų. Tik dar mat “svar
besniais” reikalais rūpinama
si, o panašiems nėra laiko.

Dar tą pačią dieną spėjome 
užeiti į paidagoginių knygų iš- 
eistuvę. šios įstaigos knygų 
aidimas atliekamas nuo gami
nimo rankraščių ligi pasiūly
mui pilnai paruoštų knygų. Vi
sas spaudos darbas atliekamas 
nemažoje, gerai įtaisytoje 

spaustuvėje. Vadovėliai dau
giausia eksperimentaliu meto
du sutvarkyti, juose mokinys 
daugiau praktikos darbo, ne 
teorijos-“žubrin,imo” randa.

Dalis ekskursantų suskubo 
aplankyti turiningą technikos 
muzęjų ir vienuolyno paveiks
lų galeriją “Strachov”. Čia te
ko susipažinti su taip plačiai 
(iš^itobulilnuiįia bei išsivysčiij- 
sia Čekijos technika, o galeri
joje^— tautos daile.

Tiek mokytojų ekskursijai 
teito Čekijoj apžiūrėti, daug

ko pasimokinti, įgyti nemaža 
enciklopedinių žinių. Likosi tik 
atsisveikinti su taip prielan
kiais pragiečiais, o ypatingai su 
draugais mokytojais. Atsisvei
kinti draugai čekai užkvietė 
visą ekskursiją į puikius Rep
rezentacijos rUmus draugiškon 
vakarienėm Paskirtu laiku vi
si nuvykome į gana jaukią 
Reprezentacijos rūmų salę. 
Draugai čekų mokytojai jau 
musų laukė. Atsilankė ir Lie
tuvos pasiuntinys ' Pragoj Dr. 
Zaunius, čekų Švietimo Minis
terijos atstovai ir dar šiaip ke
letas svečių, kurių tarpe žur
nalistai bei ką tik iš Amerikos 
grįžęs su vaikų choru moky
tojai Vakarienėje, kaip pa
prastai!, daug pasakyta kalbų 
ir vienų ir kitų. Pažymėtina 
Dr. Zauniaus kalba, kurioje pa
brėžta , kad Lietuvos mokyk
la ilgą laiką buvusi prie senu
tės ratelio, ką yra atvaizdinęs 
skulptorius Petras Rimša, pa
skutiniu laiku spėjo taip su
tvirtėti, kad daro didelius 
žingsnius liaudies švietime ir 
plačios Lietuvos mokytojuos 
atstovai gali jau organizuotai 
aplankyti draugingą Čekiją. 
Musų ekskursijos vado p. Bra- 
Šiškio pareikšta padėkos žo
džiai už taip malonų priėmimą 
ir viltis, kad Čekijos mokyto
jai teiksis netolimoj ateityj 
aplankyti Lietuvą. Čekų mo
kytojų atstovas pareiškė > iš 
savo pusės, kad šis draugingų 
kraštų mokytojų susitikimas 
nėra' paskutinis. Prakalboms 
užsibaigus mokinių choras pa
dainuoju keletą liiudics dai
nelių ir keli cbvco dalyviai 
pašoka tautinių šokių. Dainos 
ir šokiai pasižymi prigimtu 
slavams “smarkumu,” bet ir 
viso trykito visiems čekams 
suprantamas liūdesys ir kaž 
koks ilgesys. Šis vaikų choras 
važinėjo Amerikoje ir ruošda
mas koncertus, rinko aukas 
savo mokyklai pastatyti. Vai-' 
kai paimti daugiausia iš did
miesčių gatvės. ^Dainos ir šo
kiai be galo mums patiko; ne
galėjome susilaikyti nuo ploji
mo. Patiko, nes čekų dainos 
mums augusiems rusų kultū
roj labiau artimos ir labiau 
suprantamos, štai jau* ir vi
durnaktis, nesijutome kaip 
greitai tos kelios valandos 
prabėgo... Atsisveikinome, dar 
kartą sakydami draugams če
kų mokytojams: “Ligi greito 
pašimatymo”. llgalis rankų 
spaudimais kreikiame visa tai, 
ką ‘ mes pajutome keletą die
nų pragyvenę Pragoję. Dar 
kaikurių pragiečių lydimi grįž 
tame namon ir kitą dieną, lie
pos 25, apleidžiame taip mums 
■prielankią Pragą.

Reikia pažymėti, kad iš kar
to gana oficialus musų suti
kimas ir keletą, dienų tęsiąsis 
tarp mus ir čekų mokytojų 
“diplomatinis”, jei taip gali
ma jšTeikšti, jsantikiavimas 
paskutinias dienas višiškai pra- 
nyko. Mums nerūpėjo politi
ka, abiejų valstybių ekonomi
nis bei prekybinis santikiavi- 
mas, likomės idėjos draugais, 
dirbančiais tą patį švietimo 
darbą, tik skirtinguose žemės 
k raštijose.

Tai su draugais mokytojais, 
bet šiaip kiek teko susidurti 
su visokiais valdininkais ar 
šiaip piliečiais, fdsuomet bu
vome kuomandagiausia iš
klausomi ir sulig galimybės 
musų norai išpildomi. 0 tas 
skaitlingai ekskursijai ir neži
nomam krašte yra labai ir la
bai svarbu. Pavyzdžiui Vokie
tijoj kiek nemalonumų tekda
vo iš vokiečių išgirsti vien dėl 
to, kad mes svetimtaučiai, 
kaip jie sako “auslenderiai” ir 
kalbame viešnėje vietoje’ 
ne vokiškai, bet lietuviškai.
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kiek labiau neapkenčiami, bet 
šiaip svetimtaučiai naudojasi 
pilna tolerancija, o dažnai ir 
prielankumu. Apskritai Čeki
joj pažiūrų, tikybos, luomo, 
padėties neapykantos nėra; vi
same matyti pilna tolerancija. 
Ne taip kaip pas mus norima 
įvesti, jei ne “krikščionis”, tai 
jau niekam tikęs... Ir mo
kyklose, Čekijoj iš pažintos 
taip dievobaimingoje šalyje, ti
kybos mokymas nepriversti- 

nas mokiniams. Daug jau Če
kija iškentėjus dėl tikybines 
neapykantos, kad griebtis ko
kių nors sielos dalykų varžy
mo.. . Praslinkus kuriam lai
kui ir keletą kartų gerai su
davus kakta į sieną ir musų 
“dvasiški tėveliai!” pradės vie
toj dabartinės neapykantos, 
pilną žmonių meilę skelbti. Ir 
važiuodami atgal iš Čekijos 
galvojome, kaip tokia kultūrin
ga, visko .pilna tauta svetimų
jų priespaudą teėjo vilkti. Į 

‘šį klausimą aš ir dabar nega
liu rasti atsakymo.

Važiavome tuo pat, jau 
unums pažįstamu. 'kodinį Prie 
rubežiaus turėjome jau pilnai 

: atlikti visus keliauninkams 
privalomuos formalumus. Tas 
nelabai mums įgriso, nes čia 

i viskas daroma čekų ir vokie- 
Įčių bendrai, be ilgų procedū
rų, su mintimi dar kada nors 
sugrįžti . išion įdraugingon, js- 

I torinėĮn čekijon, pįervažiavo
me rubežių ir atsidūrėme Vo
kietijoj.

(Bus daugiau)

Įvairenybės
Mažiausios valstybės.

Geografijose ir žemlapiuose 
pažymima kaipo mažiausios 
valstybės — Monako, San- 
Marino, Angorra. Jos turi vis
gi po keletą tūkstančių gy
ventojų. Bet yra dar mažesnių 
valstybių, kurios savo suveri- 
nitetu naudojasi, štai netoli 
nuo Sardinijos yra salelių Ta- 
vorala vadinamų, kur pirmiau 
buvo paveldėtinis valdovas, o 
nuo 1883 m. atsirado respub
lika. Prezidentas 6 metams 
renkamas ir užimdamas be ap
mokėjimo savo vietą laimingai 
valdo 180 rdspublikoĮs gyven
tojų. Hebridų viena salelė Šv. 
Gildos vardu praminta vos du 
kvadratiniu? kilometru turinti 
yra nepriklausoma ir valdoma 
vienos moteries, nes vyraj to
lydžių! jurpj žvejoja.

Mažų mažiausia gi valstybė 
Europoje bene bus šv. Gusto, 
kuri valdoma “Senių tarybos” 
ir jau apie du tūkstančiai me
tų be paliovos džiaugiasi savo 
nepriklausomybe, nors ploto 
vargu turi daugiau kai vieną 
kvadratinį kilometrą.• Jos gy
ventojai yra dar tuomi laimin
gi, jog nežino nei mokesnių, 
nei valstybinių skolų. (L. Ž.)

JUOKAI
_______________________ I

Negardi yla.

Štai, kokį vaizdelį iš lietuviu 
gyvenimo mums papasakoja 
Dr. Pietaris savo “Atsimini
muose”.

Tarnavo pas mus, nors jau
nas, bet pagedusiai aršuš ber
nas, Rimavičius. Siuva jis 
kartą ant kiemo, ties priedar- 
že, ar tai plėškes, ar ką kitą, 
yla pradurdamas adatai skylę. 
Tai jis tą ylą, pasiūgėjęs, pa
deda ant žemes, tai į burną į- 
sikiša. Netoli jo ant žemės 
tupi Kazys ir žiuri, kaip jis 
dirba. Kaip ten viskas buvo, 
aš tikrai nežinau, bet ta Rima- 
vičiaus yla pateko į karvošių. 
Nepatėmijęs to Rimavičius ją 
—brakšt, sau į burną. “Tfu, 
tfu!” spjaudė negalėdamas su
silaikyti piktumu.

“Ugi, ar negardu?” užklausė 
Kazys tarytum geras.

Rimavičius už kirvio, Ka
zys jam pieskom į akis; kir
vis pralėkė pro Kazį; šis —
Jjėgt, Rimavičius, krapštyda-

Čekijoj to nėra, čia vokiečiai mus akis, — vytis su kirviu!

dcmokraftin.es
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gaisras Fine Arts 
triobėsy

paPagadinta 
veikslų, 
mentų.

daug brangių 
rakandų ir instru-

Anksti vakar rytą iškilo gai
srais brangmenų importuotojo 
De Smet sankrovoj, kuri uži
ma apatinę Fine Arts triobė- 
sio dalį, 410 S. Michigan Avė. 
Tame trioBĮėsy aukštutiniuose 
etažuose randasi įvairių meni
ninkų studijos ir dailės moky
klos. Nors liepsnos jų nesie
kė — gaisras spėta užgesinti 
nepersimetus į viršutinius eta- 
žus, bet durnai ir gaisrininkų 
pilamas vanduo pagadino ir 
ten daug brangių paveikslų, 
muzikos instrumentų ir rakan
dų. Nuostolių padaryta per 
50 tūkstančių dolerių..

Vakarinės mokyklos 
perpildytos.

60,000 suaugusių vyrų ir mote“ 
rų įsiregistravo.

Norinčiųjų lankyti vakari
nes mokyklas suaugusių vyrų 
ir moterų įsiregistravo dau
giau kaip 60 tūkstančių. Ka
dangi toks nepaprastai didelis 
skaičius mokinių negali sutil
pti į tas mokyklas, kurios bu
vo paskirtos vakarinėms pa
mokoms, tni Švietimo Taryba 
rūpinas atidaryti k lesąs ir 
tose mokyklose, kad galėtų 
sus sutalpinti.

ki- 
vi-

“Naujas Testamentas” 
dienraščio skiltyse.

Chicagos Evening Post tuo bu
riu nori populerizuoti Bibliją.

Kadangi šventojo Rašto ver
timų anglų kalba yra labai se
na, o todėl šių laikų papras
tiems skaitytojams dažnai ne
aiški, nebesuprantama, tai 
profesorius Edgar J. Good- 
speed b'ent Naująjį Testamentą 
ėmė ir išvertė Į paprastąją 
šios dienos Amerikos anglišką 
kalbą, norėdamas kad kiekvie
nas, ir ne “biblijos studentas”, 
galėtų Bibliją skaitydamas su
prasti ką skaitąs.

Prieš tą prof. Goodspeedo 
vertimą daUgelIis biblininkų, 
tiek dvasiškių tiek šiaip pašau-’ 
linių, “rašto mokintų” ir ne
mokintų ėmė labai šiauštis, 
protestuoti. Girdi, tai esąs 
darkymas, Dievo žodžio profa
navimas, Biblijos poetinės kal
bos vertimas į palaikę vulgari-’ 
nę prozą.

Bet daugelis naujam verti
mui labai pritaria ir tų prita
riančiųjų skaičius ,tiek dva
siškiuose tiek pasauliečiuose, 
turbut bus nepalyginamai di
desnis,, negu nepritariančiųjų.

Dabar dienraštis “The Chi
cago Evening Post”, norėda
mas tą naująjį Biblijos verti
mą labiau populerizuoti, o gal 
ir biznio padaryti, ims tą Nau
jąjį Testamentą spausdinti sa
vo skiltyse. Spausdinimas pra
sidės su ateinančio pirmadienio 
to dienrašičo leidiniu.

Sudegė apartamentu 
triobėsis.

Vakar pačiame vidurnakty 
kilo gaisras apartamentų trio- 
bėsy 2606 Priceton avenue. 
Kadangi visi žmonės buvo įmi
gę* tai ugnis veikiai išsiplėtė 
5r viršutiiįiųjų apartamentų 
gyventojai vos nežuvo liepsno
se. Juos pasisekė išgelbėti, 
bet aštuoni vaikai, dvi mote
rį* ir du vyrai labai apdegė.. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
50 tūkstančių dolerių.

Išvogė “mišiauno vyno 
už 2000 dolerių

Keturi svaigalų plėšikai, su
rišę. Buchmano sakramentinio 
vyno sandėlio sargą, išsigabe
no iŠ to sandėlio (1335) W. 
Roosevelt Rd.) vyno vertės i/ž 
du tūkstančiu dolerių. Plėšikai 
nesugauta.

“Netikėtas Sugrįžimas” 
scenoj.

tekoPraeitą sekmadienį 
man būti Lietuvos Mylėtojų 
rDaugijos vakare Meldažio sa
lėj, kur buvo vaidinama trijų 
aktų komedija “Netikėtas su»- 
grįžimas”. Vaidino D. L. K. 
Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus aktoriai. Patsai veikalas 
y¥a labai juokingas ir vaidinta 
gerai. Nors visi vaidino ne
blogai, bet paminėsiu tik tuos, 
kur pasižymėjo svarbesnėse 
rolėse: Jurgio Balandėlio ro
lėj—Wm. Buishas, Aktoriaus 
—J. Pabarška, Bertos — Pe- 
tračiutė-Miller, Onos —K. Pa- 
barškionč, V i re j o   Kasparai- 
tis, Ratilo —Ę. Sutkus, Liudos 
—Čėsnicnė.

Publikos buvo pilna salė, tat 
draugijai liks gražaus pelno, o 
publika turėjo gražios pramo
gos.—Svetys.

Nori panaikinti “Tėviš
kąją mokyklą”.

Aldcnnanas T. Boiwier ren
giasi įnešti miesto tarybai su
manymą, kad Tėviškoji mo
kykla — ta vaikų pataisos į- 
staiga, kur, kaip tiriniėjimai 
parodė, nelaimingi vaikai bu
vo mokytojų nežmoniškai kan
kinami, butų visai panaikinta.

Sprogimas bombos neg- 
tų namuose.

Vakar anksti sprogo kažin 
kieno padėta negrų namuose 
‘ties 3018 Vernon avė. bom
ba. Namai stipriai tapo 
draskyti, bet žmonių nieko 
sužeidė.

ap- 
ne-

Atėmė pinigus ir autą
Gustavui Elsclliui, 4455 Ma- 

gnolia avė., parvažiavus namo 
ir lipant iš automobilio, du 
plėšikai pasitiko ' jį atkištais 
fevolvcriais, liepė sėsti atgal į 
mašiną ir vežti juos. Pavažia
vus atokesnėn vieton plėšikai 
atėmė iš jo 34 doleri irs, jį patį 
išmetė laukan ir jo automobi
liu nuvažiavo savais keliais.

Lietuvių Rateliuose
Dramatiško Ratelio 

susirinkimas
Ųot vietoj mitingo buvo pasi

šnekėjimas apie vieną musų 
didvyrį.

Praeitą sekmadienį Meldažio 
salėj buvo sušauktas Dramati
ško Ratelio susirinkimas. Mat 
tas ratelis vis tik dar nėra ga
lutinai suirę. Susirinkimas 
buvo šaukiamas kaip 10 vai. 
ryto, bet tik mes du vyrai ir 
viena lošėja atvykom paskirtu 
laiku. Vėliaus dar vienas kitas 
ratelietis pasirodė. Kitų belau
kdami įsišnekome su kai ku
riais '“Socialdemokratų Sąry
šio” nariais, kokį vaidmenį ta
me “Soc. Dem. Sąryšy” sulošė 
žinom asai buvęs LSS. “trubel- 
mėkėris” St. Strazdas, ir kokį 
vaidmenį jis sulošė dabar, kai 
jis su penkiais savo kolego
mis — K. Jamontu, A. F. Ka
zlausku, Jukidu ir Bluožiu — 
prisirašė prie taip vadinamųjų 
komunistų. Kiek yra- žinomi 
iš jo artimų draugų, Strazdas 
jau senai buvo savo “princi
pais” komunistas, tik jis tą 
savo bolševizmą, slėpė todėl, 
kad dirbo “Naujienose” ir

gaudavo algą, su kuria nenorė
jo skirtis,., Jau tais -laikais, 
kai Stilsonas kurstė bolševikus 
pasigrobti Naujienas, Strazdas 
savo dūšioj buvo su juo, bet 
Naujienų draugai laikėsi tvir
tai, tai ir Strazdas nuvokė, 
kad jei trk jis viešai pritars 
bolševikams — neteks Naujie
nose “džiabo”, ir dėl to jis 
dėjosi esąs ištikimas socialis
tas ir didelis komunistų prie
šas. Bet kai po kiek laiko 
pačioj Naujienų direkcijoj kilo 
nesusipratimų ir dalis jus na
rių, Jamonto sugundytų, pra
dėjo patys Naujienų bendro
vės , nenaudai veikti, tuojau ir 
Strazdas savo veidą davė pa
matyti: Manydamas, kad da
bar ir jam proga užsisėsti, 
tuojau su savo si^intryguotais 
šalininkais puolė ant Naujie
nų, o taipjau ir ant LSS., nes 
d. Jurgelionienei perėmus LSS. 
sekretoriavimą jis dėjo visų 
pastangų, kad tos organizaci
jos narius, ypač rytiečius, įti
kinus, kad visi tie LSS. nariai, 
kur remia Naujienas, tai esą 
ne socialistai, o tik Grigaičio 
“uodegos”. Bet tos Strazdo 
intrygos išėjo į aikštę. Ne 
Naujienų, ne LSS. jam nepa
vyko .įkasti, bet už tuos savo 
darbelius jis buvo išmestas ne 
tik iš LSS-^os, bet 
Socialistų Partijos.

Gavęs tokį kiką 
giamtas organizavo 
savo laikraščiui leisti 
Naujienas. Bet ir iš tos bend
roves ir jų laikraščio nieks 
neišėjo, tik tūli lengvatikiai 
sukišo bereikalo savo pinigus. 
Nieko nepadaręs, niekaip Nau- 
>jieino'ms neįkandąs pagalbos 
Strazdas, subankrutijęs ir su 
savo “socialdemokratų sąry
šiu?*, \nuėjo pas komtfhistus ir 
prisiekė jiems dirbti — iki 
grabo lentos, ir atsiteisti jiems 
už tai, kad vieną kartą visą 
komunistų konferenciją, sU- 
sd'rin'kifsią Mahnausko svetai
nėje, kartu su Stilsonu iškolio- 
jo carines Rusijos juodašim
čiais... O nueidamas pas ko
munistus nusivedė su savim 
ir dar penkis savo broliukus, 
tolygių, kaip jis pats, cnatą, 
tik ne tokius buklius...

Taip miiiiŲ draugiškai visą 
Strazdo darbuotę I^SS-goj ir 
jo vaidmenį “Socialdemokra
tų sąryšy” apžvalgius jr ap
šnekėjus, atėjo dar vienas ra- 
belietis. Del tokio menko 
skaičiaus susirinkusių, nu
tarėm atenantį penk tądien 
rugsėjo 21 d. sušaukti pilną 
Dramatiško Ratdlio narių su 
sirinkrmą, Meldažio svet., ka
me bus išdalintos lošėjams 
manomojo , vaidinti veikalo 
roles. -—Ratelietis.

dagi ir iš

tas intri-
Mcndrovę 

prieš

Moksleiviy žiniai
Liet. MaĮkslųiv^ų Susiv. Am.

Seimo paveikslai jau gatavi

Paveikslai, kur buvo nuimta 
LMSA. Seime, laikytame rug
pjūčio 18-19 dd. dalyvavusių 
delegatų, jau gatavi. Paveiks
lus galima gauti pas p. Juozą 
Lazdauską, 6044 So. Peoria 
Str., Chicago, III. #

Kurie nori gauti daugiau pa
veikslų, negu buvo užsisakę, 
yra meldžiami paduoti užsaky
mą, J. Lazdauskui. Kiekvienas 
paveikslas kainuoja vienas do
leris.

Taipgi žadama įdėti Seimo 
delegatų paveikslus į “'Mokslei
vių Kelius”. — Mš.

APYSKAITA.

Ateities žiedo Vaikų D-lės 
Brighton Park už pirmąjį 
šių 1923 metų pusmetį.

Pajamos 
Vasario mėnesį įplaukė: 

Nuo Liuteronų Dr-sės ..$5.00 
W. Strygas, mėn. inok, . .6.60 
P. Ozolas, pernykščios 

.......... kasos 1.45 
Palaimintos Dr-stės .... 10.00 
Narių mokesčių viso .... 9.45 

Kovo menesį:
Narių/mokesčių, viso ..$10.00 

Balandžio mėnesį:

NAUJIENOS, CHcagO, m.
Narių mokesčių, viso $ 13.40 
Nuo “Marcelės“ veikalo 30.25 
“Sniego karalaitė” ...... 9.55

Gegužes menesį:
Narių mokesčių, viso .. $4.85 
šeimyniška vakarienė 
Cicero, už dainavimą 
Išvaž. į Beveriy Hill ..

Birželio mėnesį:
Narių mokesčių, viso .. 5.50 
W. Strygas, atsilygino ..3.85

12.66
5.00

5.00

5.00

Viso daikte įplaukė $158.81 
I^laMos.

Vasario mėnesį:
Dainų mok. B. Janušaus- 

ku‘i, 7 pamokos .... 20.00
Rankpinigių bal. 14 Mel- 
rose Pk. “Sniego karai.”

Kovo mėnesį:
D. Spudui, skola už mok.
B. Janušauskui, 4 pamok. 12. 

Balandžio mėnesį:,
B. Janušauskui, 7 pamok. $20.
D. Spudui, už gram......... 4.00

Gegužės mėnesį:
B. Janušauskui, 5 pam... 13.00 
“A. Ž. V. D.” čarteris .. 10.00 
“Naujienoms,0 spauda .. 17.30 
“Sniego karpi.” smulk... 1.00 
“Marcelės” tikietų sp. .. 3.00 
Birželio menesį:
B*. Janušauskui, 2 pam. 6.00 
A. Z. V. D. Finansų kmyga 2.30

Viso

Viso
Viso

daikte išlaidų.. 118.60
Sutrauka

įplaukų .......... $158.81
išlaidų .............. 118.60

A. 2. V. D. ižde lieka $40.21 
Knygos peržiūrėta birželio 

14 d., 1923 metais.
Komisija:

Martin Punis, 
Damnik Palsufckis, 
A. Zdanis?

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą, atva
žiuoja iš Lietuvos: Antanas 
čižauskas ir Kazimiera Čižau- 
skienė laivu “Prcsident Arth- 
ur,” kuris pribus Ndw Yorkan 
apie rugsėjo 23 d. Važiuoja 
pas Ant. Weidmaną Bqx 441 
Dalton, Ill.t . ,

F
No. 1514. Madni ir labai patogi 

apatinė suknia.
Niekas nebedėvi kitokius aptainįus 

sejonus, ypač su šios gadynės suk
niom.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ii’ 44 colių per krutinę.

36. colių mierai reikia 2% yardo 32 
arba, 36- colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti navyz- 
ižio numeri, pažymėti mietą ir aiš- 
riai parašyti savo jardą, pavardę ir 
Glresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
autų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kaitų sų užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

7 1IY AU IV/JUIVAIVJJVJj U 

t., kai 7:30 vai. vak.

’ NAUJIENOS Pattern Dept.
1 1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
siųsti man pavyzdį No..........

čią įdedu 15 centų ir prašau ąt-
•* 5 . . i

Mieros

Lietuvos skola 
Francuzijai.

Šiomis dlilenom^s Lietuvos 
Vyriausybė sumokėjo Prancū
zijos Vyriausybei 684,822.391 

frankų, kaipo skolos liekaną 
už gautą kadaise iš Prancūzi
jos amuniciją, musų kareivių 
maitinimą Prancūzijoje ir tt. 
Lietuva belieka skolinga Pran
cūzijai tik už geležinkelio gar
vežius maždaug apie 5 milijo
nus prancūzų frankų, kurios 
sumos apmokėjimo terminas 
ir sąlygos nėra nustątytos. Su 
Prancūzų atstovais yra sutar
tą, kad šitoji Lietuvos skolos 
dalis bus likviduota kartu su 
visais tais atsiskaitymais, ku
riuos Lietuva turės su Pran
cūzija, prisijungus prie Lietu
vos Klaipėdos Kraštui. (L-va).

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

$25.00 DOVANŲ
Jieškau Jono Krišmanauskio, pabė

gusio nuo pačios iš Buffalo, N. Y., 
kuris nuskriaudė švogerį Chicagoj.

Paėmė 2 auksiniu laikrodžiu su reto-1 REIKIA_
žėliais. Jo išžiūra: senumo apie 40KASDIEN tamsta gali prisiiūfiytiI motų, nosis trumpa, palti, riesta; vei- 

r-Tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk I das sū apgamomis; tamsus plaukai; 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- kairioji akis užmušta; kalba skubiai ir 
mas kas savaite po dolerį-kita, nei I žemaičiuodamas; turi priežodį “the”; 
nepatėmysi kaip Nusidėsi užtektinai I 5 pėdų 8 colių. Kas praneš apie jį, 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. I tas gaus atlyginimo $25.

Naujienų Spulka JONAS VALANČIUS,
1739 S. Halsted St. I 10910 Edbrooke Avė. 

-------------- | Chicago — Roseland, III. 
Tel. Pullman 5516Bridgeportas. — Lietuvių Stygų I 

Orkestro praktikos įvyksta kas antra-1 = 
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. I 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi-| 
lankyt. —Organizatorius, j'

JIESKO KAMRARIĮI

SIŪLYMAI KAMBARIU

_ I PAJIEŠKAU gyvenimui 2Lietuviu kalbos pamokos. Prie Ray-I . o , . ; . i
mond Institute (816 W. 31 St.) yra arba 3 atskirų kambarių. Mel- 
mokama lietuvių kalba. Mokytojauja Į ^įu pranešti laišku į Naujie-

Fri^sa7raUpa: nų ^glAon Park Brenčių 
tyręs mokytojas. 4138

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis su-1 _ _ —
sirinkimas įvyks šeštadienį, rugsėjo I ■SIŪLYMAI KAMBARIU
štas iš užpakalio. Eikite tiesiai per I —
krautuvę iš priekio, durys bus atda- Į KAMBARYS dėl vieno vaiki- 
ros. Visi, kūne norėsite įstoti kuo-1 .
pon nesivėluokite. Taip pat visi na- 11O arba 2-JU draugų. Prie gė
riai turi susirinkti, nes yra daug svar-1 rQg šeimynos
bių reikalų, kuriuos būtinai turime j J
atlikti, nes Rajono Konferencija ne- | u A TTirc
toii. — Organizatorius, |

-----------  I 2907 So. Union Avė. 3 lubų
Roscland. — Draugijų Sąryšis pa

laikymui Aušros Knygyno rengia 
draugišką Vakarėlį šeštadienį, rugsė
jo Ž|2 d., 7 vai. vak., K. Strumilo sve
tainei, 158 E. 107 |gat. Bus piuzįka 
ir šokiai. Kviečiame publiką atsilan
kyti. — Komitetas.

_ STOGDENGTYSTfi
kyti. — Komitetas. I Trijų stogų prakiurimas užtaisomas

------ - — |jr garantuojamas už $4. Automobilių
Draugystė Atgimties lietuvių tautos trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

vyrų ir moterų, rengia gražų balių su-1 lst;ai8a 84 metų senumo. Di- 
batoj Sept. 22, bažnytinėj svet., kam- dmusia ir geriausia stogų dengimo
pas Union Avė. ir 35th St. Visus Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
kviečiame atsilankyti. įarb/nlnkak^mi°?l1\ o DAnne

— Komitetas. | Roofing (M? 3411-18 Ogden Avė., 
 Phone Lawndale 0114.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlės mokykla-prasidės sek
madienį, rugsėjo 23, nuo 12 iki 2 vai. 
po p., Kriaučių Unijos Svetainėj, 1564 
N. Robey St. Bus mokoma dainų, mu
zikos ir lietuvių kalbos gramatikos. 
Mokyklos vedėjas yra K. Gaubia. Vi
si vaikai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

D. L. K. Keistučio Kliubo repeticija 
veikalo “Juozapas ir Zelbora” pirmo 
akto bus šiandie, rugsėjo 21, vakare 
7 vai., McKinley Parko svet. Archer ir 
VVe^tern Avė. Visi lošėjau kurie turi 
pirmojo akto roles, malonėkite susi
rinkti. — Režisierius.

Dratntiško Ratelio susirinkimas 
įvyks šiandie, penktadienį, rugsėjo 21, 
Meldažio salėj, 8 vai. vak. Visi na
riai kviečiami atvykti. — Valdyba.

Liet. Teatr. šv. Martino Draugijos 
mėnesinis susirinkimas’ bus laikomas 
šešadienj, rugsėjo 22, 7:30 v. v. šv. 
Jurgio par. svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai kviečiami laiku su
sirinkti: yra svarbių reikalų svarstyti.

Nut. rašt. P. Kilevičia.

C. B. Shane rubsiuvių streikierių 
susirinkimas bus šiandie vakare 5:30 
v. v. Unijos svetainėje. Daug svar
bių pranešimų išgirsite.

— Komitetas.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro 
repeticijos atsibus pėtnyčios vakare 
rugsėjo 21 Rąymond Chąpel, 816 W. 
31 St. Visi daininkal bukit, nes tu
rim dainuoti savo vakare Meldažio 
Svetainėj, ateinančią nedelią.

Valdyba.

Liet. Mok’sl. Šusiv. Am. 2 kp. susi
rinkimas, kur buvo pagarsinta “Mok
sleivių Keliuose’, kad įvyks rugsėjo 22, 
tapo atidėtas iki kitam šeštadieniui, 
rugsėjo 29 d. Atidėtas •todėl, kad 
kuopos pirmininkė p-lė L. Narmontai- 
tė yra išvažiavusi atostogoms iš Chi- 
ęagos. Susirinkimo vįetą^ — M. ši- 

dkio rezidencijoj, 318 S. Richmond 
t., kai 7:30 vai. vak. — Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Tiek daug Amerikos Ungai'ų sugrį

žo iš Suvienytų Valstijų į Ungariją su 
Amerikos ‘ doleriais, kad Vas paviete 
jie moka už 1 akrą žemės $400 Ame
rikos pinigais. Jie visi nori likti far- 
nveriais ir jau jiems visems nebeuž
tenka f amu, Ar jus žnote, kad HeĮ- 
mar Turkiški cigaretai turi savyje 
lejųyviausį ir geriausj tabaką dėl ci- 
gafttų?

....... t--------------
i LAIŠKAI, KURIE RANDASI
I MUSŲ OFISE.

A. W.
Ascila, Jos.
Brijunas, Alp. 
Burogas, J. 
Burzdas, J. 
Čeponis, Juoz. 
Gervei, Jonas 
Greitjurgis, V.' 
Grinius, Jonas 
Gukauskis, Jurgis 
Jurgaitis, Paul 
Kaunetis, John (3) 
Kawall, J. G.
Kemeža, F. • 
Lazdauskas, J. 
Knatauskienė Simonas 
Lypčius, Stanislovas 
Markus, Andrei 
Pupin, A. H.
Sirutienė, Matilda 
Vaitauskas, M. 
Valinskas, J. 
Wassell, Jos; M.

ASMENŲ JIESKOJIMAI1 ACME STĘEL GOODS CO. 
2840 Archer Avė. 

—------ i’"”---- t

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Amx Beauly Shop
22 St. & IJalsted Sts

Marcelling &
Mjąnicurjng

Phone Roosevelt 2741

/

NAMŲ jieškotojų ekskursija į San 
Joaųuin Valley, Cal. $85 už round 
trip, lovą, valgį ir apžiūrėjimo vietas. 
Rengkitės kelionėn tuojau. Išvažiuo
jame Rugsėjo 29 dieną.Rugsėjo 29 dieną.

Roonv 515,
117 N. Dearbom St.

REIKIADARBINIHKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ros darbo sąlygos, gera mokes- 
tiš. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKALINGA mergaitė pri- 
dabojimui Real Estate ofiso.

Kreipkitės
C. P. SUROMSKIS

3346~ So. Halsted St.

Reikia -
MERGINŲ.

Senesnių negu 16 metų am
žiaus.

Dirbtuvės darbui. Atsineškite 
savo amžiaus certifikatą.

Atsišaukite
3025 West 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos ar moteries 
pardavėjos, sų patyrimu arba be 
patyrimo. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Atsišaukite:
3518 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo.

STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546 .

REIKIA DARBININKŲ
VYBU

Reikia -
Darbininkų prie mašinų dar

bo. Darbas dienomis ar nakti
mis. Gera alga. >

Patyrusių'vyrų operatorių
Atsišaukite » »’

EASTERN RAINCOAT CO.
913 W. Roosevelt Rd.

" vaikinų
; : i *

Prie^abelno darbo.
Atsišaukite 

f 'H

i < EASTERN RAINCOAT CO.
913 W. Roosevelt Rd.

------------------------------1------------------------------

REIKALINGAS kriaušius 
prie seno ir naujo darbo. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

Atsišaukite
911 W. 33 St.

REIKALINGAS
Jaunas bučeris, kuris sukalba 

lenkiškai.
CHICAGO MEAT MARKET,

1845 W. 47th St.

REIKIA vaikino prie išsimo
kinimo gero amato. Nuolat dar
bas ir gera alga. Atsišaukite:

WARREN and JUSTMAN 
909 Roosevelt Rd. 
Tel. Canal 5352

REIKIA grinderių — įrankių 
ir cutlery. Prie šlapio smeltinio 
akmens. Nuolat darbas.

AMERICAN SAW & TOOL 
WORKS,

2431 W. 14th St., Chicago, III.

KARŲ KARiPENTERIŲ
REIKIA patyrusių vyrų prie 

nau»jų refrigerated karų. Dide
lė mokestis, už darbą nuo štu- 
kų.. Darbas viduj. Nėra darbi
ninkų nesusipratimų.

AMERICAN CAR and /■ 
FOUNIkBY CO.

2310 Sę. Paulina Str.

REIKIA boilerių 
pagelbininkų

Atsišaukite
MECHANICAL

• 39-th Str., and

dirbėjų ir

MFG. CO.
Loomis St.

ir baltą
REIKALINGAS bakcris mo

kantis kepti juodą 
duoną.

kreipkitės:
1637 W. 13-th St. Gary, Ind.

TėJ. Gary 1040

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

bučernė su namu, ledo mašina 
ir visi reikalingi įtaisymai. Kai
na $17,500.00.

5358 So. Ęobey Str.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučernė, su 

ledo mašina, prie transferinio kampo. 
Mainysiu j kitą biznį arba parduosiu 
išmokėjimais. Turi būt parduota šią 
savaitę.

Atsišaukite
604 W. 31 St.

PARDAVIMUI saliu nas su vi
sais įrengimais ir didelis Datas 
gyvenimui. Savininkas turi išva
žiuoti trumpu laiku. Kam rei
kią nupirksit pigiai.

1436 ‘So. Halsted St.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Rūgs. 21,1923

PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
PARDAVIMUI nesvaiginamų 

gėrimų parloras. Parduosiu pi
giai, nes apelidžiu miestą iš prie
žasties ligos. Galite patirti.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 335

PARDAVIMUI 4 biliardiniai stalai, 
1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos. 1 Ice box, 1 
kavos puodas, 5 krėslai, 3 maži krės
lai, cash registeris, liampa. Ir smul
kus dalykai. Carmine Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

PARDAVIMUI saliunas su 
visais rakandais, barais, laisniu 
ir visais įrenginiais už $400.

Atsišaukite
2131 W. 21st St.

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj vietoj ant bizniavos gatvės. Tin
kamas žmogus gali padaryt didelius 
pinigus.

Atsišaukite
3101 W. 38th St.

Phone Lafayette 3682

RETA PROGA
Turiu parduoti tuojau meno vėliau

sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium? už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar
geno.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas. v

VERTA ATIDOS

f

PARDAVIMUI grosernė ir ru 
kytos mėsos ir. kitokiu smulk
menų krautuvė. Vieta gerai iš
dirbta. Renda pigi. Lysas 3 me
tams. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. 3642 Pamell av.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoje, daromas geras biznis, 
— parduosiu su geru bargenu 
----- priežastis -----  turiu <in bizniu.

Atsišaukite:

4914 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė, labai geroj vieto
je, už labai mažą kainą.

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas, lietuvių 
ir lenkų apgyvento} vietoj.

Atsišaukite:
1457 So. Sangamon St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI restorano ra
kandai, mažai vartoti, atrodo 
kaip nauji. Atsišaukite greitai. 
Parduosiu pigiai.

4845 W. 14th Street, 
Cicero, III.

PARDAVIMUI puikus ra
kandai 4 kamb. parloro, valgo
mo ir miegamo kambario se
tai. Console alimpa, karpetai, 
dieninė lova, subl^sas, jej no
rite.

800 So. Cralwford Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI (fotografų studio). 

Senas biznis, jaunam ar senam žmo
gui gera ateitis. Nupirksit už priei
namą kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris moka fotografisto ama- 
ta. Geram darbininkui geros sąlvgos.

J. ME2INIS, 218 W. 6th St., 
Racine, Wis.

GiROSERNE, turi būt par
duota tuojau, biznis geras ir 
senai išdirbtas. Priežastis par
davimo — liga.

4759 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI automobilius, Grand j 
Six, 6 cilinderių, 1921 metų. šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintįs pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
vis&fs extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare, 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

PARSIDUODA puse arba vi
sas saliunas, biznis geras dėl

PARDAVIMUI saliunas, biznis Re-v . valė tu nah stoi išdirbtas, renda pigi. 3 kambariai Slogaus, Kuris galėtų pats Storai išdirbtas, renda pigi. __________
pragyvenimui, ilgas lysas; priežastis 
pardavimo, einu į didesnį biznį.

Atsišaukite:
3961 S. Campbell Avė.

NAMAI-2EME
vėtį biznyje. Aš turiu du biz
niu negaliu garei užžiurėti. 
Atsišaukite po Num. 2059 tV. 
22-nd. Street.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 
kambarių namas. Gerai pasta
tytas, galima gyventi nuo spalio 
1 dienos.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laika, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 29.

BIZNIERIAI TĄMYKIT!!!
Parsiduoda labai pigiai pool 

ruimis; visas ar atskirai, vei
ki! greitai, šaukit

' Armitage 6411

. 6119 So.*Sacramento Avė.

HARDVVARE
PARSIDUODA joaint ir hardware 

štoras ir painterių’šapa, su visais ge
riausiais įrengimais. Biznis išdirbtas . v ... 
per daugelį metų. Didžiausioj lietuvių į saukite, 
kolonijoj. Apyvartos daroma į metus 
$45,000. Priežastis pardavimo svarbi. 
Patirsit ant vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
BRIDGEPORT PAINTING & 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St. '

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daug metų. 
Yra gera proga pirkti nebran
giai. Lysas ant 2 metų. Atši

PARDAVIMUI 620 W. 37 St., 2 
augštų mūrinė kratuvė ir flatų na
mas, vanos, toiletai, elektra. Tas na
mas vertas yra $7,500, reikia įmokėti 
$1,500. Mustj kaina yra $5.500.

3814 Emerald Avė., 2 flatų mūrinis 
namas, vana, elektra ir tt. Parenduo- 
tas už $60. Musų kaina $4,500.

Atsišaukite
KOCH & CO., 

2603 So. Halsted St.

PARSIDUODA garadžius, ge
ra vieta geram mechanikui. Prie
žastis pardavimo — einu į kitą 
biznį. Naujienos, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 336.

10503 Edbrooke Avė., 
land, Illinois

PARDAVIMUI Restaurantas lietu- 
tuvių apgyventoje kolonijoje, — ran
dasi prie biznio gatvės. Renda 85 dol. 
mėnesiui. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Duosiu išbandvmui viena sa
vaitę, 
nėšiui, 
tarties.

ltose-

. Parduosiu i
Duoshi išbandymui vieną sa-
Užtiknnto biznio $90.00 mė-

Duosiu morgičių sulyg su- 
Kreipkitės

1743 W. 47 St.

NAMAI, saldus namai, viskas pui
kiai įrengta, 5 kambarių bųngalow, 
tik užbaigtas, $700 įmokėti ir po $25 
į mėnesį. Nepraleiskite progos nepa 
matę tų puikių namų. .

JOHN H. CURTIS,
4966 Irving Park Blvd.

Phone Kildare 4791

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
parduosiu visai pigiai. Lysas yra 
da trims metams. Renda 45 dol. 

PARDAVIMUI saliunas ir vi- ‘ mėnesiui, apart biznio da randasi 5 
ruimai gyvenimui. Priežastis par
davimo svarbi.

Atsišaukite
4602 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI kampinis 4 flatų 
frame namas ir krautuvė, platus lo
tas, 1 krautuvė su 2 kambariais, fla
tas užpakaly, 5, 6 ir 3 kambarių, fla
tas viršui, garadžius, rendos $140 į 
mėnesį, kaina $9,700, pinigais $4,500.

> SHEEHAN W1TOUS & CO., 
1654 W. 63 St.

Phone Prospect 1910
si įtaisai — parsiduoda už gana 
prienamą kainą. Pasiskubinkite 
— didelis bargenas.

3249 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė senai išdirbtas biznis; 
parsiduoda pigiai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4401 So. Richmond St.

PARDAVIMUI saldainių krautuve. 
Biznis išdirbtas, ant bizniavos gatvės. 
Lysas ant 2 metų, yra kambariai gy
venimui. Nepraleiskit geros 
gos.

Atsišaukit
10813 So. Michigan Avė. 

Roseland, 111.

pro-

NEGIRDĖTAS bargenas 2 aukštų 
muro namas 6 ir 7 kambariai, steam 
heat. Rendos $160 į menesį, pasta
čius garadžių galima gauti $180 į 
mėnesį. Randasi prie didelio parko 
ir bulvaro^ kaina tiktai $11,000

mokėjimo.
Matykite

J. PAKALNĮ, 
4338 Archer Avė.

; Ar žinai kad budavojimas 
naimų jau pabrango nuo Au
gusto mėnesio? Del to gerai 
apsvarstantis žmogus perka 
namus dabar, nes pavasarį bus 
dar brangesni.

Mes turim bargenų visos 
dalies miesto, ir užtikriname, 
kad už musų bargeąus geres
nių nerasite.

BRIDGEPORT.
| .1. 4 flativi kampinis na.ma.s,
elektra, galima padaryti Saliu- 
ną ir tuo kart renda bus du- 
beltavai didesnė. Kaina tik 
$5,500, įmokėti $1500. Renda 
$75.00. Negalima rasti geres
nio pirkimo ir išlygų.

2. Medinis namas ant muro 
fundamento su basementu, 
elektra, 2 karu mūrinis garad“ 
žius, Kaina tik $5,300. įmo
kėti $1,500. Renda $61.00.

3. Mūrinis namas, 2 flatai 
po 5 kambarius, augštas base- 
mentas, elektra, ir visi kiti pa
rankamai. Kaina tik $5,000, 
įmokėti $1,500. Renda $55.00.

BŪTINAI PAMATYKIT
4. 3 įmetųj senumo mūrinis 

namas 2 flatai po 6 kambarius, 
vėliausios mados ištaisymai ir j 
2 mašinom mūrinis garadžius, 
Randasi pačioj širdyj koloni
jos Bridgįeporto.' Kaina tik $12, 
500, pmokėti $3,500. Geriau-

I sias pirkimas.
5. Medinis namas ant muro 

fundamento, 1-mas floras Sto
ras ir pagyvenimas užpakaly, 
ant 2-ro floro 2 flatai, cemen
tuotas bascimentas, ilgas lotas 
ir kiti parankumai. Kaina tik 
$7,500, įmokėti $3,000. Liku
sius ant lengvų išmokėjimų. |

6. 2 mediniai 'namai ant Hal
sted St. Pirmas < namas turi 
apačioj štorą ir 4 kambarius, 
ant 2-ro flatas 8 kambariai, 
elektra, maudynės, kieto me
džio baigtas., ir 2'mašinom ga
radžius, antras namas turi I 
Storą ir 5 kambarius užpaka
ly. Kaina už abudu namus ir 2 
lotus tik $8,800, y Įmokėti $3,- 
500. Renda $100.00 dabar, ga
lima gauti daugiau.

7. 2 mediniai rihlnai ant 1 
loto ir 2 mašinom garadžius. 
Kaina tik $4,200, įmokėti rei- Į 
kia $1,200. Renda $55.00.

BRIGHTON PARK

8. Gražus mūrinis namas

PARDAVIMUI grosernė ir 
skanumynų krautuvė. Senas ir 
išdirbtas biznis. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo la-

. bai svarbi. Kreipkitės:
708 W. 30th St.

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

Atsišaukite:
4612 So. Wells St.

PARDAVIMUI smulkių daiktų 
krautuvė. Grosernė aiskrimo,; ken- 
džių, tabako .cigarų ir visokių smul
kmenų. Gražus 4 kambariai gyventi, 
graži vieta už $1,200.

Atsišaukite
8308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
namas pigiai. Namas 
niavos gatvės; gerai 
biznį:

608 West 47-th

saliunas ir 
ant biz- 
darantis

Str.

PARDAVIMUI saliurfas, pusė arba 
visas. Biznis eina gerai. Lysas 4 
metams; rendos $25 į mėnesį, 4 kam
bariai gyvenimui užpakaly. Malonė
kite atsišaukti į Naujienų Skyrių ant 
Town of I^ake.

1616 W. 47th St.
Tel. Boulevard 0344

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nė ir saldainių krautuvė, netoli 
mokyklos.

Atsišaukite:
3138 W. 39th St.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
arba be namo. Namas yra 3 augštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St.
Tel. Yards 6004

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų ir visoldij smulkmenų krau
tuvė. Garu apšildoma su 4 pagyve
nimo kambariais. Biznis išdirbtas per 
daugel metų. Turiu parduoti, nes tu
riu du bizniu.

Atsišaukite
2630 W. 38 St.

PARSIDUODA 
geroj vietoj, tarpe šapų, renda 
Parduosiu pigiai tik už $700.00. 
žastį pardavimo patirsite ant 
tos.

Atsišaukite
1128 W. Van Buren St.

RESTAURANAS 
pigi. 
Prie- 

vie-

RAKANDAI
.PĄRSIDUODA rakandai ge

ram s yje pavieniai ar visi sy
kiu, 5 ru ų rakandai.

Atsišdukite:
4024 So. Maplewood Avė.

.....................................A ■■■■...................... —

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
medinis namas, elektra, su keturiais 
kambariais iš užpakalio, ir 8 kamb. 
viršui. Priežastis pardavimo, ‘ ‘ 
du bizniu.

turiu

4545 Sff. W*Uaee St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu labai pigiai 
tam kas pirks visus sykiu. Par
duosiu sykiu ar atskirai, nes ap
leidžiu miestą. I. Bachrach, Tek 
RockweU 1376,’ 3149 W. 15th 
St., 2 augstas.

ix uuivaiu, tvama Vinilu <pxi,vw, I 11CM>'UD, 2
m4n0vf;i^okėt’ likusius ant lengvų fIatai P° 6 kambarius, elektra, 

maudynės, ąžuolu baigtas, ir 
garadžius 2 mašinom. Kaina 
tik $8,500, įmokėti $2,000. li- 

. yy." kusius ant lengvų išmokėji- ♦PARDAVIMUI 35 akrų paukščių! D . .. ..
ir daržovių farma, puikiai įrengta, I Randasi arti didelio Te" 
gera žemė, 10 mylių nuo Chicagos, I atro ir Banko.
netoli Milwaukee Avė. Mainysiu į Į
mažą namą mieste. Del informacijų Į 9. Gražus miltinis namas 
rašykite ant Archer Avė. 6 ir 6 kamba-

MtProspect, 111. ’ Į riai, elektra, jnaudyhįes, skal-
 byklos basemente. Kaina tik 

$lj),500, įmokėti $5,000.
PARDAVIMUI 5 kambarių lft a « . •.v, % . y... 1Ų« Mūrinis namas 4, flatainamas, karštu vandeniu šildo- __ A_ . . . ... v x. P® 4 kambarius ant pus antromas, bungalow, netoh bažnyj^. )oto tek ir k 

Gahma tuojau gyventu 6136 S. mai. Kaina tiktai ?
\Vhipple St. Repubhc 4958

11. 5 kambarių Bungalow, va- 
-------------------------------------- na, elektra. Kaina tik $4,000. 
PARDAVIMUI pigiai 8 kam- Įmokėti $2,000. Likusius kaip

> 4-4. renda.
12. Gražus mūrinis namas su 

Sun P&rlors 2 flatai po 5 kam
barius, ant Western Avė., vis
kas vėliausios mados, tik 3 metų 
senumo parsiduoda llabai pigiai. 
Kaina tik $10,500, įmokėti $4,000

13. Medinis namas 2 flatai po 
4 kambarius, elektra, 1 malšinai 
garadžius, kaina tik $6,000, įmo
kėti $3,000;

KAS NORIT GRAŽU 
GYVENIMĄ?

14. Pirkit šį namą ant 3 lotų 2 
faltai po 6 kambarius, Imas flo
ras Hot Water Heat, 2 2ras pe
čiais apšildomas, aržuolu baigtas, 
Viskas vėliausios mados, fr 2 ma
šinom garadžius, kaina tik 
$10,500, įmokėti $6,000. Renda 
$110,00 be apšildymo.

15.2 mūriniai namai, Imas sa
liunas, pagyvenimas užpakalyj 
ant 2 floro, 2 flatai po 4 kamba- 

' \ \ . e' " '

rius ir kriaučių krautuvė ir bar
bėti Shop, ant 3 lotų. Kaina tik 
$8,000, įmokėti $4,000.

SOUTH SIDE.
į 16. 6 flatai po 4 kambarius 
mūrinis namas ant 2 lotų, elek
tra, maudynės. Kaina tik $16,500 
įmokėjimas pagal sutarties. Pe
čiais apšildomas, 9 metų senumo.

17. Mūrinis namas, štoras ir 4 
kambariai ant Imo floro, ir 6 
kambariai ant 2ro, elektra, mau
dynės. Kaina tik $9,000, įmokėji- 
mas pagal sutarties.

Į IVIui'iniH namas 2 fintai po
I 6 kambarius, apšildomas kiek- 
vienam atskiras ir 2 mašinom 
garadžius. Kaina' tik $12,000, 
įmokėti $5,000.

19. Mūrinis namas 5 ir 6 kam- 
L bariai, ant 2 lotų. Kaina tik 
f $10,500, įmokėti $5,000. Pečiais
apšildomas.

20. Mūrinis namas 5 ir 6 kam- 
I bariai, apšildomas kiekvienam
atskiras, 2 mašinoms garadžius. 
Kaina tik $11,500, įmokėti $4,000

21. Up-to-date mūrinis namas 
4 faltai ir 2 karų garadžius. Kai
na $20,000, įmokėti $3,000, pe
čiais apšildomas.

22. 4 flatai po 5 kambarius 
ant 62 pėdų loto. Kainą tik 
$25,000, įmokėti $10,000. Ren
da $320.00. Garu apšildomas.

i 23. 27 faltai po 5 ir 6 kamba
rius ant 100 pėdų loto. Kaina 
tik $85,000, įmokėti $30,000. 
Renda $16,000 ant metų. At
minkit tas yra ant kampo.

24. Mūrinis namas 3 augštų, 
Imas flatas 5 kambariai, 2ras ir 
3čias po 6 kambarius. Kaina 
tik $15,500, įmokėti $5,000.

25. Mūrinis namas 3 augštų po 
Į 7 kambarius, 2 mašinom gara- 
I džius. Kaina tik $16,500, įmokėti 
Į $7,000. Renda $240 į mėnesį. 
Garu apšildomas.

MARQUETTE MANOR
(pas vienuolyną)

^6. Gražus beveik naujas mū
rinis namas su Sun Parlors, ap
šildomas kiekvienam atskiras, 2 
flatai po 5 kambarius, skalbyklos 
basemente. Randasi 6544 So. 
Rockwell St. Toj vietoj parduo
da namus po $15,000. Pasinau- 
lokit proga. Kaina tik $13,500, 
įmokėti $5,500. Likusius kaip 
renda.

27. 2 flatai 5 ir 6 kambariai 
priė 63rd ir Rockwell St. 2 ma
šinoms mūrinis garadžius, vis
kas vėliausios mados. Kaina tik 
$13,800, įmokėti $5,500. Apšil
dymas kiekvienam atskiras.

GERIAUSIAS PIRKIMAS Iš 
' DIDŽIŲJŲ.

28. Kampinis muro namas, su 
Sun Parlors, 10 flatų ant 3 lotų, 
1 mašinai garadžius, garu apšil
domas, viskas vėliausios mados 
ir kaina tik $50,000, įmokėti 
$15,000. Likusius ant lengvų iš
mokėjimų.

29. Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, 1 mašinai garadžius, ap
šildymas kiekvienam atskiras, 
kaina tik $12,500, įmokėti pagal ; 
sutarties.

SOUTH SIDE.

BARGENAS!

Nepraleiskite progos.

Naujas nrurfnis namas: 6 ir 6 kam
bariai prie vienuolyno. Kaina tik
tai ...........................  $12,500.00

' ** ♦
Medinis namas: 5 kambariai, su 50 

pėdų žemes, prie • vienuolyno. Kai
na tiktai ..................... į....... $5,800.00

* * 
♦

Naujas mūrinis namas, prie vienuo- 
lyno; £> iv 5 lca.mt>a.via,i, a.pšil<lo-
nrvi. Kaina ...................   $15,500.00

* * *

Medinis namas: 5 ir 5 kambariai, 
elektra, gezas ir maudynė. Neša rau
dos $80.00 mėnesiui. Kaina $5,800.00

*Z * *
Medinis garadžius:' 5 kambariai. 

Brighton Parke. Kaina tik $4,600.00
** *

Bizniavus lotas ant Wcstem Avė. 
Kaina tik .............................. $1,250.00

Jeigu norite parduoti, arba mainyti 
namus ant fartnų, ateikite pas mus;

turime visokių įr visur.
A. N. MASULIS AND CO., 

6641 So. Westem Avė.
phone Republic 5550

RETAI ATSITINKANTI PROGA!
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

mas 2^flatai po JI puikius kambarius; 
visas ištrimavimas kieto medžio; kar
atu vandeniu šildomas su 2 boileriais; 
įbudavotl ledo baksai ir gaziniai pe
čiai kiekveinam flete; statytas pagal 
naujos mados 6 metai atgal; lotas 30 
pecKj pločio; savininkas parduos pi
giai nes pinigai yra reikalingi kitam 
tikslui; kaina $11,500; apie pusę pini
gais reikia kitus savininkas duos m»r- 
giči lengvais išmokėjimais; pasisku- 
binldte nes šitas namas yra vertas 
$15,000 pagal šių laikų.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 f lėtai po 6 ir 7 kambarius; ga
sas, elektra, maudynės, skiepas ir 2 
automobiliams garadžius; rendos ne
ša į mėnesį $99.00; kaina $10,500, apie 
pusę reikia pinigais.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 4 kambarius su ga- 
su, elektra, maudynėms, beismantas ir 
2 Šantės užpakalyje; kaina $5,200, apie 
pusę pinigais, kitus ant morgičio leng
vais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

mes

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, su dideliu porčiumi. For- 
nisu apšildomas. Lotas 30x125 
pėdų. Kaina $6,300.00.

Atsišaukite:
7127 So. Talman Avė.

barių mūrinė cottage, po 
Atsišaukit

3813 Wallace St.
Phone Boulevard 0675

PARDAVIMUI 8 ruimų na
mas ant 4 lotų. Elektriką, kiau 
lių, vištų yra, ir galima laiky
ti visokių paukščių. Kaina tik 
$5,700.00

3945 W. 66-th Place

30. Gražus aliejuotų plytų na
mas ant kampo, 1 flatas 6 kam
bariai, ir 2 po 7 kambarius. Kai
na tik $18,000, įmok ėjimas pa
gal sutarties, Renda $240.

31. Mūrinis namas 6 ir 6 kam
bariai, 2 karų mūrinis garadžius. 
Renda $170 į mėnesį. Kaina tik 
$14,500, įmokėti $6,500.

GERBIAMA PUBLIKA.

TIKRAS bargenas ,6 ir 4 kam
barių flatas, su cottage iš užpa
kalio. Įplaukų $115 į mėnesį kai
na $7,500/ $2,000 pinigais, kitus 
pagal sutartį. Wm. Zeloski Co., 
1905 Belmont Av, Phone Grace- 
land 4579 atdara nuo 9 r. iki 9 v.

Čionai mes pėduodami tik ma
žą dalelę musų bargenų 3jose 
dalyse miesto. Norėdami pirkti 
namą bile dalyj miesto ai- prie
miesčiuose visados keripkites pas 
mus ypatiškai ir užtikrinam jog 
galėsite išsirinkti sau tinkamą 
bargeną.

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų mū
rinis namas, 5 pragyvenimai ir krau
tuvė. Lietuvių apgyventa vieta. Savi
ninką galima matyt 3 floras iš užpa
kalio.

3100 W. 39 Place. 
Klauskite FRANK

MM

LIETUVIAI! TIKRAS PAAU- 
KAVIMAS!

Puikus nauji muro namai, puikiau
siose apielinkėse pastatyti pagal pas
kiausios mados:
10 flatų prie Humboldt Park.... $41,000

flatai ir 3 Storai .................... $43,00
flatai ir 3 garage ..............  $18,50(
flatai ii’ 1 garage ............... $17,506
flatai ir 1 garage ............... $13,00f

2 flatai ir 1 garage ..............  $12,506
2 flatai po 6 kambarius ....... $11,506
5 kambarių cottage..................  $4,80(
12 flatų Logan Square........... $65,000

faltai po 5 kam. lot. 60x125 $31,000 
flatai ir 2 garage ................ $24,000
faltai ir 2 garage............... $22,001
flatai, puikus namas........... $15,000
flatai ir 2 garage ................ $14,506

.. flatai, Pąlmer Square ....... $33,00(
12 flatų, Poringe Park...........$62,500
4 flatai ir 6 garage lot. 60x125 $27,500 
2 fldtai, naujos mados ...... ,. $16,50'
2 faltai ir 4 garage, lot. 40x125 14,000
6 flatų Albany Park 1. 75x150 $51,50f
4 faltai po 5 kambarius ........ $24,50f 
4 flatai, Kelvyn Park ........... $23,000
2 flatai ir 2 garage............... $15,50'
2 faltai ir garage lot. 60x125 $7,500
3 fl. Marquette Pk. lot. 40x125 25,00'
2 flatai Brighton Paęk ........... $7,20'
2 fl. ir '3 Storai puikus kamp. $22,00' 
6 fl. Wicker Pk. puikus namas $15,00

faltai po 4 kambarius ....... $12,006
flatai ir 1 garage ............... $10,00r
fl. 2 po 5 ir 21 po 4 1. 50x125 $6,700 
f|atai ir 2 garage ..............  $10,0*0
faltai po 6 kamb. .................... $8,800

11 kambarių arba 2 flatai, lotas
48x125 ir garage gali būt room- 
ing house, bargenas ............ $4,250
Taipgi turiu daug visokių pasirin

kimui namų ii’ lotų ir farmų. Taipg’ 
visokių mainų visose dalyse miesto 
kam tokį bargenai yra reikalingi, tw 
malonėkite kreiptis tuojaus. Tai yr» 
negirdėta proga. Pasinaudokit kol n< 
vėlu.

Pasimatykit kuogreiČiausiai su 
JOHN A. WALULIS, 

1852 Wabansia Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, 2-5 kambarių, frame, elek
tra ir vana, labai gerame padė- 
me.

4210 So. Artesian Avė.

8
3
3
3

6
3
3
2
2
7.

3
4
2
2

41 akro farma. netoli Libertyyille 
rendon su tiesa pirkimo, labai pigiai 
Yra visi įtaisymai, namas 6 kamb i 
rių, didele bamė, 20 akrą alfalfos 
vaisių, netoli didelio kelio, gerai gy 
venti. Samuel G. Muffett, 25 N. Dear 
born St., Room 706, Dearbom 2856 

Res.: 1217 Independence Blvd.
Crawford 0429

EXTRA BARMENAS ANT 
ARCHER AVĖ.

Parsiduoda 5 kambarių Cottage 
su visais parankumais, ant bizniavo.1 
gatvės ir netoli didelio Teatro, pačiam 
centre Brighton Parko ir ateities, ran 
dos neša $40.00 į mėnesį, galima gaut 
ir daugiau, savininkas parduos už 
kainą lotų, nes dabartiniam laike rei 
kia daug daugiau mokėti už lotą an< 
Archer Avė. Taigi parduosiu pigia 
arba priimsiu mainais lotą, automobi
lių arba groserį. Nepraleiskite > U 
bargeno, nes kas pirmesnis tas pada- 
ris gerus pinigus. Kreipkitės pas

1RANKG.LUCAS1
4116 Archer Aye.

Phone Lafayette 5107

EXTRA
Parsiduoda mūrinis namas, trys fia

lai, po šešis kambarius, septynių me
lų senumo. Platus lotas, Šviesų* 
cambariai, kas nori įsigyt gerą namą 
nepraleiskit progos. Taipgi beisman- 
įas cimentuotas ir visi modernišk 
.taisymai. 3327 So^ Union Avė. Savi 
ninkas ant pirmo flato.

KAS TURITE LOTA?
Aš turiu gerą 6 cilinderių mažai 

vartotą automobilių ir noriu išmainyt: 
ant loto nepaisant vietos.

Atsilankykite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė., 
Chicago, III.S. L. FABIONAS CO.
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809 W. 35th St
Tel. Boulevard 0774 arba 0611

PARDAVIMUI arba mainymui mu 
rinis, dviejų augštų bizniavai namas 
Vandeniu šildomas, elektriką, vanos 
dėl 4 karų garadžius, cimentuotas 
yardas, mainyčia ant bučemės.

’ Atsišaukite
, 3413 W. Blst St.

Vakarais po 6 vai., nedalioj prie?
pietus. Tel. Prospect. 0281.

PARDAVIMUI pigiai 4 kam
barių namas ir vištininkas 12x 
30. Ir pusė akro žemės, viskas 
aptverta. Yra elektra, vanduo, 
kaina $2,800. MRS. LILLIAN 
tYAN, 3936 W. 65th PI.
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642 W. 37-th Str., 4 kamb. 
‘ottage, augštas skiepas, gasas 
elektra, garadžius, kaina 
$2,800. Atsišaukite prie sąri-i 
linko: 3657 Union Avė., 2 fla
tas.

PARDAVIMUI 2 augštų tra
ne, 2-4 kambarių, 1-8 flatai. 
laradžius, gasaš, elektra,

Atsišaukite:
3657 Union Avė., 2 flatas

BARGENAįS, 3628 Parnell . 
\ve., 3 augštų, 5 flatų namas. 
Visas gerame padėjime, 
’tondos $1,000 į metus. Kaina 
tik $6,250. Išmokėjimais
2. E. Feeney 559 W. 31 Str.

Tel. Boulevard 3344

PARDUODU pigiai 4 lotus 
vienoje vietoje arba galiu mai 
uyti į automobilių. Atsišaukite 
vakarais arba nedėliomis. F. 
Čekanauskas, J6914 South 
>teiwart Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madiaon Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimu. Ateiki
te, rašykite arba telėfonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jime. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rąžyti ir kalbėti angliškai j 
labai trumpą laiką. Taipgi arit
metikos, gramatikos, geografijos, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje mes prirengsime jus j kole
giją ir universitetą į dvyliką me
nesių.

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbčjome šimtams jaunų 
žmonių Kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

Klcsos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St,
netoli Milivaukee Avė.
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