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No. 217

Tardys Shenandoah 
katastrofą

Iš Tautą Sąjungos susi 
rinkimo* darbuotės

Kinai nepripažįsta valsty 
bių tardytojų

Uruguaja ragina rimtai išna
grinėti ųuolatinio tarptauti
nio teismo statutus

rūgs, 
užsie- 
Buern

Rusų monarchistai planuoju 
sukilimą prieš sovietus

Paskyrė komisiją She- Carininkai planuoja didelį
■ ■ ■ ■ • av.a • t /«• M •• ■

nandoah nelaimei ištirti sukilimą Rusijoj
VVASHINGTONAS, nigs. lt.

Laivyno sekretorius \Vil-
Didysis kniazis Mikalojus ve- 

prieš rusų pabėgėlių armijas 
rieš sovietų valdžių

orlaivio Shenandoah katastro
fai išnagrinėti. Komisijos pir
mininku paskirtas kontr-admi- 
rolas Hilary Jonės, gene r ai ės 
laivyno komisijos viršininkas.

Kinai prieš Brity-Ameri 
kos-Japonijos komisiją

Kinai laiku kvotėjų komisiją 
Britų pastangomis išteisinti 
šanhajaus administruoją

ŠANIIAJUS, Kinait rūgs. 14
Anglija, Jungtinės Valstijos 

ir Japonija atsidūrė labai keb 
lioj padėty. Visos trys jos 
paskyrė tam tikrą savo juristų 
komisiją išnagrinėti šanhajaus 
riaušių priežstims; komisija 
pasiryžus jau pradėti savo dar
bą, bet tuo faipu Kinų vai 
džia griežtai atsisako komisiją 
pripažinti, arba ką nors bend
ra su ja turėti.

Dar blogiau. Tos Britų-A- 
merikos-Japonijos komisijos ne 
tik Kinai nepripažįsta, bet ii 
kitos valstybės —Francija, Ita
lija, Belgiją, Olandija etc. — 
taipjau atsisakė su Ja koope
ruoti.

Kinų spauda, kuri yra prie
šinga komisijai, sako, kad tai 
esą niekas kita, kaip tik 'Britų 
pastangos šanhajaus municipa- 
lei administracijai nubaltinti, 
ir kad Jungtinės Valstijos ii 
Japonija buvę į tą dalyką tik. 
Britų įtaka įtrauktos.

v PARYŽIUS, Francija, rūgs.
14. — Apie lapkričio mėnesio 

•vidurį žada įvykti Paryžiuj di
delis po visą pasaulį išsiblaškiu
sių rusų monarchistų suvažia
vimas, kuriame busią sutaisyti 
visi planai monarchistų ofcnsi- 
vui prieš Maskvą, didžiajam 
rusų kunigaikščiui Nikalojui 
vedant.

Vakar įvyko slaptas Franci- 
joj gyvenančių rusų pabėgėlių 
'susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta^ septyniasdešimt 
komitetas, su buvusiu 
Maskvos 
Sergieju
Komitetas turės suruošti

trijų 
kitados 

biržos pirmininku, 
Tretiakovu, priešaky 

visus

Francuzų aviatorius 
bandęs skristi i Indi

ją, užsimušė

PARYŽIUS, jugs. 14.—Fran- 
cuzų aviatoriams, Robertui 
Thiery ir Dieudonne Coste, ku 
rie anksti šį rytą išskrido iš 
Etampes kelionėn per Bagdadą 
į Indiją, atsitiko didelė nelai
mė. Jų aeroplanas nukrito že
mėn švarcvalde, Vokietijoj, ir 
susikūlė. Thiery užsimušė, o 
Coste, pavojingai sužeistas, pa
imtas j Freiburg-in-Bresgau 
ligoninę, Badene.

550 milionų nuostolių 
dėl gaisrv; 17,000 

žmonių žuvo
Kinų respublikininkų dien

raštis Naujienos išspaudino 
pranešimą iš Pekino, kuriame 
raginama kiniečių studentai ii 
daibininkų vadai stoti bendru 
frontu prieš tą teisėjų komis i 
ją ir, jeigu butų reikalo, orga
nizuoti viešas demonstracijai 
komisijai atvykus.

Boikotas ‘japonams - baigtas
AMOY, Kinai, rūgs. 14. —. 

Kiniečių boikotas japonų lai
vams, kurs buvo paskelbtas ki
lus streikui prieš svetimšalius 
šiandie tapo pabaigtas. Boi 
kotas britams tečiau tęsias to
liau. .

AMERIKOJ DAUGIAUSIAI 
ŽMONIŲ SERGA RAUPAIS

NEW YORKAS, ings. 14. — 
American Association for Medi 
cal Progress pranešimu, 1924 
metais Jungtinėse Valstijose 
buvo daugiau sergančių raupais 
žmonių, ne kad bet kuriame ki 
tame krašte. Tais metais Jung
tinėse Valstijo'se sirgo raupais 
55,538 žmonės, Britų Indijoj —< 
46,374, o Europos Rusijoj' — 
24,067. Daugiausiai sirgo Ka
lifornijoj, būtent 9,425, tuo tar
pu Illinois valstijoj sirgo tik 
truputį daugiau kaip 1,000.

SAN ANTONIO, Tex., rugs. 
14. — Fire Marshals Associa
tion of North America prane
šimu, per praeitus 1924 metus 
gaisrų padaryti nuostoliai Jun
gtinėse Valstijose siekia dau
giau kaip 550 milijonų dolerių. 
Žmonių gyvasčių gaisruose: žu
vo daugiau kaip 17 tūkstančių.

• I \ ,

5 asmens žuvo trauki
niui sudaužius autą

SIIELBY, Mont., rugs. 14. — 
Greitam jam Great Northern 
traukiniui sudaužius gclžkelio 
kryžkelėj automobilį, penki juo 
važiavusių asmenų buvo užmu
šti, o šeštasis pavojingai sužei
stas.

MOTERŲ GAISRININK1Ų 
KOMANDA

BERLINAS, Vokietija, rugs. 
14.—Veidmanslust, netoli Ber
ibio, yra ’ vienintelis miestelis 
Vokietijoj, o tur būt ir visame 
pasauly, kur gaisrininkų ko
mandą sudaro moterys. Ka
dangi tam tikslui neatsirado 
pakankamai vyrų, tai dvylika 
miestelio moterų, susitarusios 
suorganizavo gaisrininkų ko
mandą iš vienų moterų.

GENEVA, Šveicarija, 
14. — Buvęs Uruguajos 
nių reikalų ministeris 
šiandie įnešė Tautų Sąjungos
susirinkimui rezoliuciją, ragin- 
Ua.mn.3 Taryba imtis
rimtai nagrinėti nuolatinio 
tarptautinio teisingumo teismo 
statutus įr stengtis, kad to tri
bunolo • jurisdikcija butų galų 
gale visuotinai priimta.

Rezoliucija pataria Tarybai 
imti dėmesin tribunolo darbus 
ir patyrimus, o taipjau pasau
lio parlamentų l>ei mokslo ir 
kitokių ratelių pareikštas apie 
tai nuomones. *

Uruguajos delegatas savo 
kalboj rėmė švedų projektą 
dėl tarptautinės konvencijos 
ir priverstino arbitražo.

Vengrijos delegatas Apponyi 
pasiūlė pataisą Ispanijos įneš
tai praeitą šeštadienį rezoliu
cijai dėl sušaukimo nusigink
lavimo konferencijos. Apponyi 
pareiškė, kad Ispanijos pasiū
lymas šaukti nusiginklavimo 
konferenciją lik tada, kai Są
jungos Taryba matysianti, jo- 
gei regionų paktais jau atsiek
ta visuotino politinio saugumo, 
reikalą nutęstų begalo toli, o 
todėl jis davė pasiūlymą, kad 
Taryba jau dabar pradėtų ruo
ši >. nusiginklavimo konferen
cijos sušaukimui.

Sudegusiame automobi
ly rado du apdegusiu 

lavonu

nigs, 
čia krumuo- 
šiandie buvo 

automobilis 
apdegę lavo-

EAST ST. LOUIS, III 
14. — Netoli nuo 
se, sale vieškelio, 
atrastas sudegęs 
ir jame du labai
niji. Abiejų galvoj sutrioš
kintos, kas rodo, kad pirma jie 
buvo nužudyti, o paskui jų au
tomobilis padegtas. Netoli gy
venąs farmervs Schvvind sako 
kad praeitą nrktį jis girdėjęs 
apie tą vietą tris revolverio šu 
vius.

Banditai, puolė kaimą 
užmušė 10 žmonių

RIO JANEIRO, Brazilija, r. 
į 14. — Vietos žinių agentūra 
, praneša, kad banda plėšikų puo
lus Kabore kaimą, Parahybos 
valstijoj, ir nužudžius dešimtį 

i žmonių. Tos bandos vadas 
buvęs paskilbęs Brazilijos ban
ditas, “žaibu” vadinamas, kurs 
su savo gauja terorizuoja gy
ventojus, kur tik jis pasirodo.

BARBARIZMAS AMERIKOJ.

JACKSONVILLE, Fla., rugs. 
14. — šeštadienio naktį apie 
150 žmonių goyėda suėmė dvi 
jaunas moteris, išgabeno į 
laukus, apipylė jas plikas sma
la, išvoliojo plunksnose ir, 
parg&benus atgal į miestą, pa
leido gatvėj. Abidvi moterys 
yra sesers. Doros dabotojai j- 
tarč jas dėl turėjimo reikalo 
su svetimais vyrais.

$500 UŽ BITUTĘ

LOGANSPORT, Ind., rugs 
14. Bičių augintojas C. B 
Saunders, Merom, Ind., užmo
kėjo 500 dolerių už bitinėlį (bi
čių motiną) Amerikos-Italijos 
atmainos, pirktą iš kito bičių

RAOUL DANDURAND

Vėl neramumai Brazilijoj
Rio Grande do Sul valstijos gy

ventojai, bijodami maišto, bė
ga į Uruguają

Uraguaja,
Brazilijoj, Rio

MONTEVIDEO 
ings. 14.

.Grande do Sul valstijoj, kilo 
vėl politiniai neramumai, ir 
daugelis tos valstijos gyvento
jų bėga per sieną į Uruguają. 
Pasak pranešimų, daugelis gy- 

,vulių augintojų urena savo kai
menes į Uruguajos pasienį. 

‘Pranešimai sako, kad centrali- 
' nej Rio Grande do Sul daly 
prasidėję mūšiai.

Kaip žydai žydų reika
lus remia

Vokiečiy agentas kredi
torių ieškiniams tvarkyti

BERLINAS, Vokietija, rugs. 
14. — Vokietijos valdžia pa
skyrė finansų ministerijos val
dininką, D-rą Adolfą Fried- 
richsą, kaipo specialį komisa
rą Jungtinėms Valstijoms. Jo 
uždavinys bus sureguliuoti ieš
kinius Amerikoj gyvenančių 
asmenų, kurie yra savininkai 
Vokiečių -vads£yft>es pas kolos 
Bonų ir kitokių vertybes p<>- 

pieriŲ, kurioms baigiasi termi
nas einant pervertinimo įsta
tymu.

Išteisino rusus

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
14. — čia ką tik pasibaigė A- 
merikos žydų šelpiamųjų orga 
nizacijų konferencija, kurioj

RENE VIVIANI 
Didžiojo karo pradžioj buvęs 

Kanados senatorius, dabar lai- Trancijos premjeras, rugsėjo 
komo Ge novoj, Šveicarijoj, šeš- 7-tą miręs iMalniaison sanato- buvo nutarta surinkti 15 mi-

Buvo gimęs Ailžire, Af- lij°nŲ dolerių žydų ūkininkams 
(Pacific and Rusijoj remti. Tam tikslui 

.Chicagos žinoma? žydų milioni- 
_-ninkas, Julius Rosenvvald, pir- 

mas paaukojo 1 milijoną dole-

Ruošiamos didelėms ko-ja; "“S 
muoisty byloms Lenkijoj

RABINAI PRIEŠ PUSPLIKES 
MOTERIS SINAGOGOSE ,

to Tautų Sąjungos kongreso 
nuolatinis pirmininkas. (Paci
fic and Atlantic Photo.)

rijoj.
rikoj, 1863 m.
Atlantic Photo.)

HARBINAS, Mandžtirija, r. 
14. — Kinų teismas paleido be 
bausmės buvusį Kinų Rytų 
gclžkelio administratorių ()s- 
troumovą ir tris kitus jo pa
dėjėjus rusus, kurie buvo pa
traukti atsakomybėn dėl ne
tvarkos gclžkelio administraci
joj prieš perdavimą jo Kinų 
direkcijai.

Turkai mobilizuoją armi
ją Irako pasienin • i. . .

GENE VA, Šveicarija, rūgs.
— Genevoj pasklido girdų, 

Turkija sumobilizavus 
pasie-

14.
kad
Irako (Mesopotamijos)
nin 70 tūkstančių kariuomenės,
idant tuo budu privertus Tau
tų Sąjungą ginčą su Anglija 
dėl Mosulo išspręsti Turkijos 
naudai.

Didelė perkūniju audra 
ryty valstijose

Aštuoni žmones užmušti; 
terialės žajos padaryta 
500 tūkstančių dolerių

ma- 
apie

NEW YORKAS, rūgs. 14. - 
Dideli rugsėjo mėnesio karščiai 
ryti]/ valstijoje pasibaigė va
kar smarkia perkūnijų audra 
Kiek iki šiol žinoma, laike tos 
audros aštuoni asmens buvo 
užmušti ir keli sužeisti. Pa
daryti materialiai nuostoliai 
siekia apie 500 tūkstančių do
lerių.

Prašė Dievo lietaus—davė
ATLANTA, Ga., rugs. 14.

Kunigams prašant, Georgijos, 
Alabamos North Carolinos ir

9

Virginijos gubernatoriai buvo 
išleidę proklamacijas, raginda
mi žmones sekmadienį eiti į 
bažnyčias ir prašyti Dievo lie
taus. Vakar visur tos valsti
jose Įvyko dėl to pamaldos, ir 
po pamaldų 4<ai kur palijo. [Pa
laiminti ubagai dvasias, kurie 
tiki.]

Tvanas Kinuose
PEKINAS, Kinai, nigs. 14. 

— šantungo provinciją atlan
kė didelis tvanas. Praneša, kad 
išsiliejusios Gied^onosios upes 
vanduo apsėmė apie 1,1 (M) kai
mų. Daug žmonių( esą žuvę.

Chicagai ;r apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus; nedidelė temperatu 
ros atmaina; vidutinis rytų vė
jas.

augintojo, W. Millerio, iš Con- Vakar temperatūra 
nersvillės. Taip brangiai tur.kai siekė 67° F.
būt dar niekados ir niekur ne- šiandie saulė teka 
buvo mokėtą už vieną bitutę, ’džiasi 7:02 valandą.

VIENNA, Austrija, rūgs. 14. 
— Lenkijoj įvyks (rys svar
bios komunistų . bylos. Lodzėj 
dabar tardoma byla komunistų 
senatoriaus I^ancuckio, kaltina
mo, kad praeitų metų liepos 
mėnesį jis kurstęs sukilimą 
tikslu nuversti esamąją Lenki
jos valdžią ir įsteigti sovietų 
tvarką. Komunistų agitacija 
tuomet buvo kilęs 
ir plieno fabrikų 
streikas.

Spalio mėnesį
prasidės byla devynių komunis
tų, kaltinamų dėl priešvalsty
binių riaušių.

Garsi ypač turės būt byla 
vieno žydo,- Jozefo .Steigero. 
Jis kaltinamas dėl bandymo 
nužudyti 'Lenkų respublikos 
prezidentą. Tą bylą Lenkijos 
žydai vadina “antraja Drcyfu- 
so byla” ir sako, kad kaltini
mas Steigero esąs prokuratu- 
ros sufabrikuotas.

VARŠUVA, rūgs. 13. —Vy
riausias žydų rabinas išleido į- 
sakymą visiems kitiems rabi
nams Lenkijoj neleisti ateiti į 
sinagogas moterims, dėvin
čioms trumpas suknias ir su že
mai iškirptomis krūtinėmis.

gelžkeliečių 
darbininku

Novogrudke

Areštavo senatorių už 
girtybę ir netvarką

BAKER, Ore., rugs. 14. — 
Praeitą naktį vienoj vietos ka
vinėj policija areštavo Jungti
nių Valstijų senatorių, Rober
tą N. Stanfieldą. iš Oregono 
valstijos, kaltinamą dėl girty- 
l)ės ir netvarkos darymo. Vė
liau jis buvo paleistas po 50 
dolerių kaucija.

PASKIRTI JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ MINISTERIAIS

WASHINGTONAS, rugs. 14. 
šiandie paskelbta, kad Jungt. 

Valstijų ministeriu Domingos 
respublikai paskirtas Evan E. 
Young, iš South Dakotos, o mi
nisteriu Siamui — William W. 
Russell, iš Kolumbijos Distrik- 
to.

$50,000 plėšikų grobis

NEW YORKAS, rugs. 14.— 
Keturi banditai vidudienį puo
lę Biok and Son gr&žnų krau
tuvę, Trečioj avė., netoli 26-as 
gatvės, pabėgo su 50,000 dole
rių vertes brangmenų.

UUBUQUE, la., rugs. 14. - 
Ties lopia stotim Milwaukee

vidutiniš- traukinys suvažinėjo 18-os me
tų vaikiną, Joseph Seeley, ne- 

6:29>, Jei- laimingu budu patekusį po va- 
’gono tekiniais.

METODISTAI

17.
męto-

ŠIAULIAI, 1925, VIII, 
Čia įsteigė savo kronią 
distai su kunigu Tautoraičiu 
įkūrėju. Keletą bcbelpalaikių 
įsirašė ir klauso biblijos aiški-’ 
nimų. Neturtingoms gimnazis
tėms, įsirašiusioms, užmoka 
už mokslą. Pamoksluose panei
gia Rymo katalikus, bet vis 
tik policija leidžia, Gal ir “cen
zoriai” neuždarys jiems bur
nas, nors durys nuteptos įvai
riais biblijos aforizmais.

Tindi-Rindi.

DIDELĖ PLIENO GRŪDINI
MO PARODA

CLEVELAND, Ohio, rugs. 
14. — Ryšy su septintąją Ame
rican Society for Steel Treat- 
ing metine konvencija, šiandie 
čia atsidarė didelė plieno ga-e 
mybos ir grūdinimo pabūklų 
paroda. Parodoj yra 2,000 įvai
rios rųšies plieno, įvairiais 
metodais grūdinto.

Garlaivis seklumoj

HALIFAX, Nova Scotia, r. 
14. — Ties Sablc Island ant 
uolų užėjo Jungtinių Valstijų 
laivų komisijos garlaivis Ar- 
gosy. Pagalbos teikti atvyko 
Kanados gyvasties gelbėjimo 
kuopa, v •

Kalinys nusižudė

AUGUSTA, Maine, rugs. 14.
Vietos kalėjime nusižudė, 

persipjovęs- rankos arteriją, 
kalinys Harry Kjrby. Jis buvo 
kaltinamas dėl nužudymo vie
nos merginos, Aidos Hayvard.



Kas padaro cigare

Rūkytojo paprastų 
cigaretų

Klausimas—

tes gerais?

• •* L'Ja

I
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Įspūdžiai iš kelionės j Lietuvą
A. Kabardinas

t (Tęsinys)

Atsakymas—
Rūkytojo Helmftr 

cigaretų
i

Lengvumas, kvepė
jimas, sumaišymas, 
skonis, gerumas 
kaina, visus tuos 
reikalavimus j ų s 
rasite Helmaruose.

tumas. Į kiekvieną praeivį tui 
daro gerąs įspūdį. Rodos, im
tum čia ir apsigyventum. Nuo 
Šilutės iki Radvičių dvaro cen
tro 85 kilometrai. Nuo Šilutės 
ant Naumiesčio (Tauragės ap.) 
labai tiesus vokiečių dirbtas 
plentas. Viena plento pusė ak
menimis grįsta, o kita pusė ke
lio minkštai ištaisyta. Kai šla
pia, tai važiuoja kietai grįstąją 
kelio puse, o kai sausa, tai va
žiuoja minkštąja puse.

Nuo Šilutės ant devinto kilo
metro pasibaigia 
kraštas ir prasideda 
“rusiškos” Lietuvos 
Ant rubežiaus stovi 
niai stulpai, kurie 
caro laikais čia buvo muitine

ir tuose stulpuose yra skyles, 
rodančios, kad tai buvo mui
tinės lenciūgas. Bet karo metu 
viskas buvo nugriauta ir da
bar riogso tiktai mūrinių na
mų griuvėsių apačios. Beje 
nuo Šilutės, pagal plentų Klab 
pėdos krašte iki Didžiosios Lie-» 
tuvos sienos vaikšto siauravfe- 
žiai traukinėliai. Kaip tik per
eini iš Klaipėdos krašto į Di
džiosios Lietuvos' plentą, tai 
tuoj pamatai didelį plento skir
tumą. Plentas rusiško tipo duo* 
bėtas, gratyės šalę kelio užslin- 
kusios, medeliai pakeliais jau 
tik kur nekur. —r

(Bus daugiau)

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Normai AVe.
Tel. Pulltnan 7097

VedA bylas, visuose teismuose. 
Abstraktai, morgičiai.

n i - ■ ■ — --------- ----------
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Turkiškas tabakas yra žinomas visame pa
saulyje kaipo gryniausias ir kaipo geriausias . 
tabakas dėl cigaretų.

Maksas 10 arba 20

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
-- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.-----  

(Reikalaukit cirkulio r o dykai, paaiškinančio apie knygą).

Nuvažiavęs į šakių miestelį 
radau seną Lietuvos veikėją, 
knygnešį Praną < Kriaučiūną, 
kuris caro laikais daug darba
vosi dėl atgavimo lietuvių 
spaudos ir dėl lietuvių apšvie
tus. Jis daug kartų buvo caro 
bernų skaudžiai persekiojamas, 
daug kartų žandarai arba, kaip 
juos tuomet vadindavo, rau- 
donsiuliais darė pa3 jį kratas, 
ieškojo lietuviškų knygų bei 
užrubežinių laikraščių. Pranas 
Kriaučiūnas jau menkas, gero
kai susenęs, daro sau p ragy ve 
nimą iš pardavinėjimo laikraš
čių ir knygų,— turi knygynėlį. 
Sako, kad klerai kaipo socialis
tą bedievį jį boikotuoją, bet 
mokytojai jį palaiko ir liepia1 
vaikams iš jo pirkti vadovėlius. 
Priešais Kriaučiūną, kitoj gat 
vės pusėj, suradau seną drau
gą, amerikietį Chicagos-Rose-
lando, būtent, Praną Grybą.

•Kaip tik jis parvažiavo iš Ame
rikos, tai jį Chicagos lietuviškų 
chamunistų Vilnis buvo apšau
kti'!, kad jis važiuoja Lietuvon 
pastoti į Lietuvos valdžios žval- 

įgybos skyrių. Bet Pranas Gry- 
įbas tais metais parvažiavęs 
Lietuvon tiktai su keliais šim

teliais dolerių gerai apsižiūrė
jęs po nekurio laiko ėmėsi pre
kybos ir per kelis metus išsi 
lavino prekyboje ir šiandien 
turi jau didoką įvairių prekių, 
kaip tai: geležinių, ūkiškų pa
dargų, valgomų daiktų ir šiaip 
visokių smulkmenų ' gražią 
krauthvėlę. Jam gerai 

į klojasi. Naujame Šakių mies
te, kur prie pat Šakių kitąsyk 
buvo puikus dvarponio Koma
ro dvarai, dabar tapo išparce
liuoti ir žemės liko išdalintos 
Šakių miesto piliečiams ir ka
riškiams. Pusę hektaro žemes 
gavo ir Pranas Grybas. Ant to 

■žemės sklypelio jis jau baigia 
statyti sau puikų namą. Pra
nas Grybas Amerikoj lietuvių 
tarpe veikė draugijose ir so
cialistų tarpe, buvo uolus vei
kėjas ir apšvietos platintojas. 
Todėl ir dabar pas jį pareina 
visi pažangiausi lietuvių laik
raščiai. Pranas turi daug drau
gų tarp pažangiosios inteligen
tijos ir 
ninku, 
linksmai
nauja žvalgybai, kaip kad Chi
cagos lietuviški komunistų da
vatkos Kadaise jį buvo apšmei- 
žę. Jo brolis eina mokslą, — 
mokinasi Kaune Dailės Mokyk
loje. As Klausiau divugo 
ne, ar jis norėtų grįžti į 
derniškąją Ameriką. Jis 
atsakė, kad nė už jokius
tus negrįžtų atgal į Ameriką. 
Buvęs vienąsyk atsilankęs pas 
jį amerikietis komunistas Ba
belis iš Roselando. Lietuvoj vi
sur, o taip pat ir Šakiuose, ko
munistai išnyko. Jei kuriame 
miestuke ir randasi jų, bet vei
kimo neparodo. Tuo tarpu so
cialdemokratą^ kuopeles, nors 
jas ir persekioja klerų valdžia, 
vištikę gyvuoja ir veikia kiek
viename didesniame Lietuvos 
miestelyje.

Po kiek laiko ų nuvykau pas 
savo giminaitį į Radvyčių dva
rą, Tauragės apskričio.

Važiuojant Klaipėdos Krašto 
gelžkeliais, visur matosi gražus 
ūkiai, su raudonais stogais 
triobesiai, daugiausia plytiniai 
Stotis Šilutė ir gražus Šilutės 
miestelis su švariai išgrysto- 
mis gatvėmis. Kur nepažvelgt 
—visur matosi vokiečių darbš-

susipratusių jų darbi- 
Gyvena sau smagiai, 
su žmonėmis ir netar“GALIŪNAS”

Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS , 
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

mo-
man 
tur-

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

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

t

Gydo ligas moterų, vjfrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas
4649 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 1236
Valandos: 9-10 lyto, 2-5 po pietų 

are.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITRS? 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT, NAUDOS. *

L. FABIONAS C&
I

809 W. 351h SI., Chlcago 
Te!. BaJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

lUIdHlillBlli

J

«* Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiekąH

krutinėję ik strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Klaipėdos 
didžiosios 

kraštas 
du medi 
rodo, kad

H

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

-

Tel.

Nepaprastas
MaskaradaS

A ' ••• --*•

Nuo Skausmu **

Severa’s
Gothardol

CEDAR RAPIDS, IOWA

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda 'savo ^aštą: !<f ' / '

“Vieta, kurioje -stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis gillpmia. X—-XII. šimtmečiais veik visa Lie- 

ą tuvof žemė žaliavo liepomis, a/žuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šėmai, meškos, 

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

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

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

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

. Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 1 ;

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab-t 
atraktai. — Ingaliojimai. — PaS^ 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

< T .

Lietuvis Advokatas
. 2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

t

A. A. OLIS
G ADVOKATAS

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

»ika rai s
3241 S. Halsted St. TeĮ. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paneclėlio ir 
Pėtnyčios.

Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6996

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

Apeigos
Demonstracijos
Lošimai be Žodžių ' l

1925

Data: Rugsėjo 15, 1925

For BILIOUSNESS

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

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

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

ir
laisykitės
Rubūs

Maskas

/

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Nanjienų ofisą ar į sto

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

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

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

Už metus7—150, už pusę metų—75, nž tris mėnesius—<35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

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

Nedelioje,4 J 
Lapkričio I Uaamet JOHN B. BORDEN

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiilgton St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk SU Room 330 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted Chicago 
Tel. Yards 4681

BEECHAMS 
PULS

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

' Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Sereddj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. linui. 6737
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REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
I

■ .11 ■■

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 1125.6 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMA’ŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avo., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 581)6 So. Peoria St., Chicago

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina du kartu į mėnesį *

- -,x-

NAUJIENOS, Chicago, III.

RMAINA “MOKSLEIVIŲ
KEIIJŲ” REDAKCIJOJ

Su šiuo “Moksleivių Kelių” 
numeriu aš užbaigiu savo pa
reigas — vedimą 
gano 
naują 
kuris

LMSA. or- 
“M. K.” Seimas išrinko 

redaktorių J. Lapaitį, 
ves “Moksleivių Kelius”, 
redagavau “M. K.” dve-

jis metus, bet kadangi mano 
profesija dėl laiko stokos ne
leidžia toliau tai (taryti, tai tu
rėjau atsisakyti. Aš pilnai pa
sitikiu, 
sugebės 
ganą ir 
ir pats 
nėšiu.

Taipjau tariu moksleiviams 
širdingą ačiū už suteiktą man 
garbingą ir atsakomingą dar
bą, kurį stengiaus kuogeriau- 
sia išpildyti.

Dail. Mikas Šileikis.

kad patys moksleiviai 
raštais remti savo or- 
aš jiems to linkiu. Aš 
karts nuo karto raši-

DARBĄ PRADEDANT

5 špaltų, ro
dą rbo. Visas 
yra tame, kac 
redaguot ten-

L. M. S. A. Seimas, įvykęs 
rugpiučio 29 ir 30 dd. Cbica- 
goje, vieton rezignavusiojo M. 
J. Lileikio, moksleivių organo 
redaktorium paskyrė mane. 
Redaguot laikraštį man nėra 
tekę ir todėl aš suprantu, kac 
ant savęs paėmiau sunkoki 
naštą. Suredaguot “M. K.” po
rą kartų į mėnesį, kurio įtalpa 
susideda iš I ar 
dos, nėra daug 
tačiau sunkumas 
tą musų organą
ka pripuolamu laiku. Kasdieni
nis darbas ir mokyklos kursas 
išeikvoja veik visą laiką, o pa
ruošimui laikraščiui tinkamos 
medžiagos ir geram jo techni
kos apdirbimui mažai lieka lai
ko.

Reiškiu didelės padėkos vi
siems Seime dalyvavusiems stu
dentams, kurie mane redakto
riaus vieton paskyrė, o aš iš 
savo pusės pasirūpinsiu, kad 
musų organas butų įvairus ir 
periodiškai išeitų. Musų orga
no įvairumas, žinoma, daug 
priklausys ir nuo to, kiek ma
no draugai studentai pagelbės. 
Todėl kviečiu visus prie darbo.

J. Lapaitis.

Geležies gadynė
Musų skaitytojai veikiausia 

atsimena, kaip kiek laiko atgal 
mes aprašėme dvi priešdoku- 
mentarines gadynes — akmens 
ir bronzo. Trumpoje formoje 
mes aprašėme tų dviejų gady
nių žmonių rases, jų gyveni
mą ir civilizaciją. Siame straips
ny mes trumpai aprašysime 
geležies gadynes pradžią Ang-

Trečias priešistoriško laiko 
periodas yra geležies gadynė. 
Europoje ši gadynė prasidėjo, 
galima sakyti, paskutiniaisiais 
metais prieš prasidėsiant rašy
tai istorijai. Afrikoje, Azijoje, 
o ypač Egipte geležies gadynė 
veikiausia prasidėjo apie ketu
ri tūkstančiai metų prieš krikš
čionybę. Britų salose geležis 
neabejojant buvo vartojama 
daug ankščiau, negu j tas sa
las įsiveržė Cezaras. Abelnai 
kalbant, geležies gadynė cent
rą Ii nėj Europoj prasidėjo apie 
1500 metų prieš Kristų, ir dau
giau kai tūkstantį metų vėliau 
ji prasidėjo Britų salose. Jau]

buvo geležies gadynė, kada Bri
taniją antru ir trečiu kartu už
plūdo keltų kailių vartojantieji 
žmonės. Antrasis užplūdimas, 
kurį padarė britonai, veikiau
sia įvyko apie du šimtai metų 
po atėjimui goideliečių. Brito
nai atėjo į Anglijos salas per 
tą vietą, kame jura yra siau
riausi
Forth ir Clyde upių, o į va
karus
Sea). Valija, Cornwall ir Bri- 
ttany savo keltų kalbas ir žmo
nes įgavo nuo britonų. Pasku
tinioji keltų kalbą vartojančių 
žmonių vilnis, vadinamieji 
belgae, Angliją pasiekė apie 
šimtas • penkiasdešimts metų 
prieš Kristų ir užplūdo Thamcs 
upės klonį ri tą šalį, kuri ran
das tarp klonio ir juros. Ne
žinodami jų pranokėjų, mes 
nežinome kaip tie nordikiški 
atėjūnai atėjo su savo keltiška 
kalba, neigi mes žinome kaip 
dideliame skaičiuje jie susimai
šė sn neoletikiečiais, vidurže- 
miečiais ir gaeliečiais, kuriuos 
jie tose salose rado. Yra tačiau 
priežasties manyti, kad tie 
naujieji atėjūnai Angliją už
plūdo ne vien kaipo kariaunin
kai, bet kaipo ieškotojai naujos 
gyvenimo vietos, todėl jie vei
kiausia paskendo tuose žmony- 
se, kuriuos jie naujojoj žemėj 
rado, o ne sunaikino jų. Julio 
Cezario laikais dviejų didžių
jų Britų salų tolimos šiaurės 
gyventojai, su mažu išėmimu 
kai kurių genčių (tarp jų pik- 
1 iečių), buvo gaeliečiai ir kel- 
tiečiai savo kalba, papročiais ir 
kultūra.

Tie naujieji atėjūnai' buvo 
r.ordikų kraujo, o ne keltų. Bet 
jų civilizacija buv<> keltiška. 
Susimaišę su viduržemiečiais, 
jie savo krauju ir kultūra da
linai patapo aziatiški. Dėliai 
tos priežasties jie plačiai ir žy
miai persimainė nuo paskiau į 
tas salas atėjusių nordikų: tjng- 
iiečių, saksoniečių, jutiečių ir 
normaniečių.

Politiškai žiūrint, keltai Ang
lijoje buvo pasidalinę į dauge
lį genčių, kurios tankiai tArp 
savęs kariavo. Jie daugiausia 
gyveno ant aukštažemių ir že
mesniųjų skardžių pakalnėse, 
nes tokiose vietose tankus miš
kai buvo retesni. Apie jų gy
venamąsias vietas buvo pada
rytos iš žemių ir akmenų sie
nos. Vienur ir kitur galima bu
vo rasti kaimus, pastatytus 
ant balkių pelkėtose vietose. 
Pietinėj Anglijos daly buvo 
prasidėjęs lyg ir miesto gyve
nimas. Aukso pinigų liejimas 
ir geležinių štangų apyvarton 
leidimas jau buvo žinomas. Tų 
genčių vlailS buvo atneSta iš 
tolimosios prabočių šalies — 
Azijos. Ji buvo sujungta su jų 
kontinento broliavaikių kultū
ra. Ta dhilė vaizdavo laptas ir 
kai kada gyvulių gyvenimą 
fantastišku budu, naudojo ge
ometriškas linijas^ daugiausia 
gražias lankutes ir kaip tatai 
tapo; ištobulinta, įgavo didelio 
smulkmenų ir braižinių gražu
mo.

Anglijos salos keltai turėjo 
savo rinkinį dainų ir pasakė- i 
ių. Gaelikų ir keltų literatura, ■ 

kuri yra pasiekusi Ameriką,’ 
didesniame skaičiuje yra vė
lesnių dienų produktas, bet ir 
tai svarbiausioji karakteristi- ■ 
ka, kuri atskiria ją nuo teuto- I

ir nuėjo į šiaurę iki

iki ‘Airių juros (Irish

nų ir norsų; jau nuo senai gy
vavo. Keltų literatura visada 
yra keliama tolumo atmosfe
rom ir yra persisunkusi vaiz
davimu šio pasaulio nereališku
rnu. Ji yra persiėmusį netiksi
mu, bot kartu ji yra pripildy
ta ąitrios meilės tolimo ir 
migloto krašto, kas atsako vi
siems jų širdies troškimams. 
Ta literatura yra pilna turtin
gų, šaunių ir puošnių detalių, 
todėl ji primena mumis minkš
tai maišytas spalvas ir puikias 
linijas senų sienų austinių.

Keltai garbino daug dievų, 
kurių vardai ir ypatybės žy
miai skyrėsi vienos1 genies nuo 
kitos. Svarbiausia jų tikėjimo 
dalykas buvo dusių transmigra- 
cija. Žymiausieji jų religijos 
pamaldų pildy tojai buvo drui
dai. Šis žodis veikiausia reiš
kia gudrus ir mokyti. Į tokią 
kunigystę kandidatai buvo no
riai priimami, bet patekti į 
kunigus tebuvo galima per il
gą besi rengimą, nes buvo rei
kalaujama atmintinai išmokti 
slaptas šventas giesmes, mal
das ir pranašavimo bei magi- 
kos priedermes. Buvo mano
ma, kad tokie kunigai yra ap
dovanoti inagikos jėga. * Jie 
skelbdavosi galį išspręsti ateitį. 
Kai kada jie patardavo aukoti 
žmones dievam?. ^Ypatingai so
cialiose reikaluose tokie kuni
gai lošdavo svarbią rolę tarpe 
kunigaikščių ir paprastų žmo
nių. Tarpe kitų salų ir kohti- 
nento-keltų buvo vedama nuo
latine komercija ir komunika
cija.

nedaro, vien 
dolerio, pasuką kartoja, 
yra dvi skirtingos nuo 
tarp žmonių — piniguo- 
darbininkų. Tiedvi klasi 
būti draugais, nes jos 
yra tam, kad būti prie-

yra

pirk-

neiš-

Reikia būti draugingais
Prieš porą desėtkų metų 

žmonės buvo kur kas labiau 
draugingi, negu šiandie. Atvy
kusieji Amerikon lietuviai skai
tė save esant kaip ir vienos 
špimynoą nariais.‘Kas juos pa
darė nedraugingais ir net vie
ni kitų priešais? Ugi įvairios 
pa'rtij(xs. Logiškai \orotaujant 
išeina, kad ir tas partijas pa
tys žmonės s uku re. Taip, bet 
tam buvo priežastys, kurios 
turėjo daug bendro su pasau
line politika. Didysai karas1 ne
mažai prisidėjo prie sugadina
mo žmonių budo.

Paklausk lietuvį, kodėl jisai 
neapkenčia kokios nors parti
jos žmogaus1, tai jisai tau pa
sakys, kad jis yra išdavikas; 
buržujus arba kitokis. Žinoma, 
tokis atsakymas yra neigia
mas. Jisai taip Shko, kad gir
dėjo savo agitatorius koliojant! 
nepatinkamus sau žmones1. Ku
nigas savo pdrapijonams sako,’ 
kad bedievis nėra vertas dan- 
daus karalystės tiktai dėlto, 
kad jis yra bedievis. Tamsus] 
žmonės 
tokiems agitatoriams1, 
gentiškas žmogus negali taip 
protauti. Jeigu jisai taip daro, 
tai yra veidmainis. Jisai žino, 
kad pasakymas mažai ką reiš
kia. Gyvenimas1 pats viską ro
do, o gyvenimą reikia mokėt 
pažinti.

Nereikia daug proto, kad 
galėjus kitais vadovauti arba 
būti valdonu, — pasakė vie
nas galvotojas. Bet yra dar 
svarbiau/ kada patys žmonės 
moka tvarkyti savo reikalus. 
Jeigu šiandie lietuviai mokėtų 
patys įvertinti organizuotų dar-

yra geriausi žmonės
Inteli-

džių, o vynmedžiai ir kiti aug- Ilgiausi pasauly upe yra 
menis tenai auga taip lankiai Missisrippi upė. Jinai turi 4,300 
krūvomis, kad žmogus negali mylių ilgio ir užima 1,257,000 
pereiti neiškirtęs tako. | ketvirtainių mylių žemės plo-

Fruktų ir daržovių tenai ne- ta- į Meksikos užlają.
trūksta. Kadangi tame krašte. --------------
nėra žiemų, nėra ir priežasties f Didžiausi pasauly upė yra 
sustojimui augti daržovėms ir Amazon upė, Pietų Amerikoj, 
vaisiniams medžiams. Todėl Jinai turi 3>8(M) mylių ilgio ir 
medžiai, pievos ir augmenis te- užjma 2,500,000 ketvirtainių 
nai žaliuoja per ištisus metus. žem6g pl(>t Tcka j At.

Įsigyti maisto, drapanų ir|Iantiko vandenyną.

upė

Didžiausi pasauly upė yra ■c

Tel. BJvd.
M. Woitkiewic2> 

BANI8
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja inoU’.

|rims prie gimdy
tu o , patarimai 
dykai moterims 
’r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Įsigyti maisto, i 
butą to- krašto žmonėms yra 
labai, lengva. Mąisto niekad 
netrūksta. Bananų ir kitokių 
fruktų. galima pasiskinti nuo Vra ^t. Everest kalnas, 
medžių bet kuriuo meto laiku. 19jc. Jis turi 29,000 pėdų aukš- 
Jeigu pupų, žirnių arba kuku- ^,0 orha 5’/2 mylios virš jurų 
ruzų reikia, tai užtenka iškasti lygumos.

AuŠčiausias pasauly kalnas
Azi-

LMSA 2 KUOPOS SUSI 
RINKIMAS

2 kuopa laikys savoLMSA 
susirinkimą šeštadieny, rugsė
jo 19 d., 8 vai. vak., M. Šileikio 
studijoj, 3567 Cottage Grove 
Avė., Room 6.

T . I
Visi nariai privalo -susirink-

o-DR. HERZMAN
—IŠ R U S I J O

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110> Nakt*

j Drexel 0950
t Boulevard 4186

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

bininkų gerovę, tai nereikėtų 
jiems tiek daug materialiai 
skursti ir jų vadams nereikėtų 
tiek daug triūso dėti, idant 
palaikius organizacijos nuo iš
krikimo. žmogus, kuris su
pranta, kad organizuoti darbi
ninkai gina vieni kitų bendrus 
reikalus, negali eiti streiklau- 
žiauti, nes tuomi jisai pastaty
tų save ir organizaciją pavo- 
jun. >pet, deja, yra tokių žmo
nių, z kurie drysta ardyti dar
bininkų vienybę.

Yra blogiausia yda tai ta, 
kad mes esame pratę paviršu
tinai protauti. Mums labiau 
rhpi ypatiški interesai, negu 
visų žmonių gerovė. Mes esa
me materialistai: sukame gal
vas kaip daugiau pelno pasida
rius, ir, suprantama, tampame 
protaujančia mašina, kuri di
delio progreso 
tiktai 
Čia ir 
monės 
Čių ir 
negali 
tik ir
šais. Bet darbininkai turi būti 
draugingi ir gali tatai lengvai 
padaryti. *Tik vienybėje 

I laimėjimas.
Partijų laikraščiai yra 

liautojai žmonių protais, 
prantama, jeigu žmogus
lavintas, neturi iniciatyvos, tai 
ne ką laimės ir “pirkėjas”. To
kiame atsitikime žmonės dau
gumoje tampa apvilti, suklai
dinti. Jie jau nebepaiso laik
raščių, kuriuose kartojama ta 
pati pasaka, bet meta juos skai
tę-

Ne pro šalį bus užsiminti, 
kad ir musų inteligentija nėra 
tarp savęs drauginga kaip tu1 
rėtų būti. Musų inteligentai- 
profesionalai smerkia vieni ki
tus arba nenori su jais susi
tikti ir nieko bendra su jais 
neturėti. O tai dcJto jie tai da
ro, kad turi pretenzijos 
žmonėmis — su politika, 
taikosi prie 
Nėra i 
jeigu gyvenimas verčia tai da
ryti, bet butųodaug geriau, kad 
jie žiūrėtų savo profesijos. Vi
si tą žmogų myli, kuris sutve
ria save specialistu, negu pa
prastu profesionalu.

Užtat lietuviai moksleiviai 
mato reikalo organizuotis. Jie 
išmoks būti draugingais ir in-j NEVARŽOMAS IR BEšALIš- 
telektualiais žmonėmis. Baigę KAS MOKSLO DĖSTYMAS 
mokslą ilgai jie atsimins sa- I - ——
vo draugus, su kuriais kartu Bešališkas ir laisvas mokslo
mokinosi ir bendrai veikė. Jie dėstymas dar ne visų šalių val- 
pažins vieni kiįų būdą, jų džių mokyklose tėra pripažin-
mokslo karjerą ir paskatins tas. Ypatingai aštri kova dcl
vieni kitus siekti aukštesnio, bešališko mokslo dėstymą eina 
kulturesąio tikslo# [Lietuvoje tarp klerikalų ir pa-

Inteligentinės jėgos1 privalo žangių j ų partijų. Amerikos lie- 
spiestis j krūvą, o ne skirsty- tuviams studentams nereikia 
tis. Kitų tautų žmonės taip aiškinti kaip neteisinga ir blė- 
nedaro kaip lietuviai. Jie mo- dingą yra versti viešųjų mo
ka pagerbti vieni kitus ir jų kyklų mokinius mokintis pote- 
profesijų bei užsiėmim^ nenie-1 rių bei katekizmo. Tiktai lai
kina. —M. Šileikis. yas,- bešališkas, nė ant vienos

partijos, religijos arba sektos 
kurpalio tempiamas mokslo 
dėstymas gali teikti kraštui ir 
jo žmonėms laimę. Amerikos 

J organizuotieji lietuviai stu
dentai gali daug padirbėti, kad 
bešališko mokslo dėstymo min
tį praplėtus tarpe Amerikos lie
tuvių. Tas paskatintų Jungti
nių Valstijų lietuvius remti 
laisvąsias mokyklas Lietuvoje 
ir daryti įtaką į lietuves vai- 

, kad jinai nesikėsintb 
smaugti laisvąjį mokyklų, per
sekioti pažangiuosius mokyto- 

7^1 jus ir studentus. ' . '
Savo skaitytojams ’ mes pa

tariame susipažinti su ilgoku 
straipsniu, pavardintu “Mokyk-

žemoje duobelę ir įdėti sėklų. 
Mėsos irgi netrūksta, nes te
nai yra pakankamai galvijų, 
avių, ožių, dykųjų buivolų ir 
a nti lopų. ' 

Apd;rupinti. drapanomis vi
durinėj Afrikoj nesunku. Bet 
tokiam karštam krašte nedaug 
jų ir tereikta. Dažnai žmonės 
dėvi gyvulių kailius, bet pa-į

prasčiausios drapanos yra da- ti, nes yra svarbių reikalų ap- 
romos iš medžių žievės bei svarstymui. Paskaitą duos1 N. 
augmenų gyslelių. I Dubauskas. —Kuopos Rašt.

Kuomet vidurinėje Afrikoj ------ <----------
nėra žiemų, tai kai kas gali CENTRO VALDYBOS 
manyti, kad stubų tenai nerei-, ^'MITINGAS 
kia. Dideli karščiai ir lietin- __ _______-
gas ; klimatas verčia žmones,
Įsigyti kokius nors butus. Sau Senos ir nąujos Centro Val- 
^gyvenimui vietas1 žmones daž- dybos .posėdis įvyks šeštadieny, 
nai pasidaro didelių^ medžių rugsėjo 19 d., kai 6 vai. vaka- 
išpuvusiuose kamčnuose arba ro, M. šileikio studijoj, 3567 
urvuose. Gyvenimui butai kai Cottage Grove Avė. Visa seno- 
kada yra padaromi sekamu bū
du. Pavidale rato į žemę su
smeigiama ploni medukai arba 
medžių šakos, viršus: surišama, 
o šonai ir viršus apdedama 'su 
mišiniu iš šieno, stagarų bei 
šiaudų ir molio. Tokios jų stu- 
bos yra labai paprastos. Lan
gų, durų ir kitokių moderni
nių parankumų pas juos nėra. 
Yra sakoma, kad atgabentas į

su I civilizuotą kraštą negras ir pa- 
Jie matęs namą suriko: “Tai ne 

plačiųjų minių”, namas, bet kalnas su daugelį 
reikalo jiems1 pavydėti, | urvų!”

Centralinės Afrikos gyvento
jams neteikia sunkiai triūsti 
dėl maisto, apsirengimo ir pa
stogės. Ar jie yra laimingi ir 
patenkinti tokiu gyvenimu — 
tad klausimas.

ji ir naujoji valdyba privalo 
laiku susirinkti. —Raštininkas.

Vidurinė Afrika

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

DR. HORVAT, DR. WlLLu\o 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 

, AveM 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakarą.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

tat i i..i...................... i i

Centralinė Afrika, taip vadi 
narnoj i negrų tėvynė,) yra da
lis musų planetos, kartie žmo
nės gyvena labai keistą gyve
nimą. Ar gali skaitytojas įsi
vaizduoti, koks skirtumas pa
sidarytų su mumis, jeigu mes 
nuolatos turėtume vasarą? Vi-, 
dūrinė Afrika yra toki Malis, 
kur žiemų nebūna. Per ištisą 
metą kiekvieną diena yta karš
ta. ■ , 1

Kai kuriose centralinės Afri
kos dalyse oras yra drėgnas ir 
šiltas, koks jis būna Jungtinė-,. , x x. . . . „ ,
se Valstijose pačiose karščiau- hažn/la !r moky^as ’ ku‘ 
siose dienose. Perkūnijos aUd- bus padėtas spau-
ros Afrikoje yra paprastas.da- d,nt‘ "Naujienose’.
lykas. Vidurinė Afrika yra 1 , ' I-
viena iš lietingiausių šioje že- LMSA KONSTITUCIJA f 
mėje vietų. • Į ,------------ —

’ Kur yra pakankamai šilu- Sekamoj “Moksleivių Kelių” 
mos ir lietaus, ten augmenis laidoj tilps musų organizacijos' 
urnai auga. Kiekvienas žino, įstatai su ppreito Seimo pri- 
kąip pieva ir augmenis puikiai imtais pataisymais ir priedais. L 
tarpsta šiltose ir drėgnose die- Į Prašome 
nthse. 
klimatui
daly, augmenis tenai auga di-|po ranka, idant reikalui esant 
dėlėj kiekybėj. Afrikos miškuo- galėtumėt turėti musų organi- 
se galima rasti piilžinišjcų me-|zacijos tvarkymosi budus.

musų organizacijas 
Nuolatos esant tokiam I nairų tos laidos numerj įsigyti, 

centralinės Afrikos atydžiai perskaityti ir pasidėti

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

Boulevard 3686
♦

Valandos
Cicero:

Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė.
9—12

Cicero
7—!9 vakaredieną, 

Utarninke' ir PėtnyČioj 
nuo 3 iki 9 vakare.

Jii fu m iiuinuuunii' 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1442 So. Westem Ave.j 

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Ęoulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVOS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Telephone Ysrds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iH 9 
vakare. Nedėllomis uuo 10 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tol. Boulevard 0587

DR. MARY’A 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Offcas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

• Phonc Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Butkus Undertaking
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mumi 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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(Tęsinys)

ŠAUKIAMA SAUGUMO KONFERENCIJA

EUROPOS TAIKĄ IŠGELBĖJO DARBININKAI

SOCIALISTŲ KOVA PRIEŠ IMPERIALISTUS 
IR NACIONALISTUS

BOLŠEVIKŲ PATARNAVIMAS REAKCIJAI

no-Santarvės valstybių diplomatai pasiuntė formalę 
tą Vokietijos valdžiai, kviesdami ją dalyvauti vadinamo
je “saugumo konferencijoje”, kuri įvyks ateinantį mėne
sį. Ta konferencija susidės iš užsienių ministerių, ir jos 
tikslas bus padaryti sutartį (paktą) tarpe Santarvės val
stybių ir Vokietijos, apsisaugojimui nuo užpuolimo ir 
karo. “ ;

Iš Santarvės valstybių jau yra pasižadėjusios daly^ 
vauti toje konferencijoje Francijos valdžia, Anglijos ir 
Belgijos. Tikimasi, kad prie jų prisidės ir Italija.

Pakvietimas Vokietijai tapo pasiųstas tiktai po to, 
kai Santarvės -valdžioms pavyko susitarti su ja pamati
niais busimojo pakto punktais. Todėl nėra abejonės, kad 
Vokietija jį priims, ir beveik negalima abejoti; kad sau
gumo sutartis bus padaryta. : '

Iki buvo prieita prie to preliminario susitarimo, te
ko visų suinteresuotųjų valdžių diplomatams gerokai pa
sidarbuoti. Pasikalbėjimai ir susirašinėjimai tarp jų tę
sėsi keletą mėnesių. Jie galų-gale atvedė prie teigiamų re
zultatų dėlto, kad valdžios buvo priverstos pasiduoti stip
riam ir tolyn vis didėjančiam Europos darbininkų spau
dimui. ; <

Europos darbininkai per visą pokarinį' laiką atkak
liai kovojo už tai, kad, kaip galint greičiaus, butų atsteig- 
ta pastovi taika. Visose šalyse jie priešinosi savo vald
žioms, kurios ir po karo norėjo tęsti jėgos ir prievartos 
politiką tarptautinėje dirvoje.

Šitas darbininkų pastangas pradžioje baisiai trukdė 
Rusijos bolševizmas, kuris, viena, silpnino proletariato 
jėgas kiekvienam krašte, skaldydamas socialistų partijas 
ir profesines sąjungas ir keldamas tarpusavinę kovą dar
bininkų klasėję; antra, stengėsi paremti tendenci
jas, priešingas taikai. Mat, bolševikai norėjo iššaukti pa
saulyje naują karą, tikėdamiesi, kad jiems tuomet pasi
seks ateiti su savo “raudonomsioms” gaujoms į Vakarų 
Europą ir padaryti tenai, kaip ir Rusijoje, “tvarką*’ su
lig Lenino receptu: “Grab nagrablennoje”.

Bet bolševizmo įtak».i smunkant, organizuotieji Ell- 
ropos darbininkai vistiek ilgainiui sugebėjo sulaikyti pra
gaištingus kapitalistinių valdžių žygius. Jie prispyrė jas 
eiti prie taikos. \

Didelis kreditas už tai priklauso visų-pirma Vokie
tijos socialistiniam proletariatui. Nors Vokietijos buržua
zija ir junkeriai visa gerkle šaukė savo tautą stoti su gin
klu rankose prieš Francijos plėšikus ir ginti “vaterlan- 
do” garbę; nors tiems patriotiniems šauksmams karštai 
“turavojo” Maskva ir jos apmokamieji gizeliai pačioje 
Vokietijoje, — bet milžiniška vokiečių darbininkų dau
guma stovėjo, kaip siena, ir tvirtai reikalavo taikos.

Versalės taikos pasirašymas išgelbėjo Vokietiją nuo 
francuzų okupacijos. t’o to Vokietijoje prasidėjo ilga ir 
sunki kova dėl tos sutarties sąlygų vykdinimo.- Buržua
zija su junkeriais čia ir vėl siūlė neva “patriotišką” da
lyką : visokiais budais išsisukinėti nuo taikos są ygų pil
dymo ir kartu rengtis prie “revanšo” (atkeršijimo) fran- 
cuzams. Darbininkai gi, vedami socialdemokratų, stojo 
už “pildymo politiką” (Erfuellungspolitik).

Praktika netruko parodyti, kuri tų dviejų politikų 
buvo sveikesnė kraštui. Kai Maskvos propaganda ir auk
sas sudemoralizavo žymią dalį Vokietijos darbininkų, ir 
jų kova už “pildymo politiką” pasidarė ne taip energin
ga, tai kancleris Cuno, atsistojęs grynai buržuazinio ka
bineto priešakyje, ėmė nepildyti pasirašytųjų 'taikos są
lygų. Ir kas atsitiko? Nu-gi Franci jos valdžia pasiuntė 
kariuomenę į Ruhro sritį ir okupavo Vokietijos.pramo
nės centrą!

Tatai ko-Jik nepadarė galo “vaterlandui”. Matyda
mi, kad artinasi katastrofa, Vokietijos darbininkai vėl

Šita heroiška Vokietijos darbininkų kova už susitai-' 
kymą su priešais ne tiktai išgelbėjo Vokietiją, bet ir be 
galo daug padėjo Santarvės kraštų darbininkams atsi
spirti savo kapitalistams. Francijos socialistai, kurių or
ganizacijas (partiją ir profesines sąjungas!) buvo sudra
skę Maskvos pasamdytieji judošiai, galėjo, ačiū toms Vo
kietijos darbininkų pastangoms, vėl atsigriebti ir vis 
griežčiaus ir griežčiaus priešintis savųjų nacionalistų 
smurto politikai, iki, pagaliau, p. Poincarė tapo visiškai 
išmestas iš valdžios. Anglijos gi darbininkai sugebėjo pa
kilti dar labiaus; jie nuvertė konservatorius ir, paėmę 
valdžią į savo rankas, įvykdė susitarimą tarpe Francijos 
ir Vokietijos, tuo prirengdami dirvą Ruhro okupacijos 
likvidavimui.

Priimtas, ačiū MacDonaldo tarpininkavimui, “eks
pertų raportas” (Dawes’o planas), metai laiko atgal, reiš
kė galutiną persilaužimą Europos tarptautinėje politiko
je nuo karo prie taikos. Tiktai dėlto, kad jisai buvo pri
imtas, šiandie gali būt šaukiama • ir aukščiaus minėtoji 
“saugumo konferencija”, kuri, reikia tikėtis, praskins dar 
platesnį kelią pasauliui į pastovią taiką.

Vidaus
Endžiulai-

tikslui katalikiš-
sulaužė Lietuvos

• panaikindama
spaudos ir « susi-

Nors MacDonaldui paskui- teko užleistj savo vietą 
konservatoriams, bet ir šie turi vesti užsienio politiką 
daug-maž tomis pačiomis vėžėmis, į kurias ją įstatė so
cialistinė valdžia. Grįžti atgal prie “palankaus neutrali
teto” (Francijos imperializmui) ji nebegali; tuo labiaus 
ji negali atgaivinti nusibankrotavusiojo Lloyd George’o 
obalsio “Hang the Kaiser”, — nors buvęs kaizerio gene
rolas, ,Hindenburgas, šiandie, ačiū Maskvos pagalbai, sė
di Vokietijos prezidento vietoje.

Po Dawes’o plano priėmimo nebegali šiandie nė Vo
kietijos nacionalistai grįžti prie savo “revanšo” politi
kos. Maloningas likimas ir “transporto darbininkas” 
Thaelmann davė galimybę jiems pastatyti valstybės prie
šakyje savo karo dievaitį ir laikinai išstumti iš valdžios 
socialdemokratus; bet ir tai jau nebegali sulaikyti Vo
kietiją nuo to, kad ji eitų prie susitaikymo su savo “am
žinais priešais”. - -<

Taip pat ir dabartinė Francijos valdžia, kad ir ne
tekusi socialistų partijos paramos, yra priversta tęsti to- 
Jiaus tą politiką, kurią pradėjo, vykinti Herriot. Paga
liau, Belgijoje užsienių politiką šiandie veda socialistas 
Vanderveldę; L ' . •

Ps * A

Tai ve kokiose aplinkybėse Santarvės valdžios ir Vo
kietija rengiasi daryti saugumo sutartį.

Jeigu ne energinga darbininkų klasės kova už taiką 
per šiuos septynerius metus nuo didžiojo karo, tai Euro
pos valdžios dabar ne apie taikos apsaugojimą kalbėtų, 
bet rehgtųsi prie naujo karo.

O jeigu Europos darbininkai butų x paklausę bolševi
kiškų agitatorių, tai šioje valandoje teW veikiausia ne
būtų nė kas saugoti: visi stiptų bėdų ir ėstų kits kitą, 
kaip anąmet “matuškoje^ Rusijoje!
---------------- -■ ... .............. ............ .............. .... .... . A ----------

Kun. A. Šmulkščiui besi 
lankant Amerikoj* ‘

yra 
tai 
at-

(Prisiųsta)
Lietuvių Katalikų Federaci- 

jos Kongresas parsikvietė kun. 
A. Šmulkštį, Lietuvos Seimo at
stovą, pranešimams apie Lietu
vos politiką, ekonomiją ir t.t. 
bent didesnėse lietuvių koloni
jose.

Kun. Antanas Šmulkštys 
pozicijos partijos narys, 
yra valdančiosios partijos
stovas, kuri tai partijai save 
vadina “krikščionimis demokra-

<

tais”, o kurioje krikščionišku
mo ir demokratizmo nėra nė 
šešėlio, o vien tiktai katalikiš
ka diktatūra, kaip ir kun. A. 
Šmulkštys yra tituluojamas 
Lietuvos diktatorium. Todėl vi
siems yra svarbu girdėti Lie
tuvos diktatoriaus zpranešimus 
iš katalikiškos pusės, kaip kad 
girdėjome p. Makausko prilne-

2) Kokio parlamento—seimo 
pavyzdžiu ^adovavosi katalikių 
koji pozicija apribodama Sei
mo atstovų diskusines kalbas 
penkioms minutoms, kada viso 
svieto seimuose atstovai kalba 
L»o apribavimo ? l<alb>»nt atsto
vams^ ---- Griniui, Bieliniu! ir
Lapinskui virp penkių minutą, 
jie tapo ginkluotos policijos iš
vesti iš Seimo, kada ten pat 
kun. A. Šmulkštys kalbėjo apie 
dvarų parceliaciją be apribavi- 
mo. Apribavimas diskusinių 
kalbų penkioms minutoms lai 
ko, reiškia užčiaupimą lupų 
opozicijai — visai pusei Seimo 
atstovų, kuomi tapo sumintas 
parlamentarizmas. Seimas su 
puse užčiauptų lupų, tai ne 
seimas.

3) Kun^ A. Šmulkštys viešai 
kaltina Lietuvos žydus, kurie 
telegrafavę! Amerikos žydams 
daryti pastangų, kad Amerikos 
valdžia nepripažintų Lietuvos 
de jure. Kuv tas telegramas ir 
kok® to telegramo turinys, ku
ris turėjo eiti sykiu su apkal-

Šimus iš demokratiškos (opozi- įjnįmu? (Lietuvos žydai kon-
cijos) pusės.

Ir todėl visi lietuviai be skir
tumo

statuoja to nedarę ir priešin
gai tvirtina, kad žydas Sabath 

eikime į susirinkimus į iš Chicagos, kongresmonas, bu- 
kur tiktai kun. A. Šmulkštys vo iniciatorium rezoliucijos 

reikalaukime Kongresui pripažinime Lietuvos 
de jure. Kaltinant Lietuvos žy
dus .negalime aplenkti fr Ame
rikos katalikus, kunigus Bučį 

Jakaičių, “Garso” redakto
rių, kaipo ir bulų parapijų “pro
testus” prieš Lietuvių Suvažia
vimą Washingtone, kur tapo į- 
teikta Prezidentui 
prašymai su virš

kulbės ir visur 
viešo—publiško atsakymo bent 
į šiuos klausimus: Vv

1) Koks pavojus gresia Lie
tuvai, kad katalikiškoji valdžia 
su Seimo didžiuma įvedė “ka
ro stovį” vieniems metams— 
būtent Seimo atstovu rinkimo 
metais. Su kuomi kariauja
ma?

Hardingui 
miliono pa-

smarkiai subruzdo: kancleriui Cuno teko pasitraukti, ir’rašų link pripažinimo Lietuvos 
de jure. Tie katalikų ‘protestai 
tilpo “Garse”, “Darbininke” ir 
“Drauge”. Taigi minėti kata
likų vadai ^ra darę pastangų 
prieš pripažinimą Lietuvos de 
jure ir pagarsinę tą niekšišką 
darbą savo organuose, kada 
apie žydus nėra prirodymų iki 
Lioliai).

4) Kas autorizavo karo cen
zorių išbraukti iš Seimo proto
kolo aprašymą įvykių Seime 
birželio 20 d., kur ginkluota 
policija po įsakymų 
Re/kalų Ministerio
čio išvedė iš Seimo atstovus— 
Grinių, Bielinj ir Lapinską, ka 
da Lietuvos Konstitucija ga
rantuoja Seimo atstovų nelie
čiamybę?

5. Kokiam 
koji pozicija 
Konstituciją, 
laisvę žodžio,
rinkimų aikštėse, turguose ir 
net giriose (Aukštojoj Pane
munėje), kada pozicijos asme
nims visur valia laikyti kalbas 
ir susirinkimus? Toks reakcio
nieriškas pozicijos darbas pri
vers liaudį daryti susirinkimus 
bažnyčiose, kaip kad kunigai 
daro.

6) Kokiu tikslu žemės Ūkio 
Ministbri®, kun. Krupavičius, 
pardavė , Lietuvos Našlaičių 
Prieglaudą su mokykla Gelgau
diškio dvare ir atėmė nuo 
Tauragės apskrities valdybos 
Našlaičių Prieglaudą su mo
kykla Adakavo dvare .ir perlei
do tą vietą vienuolėms? Ar tai 
Lietuvos našlaičiai 
geidaujami piliečiai, 
įstaigos ir mokyklos 
mos? ' z

7) Kas yra lyin. Klinko, ku
ris kursuoja su lenkų pasu tarp 
Varšuvos, Romos,' Amerikos ir 
Lietuvos, dabar gyvenąs Ne
makščiuose pas kleboną Alek
są ir vedąs agitaciją už pripa
žinimą konkordato Lenkijos su 
Vatikanu, kaipo teisingo ir 
klystančio papos darbo?

*8) Keno įsakymu Seinų 
skričio švietimo Komisija, 
vadovybe kun. Gustaičio,
liuosavo 10 cenzinių mokytojų, 
palikdama vietose becenzjnius 
(be pedagogijos mokslo) net 
su Apšvietos Ministęrio p. Jo
kanto papeikimais, kaipo netin
kamais būti mokytojais?-

—P. Mikolainis, 
188-190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

yra nepa- 
kada jų 
naikina-

ne-

ap- 
po 

pa-

Skaitytojų Balsai
\Ui išreikštas šiame skyriuje 

' nuomones Redakcija neatsako}■

UŽKLAUSIMAS PILDOM. TA
RYBOS S. L. A.

“T6vynfe” -Nr. 33 š. m. ma- 
ionejo patalpinti iždo globėjų 
ir kontrolės komisijos raportą 
apie stovį SLA iždo. Nuo 1 d. 
balandžio 1924, iki 1 d. ba
landžio 1925 m., reiškia už 1 
metus.

Tarp išlaidų arba išmokėji
mų mes patėmijam sekamą: 
Smulkmenoms $6,685.87 — ar
ba į savaitę laiko buvo išlei
džiama smulkmenoms $130.00, 
Ir gerbiamieji iždo globėjai 

i kontrolės komisijos nariai 
ina t$ją sumą pinigų — 

smulkmenomis” Tuom tarpu 
tamb pačiame raporte net $29 
padalyta detaliais atskirai. 
Reiškia, kad $29 tai suma pi
nigų, o $6,685.87 yra tokis 
mažmožis, kad neverta nė pa
sakyti kokiems tikslams jisai 
buvo suvartotas. ,

'Randasi ir kitokių nesąmo
nių raporte, 'bet tuom tarpu 
jas paliksime.

, Drįstu užklausti Pi M. Tary
bos SLA: kas tai per smulk
menos, kad $130 per savaitę 
išleidžiama ir net neišvardina
ma kokiems tikslams?

Dr. A. L. Graičunas, 
36-tos kuopos narys.

Apskaitliuota, jog/ dėl mar
kių 'subliukimo Lietuva vėl 
turėjo nuostolių apie 20 mili
jonų dolerių. Ta suma, gali
ma sakyti, tapo kompensuota 
doleriais iš Amerikos lietuvių. 
Čia prišeina pagailėti, kad dėl 
markės puolimo ’ nukentėjo 
kaikurie ir iš amerikiečių, 
naip pavyzdžiui Žemes banko 
šėrininkai. Del rusų rublio ir 
vėliau markės puolimo, (Lietu
vos žmopės pakeldami iuosto- 
lk> maždaug po 25 dol. nuo 
galvos, neteko visų savo taup
menų, kurias galėtų panaudoti 
savo ūmame reikale arba ban
kuose deponuoti. Todėl dabar 
vis dar skaudžiai jaučiamos 
prieinamo kredito stokos prie
žastys paeina iš pat pirmų me
tų nepriklausomo gyvenimo: 
Lietuvos kredito įstaigos, bū
damos dar jaunos ir neturtin
gos kapitalais, toli neįstengia 
patenkinti, kad ir už aukštus 
nuošimčius joms . adresuojamų 
kredito pareikalavimų, kurie 
kaip matėme paeina iš praradi
mo taupmenų pavidale rublių 
ir markių, iš reikalo atstatyti 
karo išgadintas ir išgriautas 
ukes, iš noro kaip galima. 0 
greičiaus pagerinti ir patobu
linti jas, iš naujakurių sun
kios padėties, kuriems valdžia 
neįstengia užtektinai palengvi
nimų suteikti, iš atsistatomų 
ir naujai dygstančių pramonės 
įmonių, prekybos įstaigų ir 
skaitlingų naujai gimusių įvai
rių kooperatyvų darbuotės. 
Tokiai padėčiai esant, be įplau
kimo naujo užrubežinio kapi
talo, Lietuvos ekonominė padė
ti^ ir kredito sąlygos vystysis 
labai palengva. Amerikiečių 
kasmetines donacijos yra labai 
brangintinas dalykas, ir Lietu
vos visuomenė ir valdžia tą 
daugiau turėtų įvertinti, ta- 
čiaus juo remtis negalima, nes 
jis yra dalinai pripuolamas, o 
be to dar natūraliai eina prie 
sumažėjimo, kaip rezultatas 
emigracijos aprybavimo. Svar
biausia būdas užrubežinį kapi
talą laimėti yra žinoma musų 
eksporto prekyba. Praeitais 
1924 metais Lietuvos prekybos 
balansas buvo aktyvus ir mes 
laimėjome 6 mil. dolerių. Del 
gero javų derliaus galima lau
kti, kad ir šį metą išgalėsime 
daugiau parduoti negu pirksi
me. Bet kad užtikrinti preky
bos balanso aktyvumą reikia 
i gamybą įdėti daugiau kapita
lo. Tą kapitalą reikia gauti už
sienyje formoje paskolos. ) Pa
togiomis sąlygomis gauti pa
skolą svetur butų didžiai nau- 

dalykas- milSŲ Šaliai, tik gavimas jos nčra lengvas. 

Užrubežio kreditoriai atsižiūri 
nevien į ekonominę, bet ir į 
politinę skolininko padėtį. Jei
gu Lietuvos ekonomine padėtis 
ir yra sulyginamai patenkinan
čiame stovyje, tai apie politinę 
padėtį, kol Vilnius tebėra Len
kų rankos^ deja, negalima dar 
to pasakyti. Tarp Lietuvos ir 

.Lenkijos dėl Vilniaus tebėra 
karo padėtis, tas beabejo gąs
diną valstybes, kurios norėtų 
su Lietuva į artimesnius san
tykius sueiti, prie to, žinoma, 
prisideda dar ir lenkų propa
ganda. Kol Vilniaus byla nę>- 
baigta, tol Lietuvos nedraugai 
turi progos spekuliuoti dėl 
Lietuvos ateities. Tas negali 
nekenkti Lietuvos kreditingu
mui, netik užsienio akyse, bet 
ir pačioje Lietuvoje. Tiesa, 
Klaipėdos prisidėjimas prie 
Lietuvos ^1923 metais per pusę 
pataisė Lietuvos situaciją; ne-1
kalbant kad .Klaipėdos uostas
turi milžinišką vertę
ekonomikai, paty faktas pi 
žinimo Klaipėdos Lietuvai, di

Nėra kito šaltinio, 
š kurio plauktų 
tiek naudingų žinią, 
kaip Naujienos,

prieš lenkų imperializmą, pa
tiems lenkams i berods nekartą 
buvo duota suprasti, jog jie 
r-u savo “liold up” — politika 
nekaip atrodo pasaulio akyse 
ir negales toli sueiti. Kaip tai 
nebūtų, liet yra aišku, jog tik 
pilnas Vilniaus klausimo išri
šimas Lietuvos naudai teatneš 
Lietuvai noginčinamą pastovu
mą ir pasitikėjimą jos kredi
tingumui. Iš kitos pusės Vil
nius yra Lietuvos vartai pre
kybai su Rusija ir turi mums 
į sprendžiamos reikšmės Nemu
no internacionalizacijos at
žvilgiu.

Tokiu budi), Vliniaus atvada
vimo pagreitinimas yra Lietu
vos didžiausias politikos ir e. 
konomijos uždavinys. Vilniaus 
fronte, po Klaipėdos prisijun
gimo, lietuviai išnaujo sustip
rino savo ofensivį veikimą. Vil
niaus Vadavimo akcijoje visi 
lietuviai be skirtumo privalėtų 
imti dalyvumą. Amerikiečiai, 
suprantama, kaip visados ne
bus paskutiniųjų tarpe. Dėki
mės prie Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos. Tverkime Vilniaus 
Vadavimo legjjonus kiekvieno
je kolonijoje, pasižadėdami su
mokėti vieną dolerį kas metą 
kol tik Vilnius nebus atvaduo
ta?. Kuo tvirtesnis bus musų 
panirsimas Vilnių atvaduoti, 
tuo paits atvadavimas bus arti
mesnis. Spalio 9 dieną, kada 
penki metai atgal Želigovskio 
peštukai užgrobė Vilnių, yra 
patogiausia diena masiniuose 
susirinkimuose pareikšti savo 
tvirtą valią, jog Vilnius pasali
no neveidmainingos opinijos 
spaudimai turi būti sugrąžin
tas Lietuvai.

—P. Žadeika.
Čikagoje, 10-9-25.

New Britain, Conn.
Atsišaukimas į autorius teatro

veikalų:
L. N. Varpo draugija, dirb

dama tarpe lietuvių dailės dir
voje ir matydama trukumą 
gerų veikalų musų scenai, kar
tu žinodama, kad lietuvių rū
šy tojai-kri tikai turi pagaminę 
gerų veikalų, bet dėl stokos lė
šų negali išleisti, L. N. Vąrpo 
dr-ja nutarė išleisti veikalą sa 
vo lėšomis, tinkamą lietuvių 
scenai, dramą ar komediją, ori- 
ginalę arba vertimą. šiuomi 
kreipiamės į kiekvieną autorių, 
kurie turi parašę ar išvertę, ir 
norį, kad veikalas butų išleis
tas, tegul prisiunčia savo vei
kalo kopiją adresu: A. P. Os- 
tėika, 432 Main St., New Bri- 
tain, Conn. L. N. Varpo dr-ja 
radusi tinkanuj ir susitarusi su 

autorių, iškis tą veikalą. Rank
raščiai pagal pareikalavimą au
torių bus grąžinami atgal.

Su augšta pagarba, 
—L. N. Varpo dr-ja.

parašaisdžiųjų 
į
žą kaimynų tarpe, be to musų 
kaimynai turėjo 
kinti, jog Lietuvos 
Vilniaus 
supuola

tintas,
valstijų
pakėlė Lietuvos

turi
su ją

patvir
presty

progos

pačių

įsiti
kova dcl
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DR. VAITUSH, O. D.
LIKTI'VIS AKIŲ SPECIALISTAI* 
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I CHICAGOS 

ŽINIOS
DU ŽMONĖS UŽMUŠTI ♦AE

ROPLANUI NUKRITUS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo/ akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
šiaušias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phnne Boulevard 7589

ATKASTAS UŽGRIAUTOJO 
VAIKO LAVONAS.

Lietuvių Dentistas 'patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom gulima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas mi»ų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenstų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Net Ji Ashland Avė.

RMAN

Po 18 valandų sunkaus dar
bo pagalios pasisekė atkasti 
Thomas Zygiąl, 14 m., 2450 N. 
Austin Avė., kuris buvo už
griautas žemės nusliakimo mo
lio duobėje prie 6600 W. 
Grand Avė., kuri priklausė 
Bonsack Brick Co. Ųet vaikas 
buvo jau nebegyvas ir išimta 
vien jo lavoną.

Trys vaikai žade toje duo
bėje, kuomet ištiko molio nu- 
slinkimas. Vienas vaikas išsi
gelbėjo, bet du vaikai liko už
berti molio. Vienas vaikas liko 
užgriautas pakraštyje ir jį 
greitai išimta dar gyvą. Bet 
ant Thomas Zygiel buvo už
griuvę apie 40 tonų žemės. 
Kadangi kasamoji mašina lai
ke žemės nuslinkimo liko suga
dinu, tai darbininkai dieną ir 
naktį kasė špatais. Ištiko nau
jas nuslinkimas, laike kurio 
<mt vaiko nuslinko dar 200 to
nų žemės ir visą kasimo dar
ką reikėjo išnaujo pradėti. Bet 
luo laiku pataisyta kasamoji, 
mašina ir darbą šeštadieny už
baigta, kadą liko išimtas vaiko 
lavonas.

Calvin ZE. VVorkniai', 29 m., 
ir p-lė Ruse P<xllosakr 2721 S. 
Crawford Avė., užsimušė ant 
vietos nukritus aeroplanui, ku
riuo jiedu skraidžiojo, ties 
Aurora, Aeroplanas 
užmuštosios merginos 
nui George E. Sabai, 
Avers Avė., su kuriuo 
ges i neužilgo apsivesti, 
man yra buvęs armijos 
rius ir išskrido 
roplaną. 
sikelti 200 pėdų, 
roplanu atuitiko 
buvo įgalima nė 
nė aeroplanas 
spėkos atsitiesti 
smarkumu krito, žemėn, kaip 
aviatorių, taip ir jo pasažierę 
užmušdamas ant vietos.

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

SIRGO TREJUS METUS 
RE JOKIOS PAGELBŪS

Iš PARODOS INSTITUTE
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVĄ
per Bremeną

Trečioje klęgoje yra miegami 
kambariai

Svetimšaliai grįždami į 12 I 
mėnesių neturi jokių kliūčių |

100 N. LaSalle SL, Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

•Dailės Institute vasarinė pa
veikslų paroda tuojaus bus už
daryta. Ši paroda tęsėsi visą 
vasarą. Parodoje yra išstatyta 
Brailovskio paveikslai, kurių 
veik didesnė puse jau išpar
duota. s

Visi geresnieji Brailovskio 
paveikslai yra nupirkti. Juos 
nupirko turtingi amerikonai. 
Perėjus per galeriją daro gerą 
įspūdį kortelės, pridėtos prie 
paveikslų — “Sold”.

Kiti, — amerikonų paveiks
lai — kaip stovėjo taip ir sto
vi — niekas jų nepirko. —Rep.

skraidžiojo, 
priklausė 

vaiki- 
2727 

ji rcn- 
Work- 
aviato- 

išbandyti ae- 
Jiedu vos spėjo pa- 

kaip su aero- 
nelaimė; nc- 
manevruoti, 

dar neturėjo 
ir jis visu

IŠKRITO PER LANGĄ IR 
UŽSIMUŠĖ TURTINGA 

MERGINA

P-lė Izittie Morton, 21 E. 
\Valton PI., duktė mirusio Ja
mes F. Morton, turtingo gru
dų s|x‘kuliatorittus, iškrito iš 
penkto aukšto lango Shore 
('ręst hotely ir užsimušė. Be
vežant j likoninę ji buvo atga
vusi sąmonę ir pasisakė, kad 
ji gal sapne vaikščiojusi,
sirgo nervų paįrimu ir buvo 
persikrausčiusi į hotelj, rames
nę negu savi namai vietą.

Ji

'GAISRAS PAGELBĖJO 
PLĖŠIKAMS

Kuomet sargas išėjo pasižiū
rėti visai artimo .gaisro, plėši
kai įsilaužė Pixley and Ehlers 
restoranan, 180 N. Wųjls St. ir 
išsinešė nedidelį seifą, kuriame 
buvo apie $500. Vėliau seifą 
rasta išsprogdintą prie 909 
Blue Island Avė.

NE VIENO NEUŽMUŠTA 
SEKMADIENY

nors
Naujos nupigintos kainos ten it at

gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $202 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBUKGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę j- Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė. \

Visi musų 3-čios klcsos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba I

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, 111.

NAUJAS BUDAS TRAUKTI 
DANTIS BE SKAUSMO 

—PADANGĖSE

tapo 
surastas naujas būdas traukti 
dantis be skausmo. Tai—trau
kimas dantų padangėse. Tą bū
dą surado Dr. T. H. 
kuris ištraukė ■'šakninį 
savo/ partneriui Dr. W. 
Ross, kada jiedu buvo 
earoplanu 3,500 pėdų 
mon. i ' v

sekmadienj

Logah, 
dantį 

H. La- 
išsikėlę 
augštu-

PAŠAUTAS ITALAS

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, Iii.*

Frank Zarello liko pašautas 
ir gal mirtinai sužeistas prie 
savo namų SI7 Camforidge 
Avė. Jis sakosi nežinąs kas jį 
pašovė ir už ką, bet policija 
mano, kad jis gerai žino kas 
jį pašovė ir kad jis yra pašau
tas iš keršto.

Pereitą sekmadienį 
daug žmonių liko sužeista ne
laimėse su automobiliais, 
nė vieno žmogaus 
Tokie 
retus

bet 
neužmušta.

j ck madieniai yra labui 
Chicagoje.
tai pirmadieny autonio- 
užmušė kelis žmones, •Diliai 

kelioliką sunkiai sužeidė.

DEL ŠUNIES PAŠOVĖ SAVO
SUNŲ

Kadangi sūnūs nedorai pasi
elgė su šunim, Walter Pen- 
ing, 60 m., 3245 ^N. Kostner 
Avė., pašovė atėjusį aplankyti 
tėvus savo sūnų Walter Pen- 
ning,Jr., 3549 Wolfram St. 
Tėvas tapo areštuotas. Sūnūs 
veikiausia pasveiks.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia padarė sutartj su 

American Foundation Company dėl 
paskolos $12,000,000. Ar jus žino
te, kad Helmarai jau yra rukpmi ir 
žinomi per penkioliką metų, bet jie 
vis pasilieka tie patys. Nėra per
mainos gerumu.. Tie patys Hd marai 
šiandien taip kaip jie buvo padaryti 
pirmutiniai.

ŽYDŲ NAUJI METAI.

Ateinančio penktadienio va
kare prasidės svarbios žydų 
šventės — Roš Hošanah arba 
Nauji Metai. Tai bus pradžia 
5686 žydų metų.

Ascila, Joe 
Ambrhzevičius, R. 
baris, A.
Budrus, Anna 
Beckman, May 
Daunoras, M. 
Dapsis, Leonas 
Dulkis, T. 
Gimbutas, Stella 
Grurias, John 
Garsas, H. 
Greitjurgis, Vincent 
Gedmen, Edward 
Kudok, Zose / 
Ker, Joe 
Kneve, G. 
Kedis, Wm. 
Kazlauskas, S. 
Lipčius, S. 
Misius, M. 
Mickus, Peter 
Odinas, Aleksas 
Plonis, Tony 
Papole, D. S. 
Petrošius, S. 
Polsis, Martin \ 
Pačk&uskas, V. 2 
Plonis, M. 
Sinkauskas, J. 
Strolia, Jonas 
Stankus, Anton S 
Stankus, J. 
Tamson, Arina' 
Traškelis, Martin 
Warb Andrew G. 
Wiet, Tony

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselį 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjifrni, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York,

Galų gale surado sveikatą 
vartodama Lydia E. Pink
li a m’s Vegetable Compound

Coluinbia, S. C. — “Juru gyduoles 
mdare man tiek

/

siu gergančius 
kaina kaip $10.

Gerta abelnatn naudojimui 
linimentaa

Paih-Expelleris
Kuomet reumatltmas ar neuralgija 
vargina jua, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbažebklis
, F. AD. RICHTER & CO. J 
k Berry & South 5th Sts. 1K Brooklyn, N. Y. J

daug gero, taip k&d 
aš jaučiu esu sko
linga visu savo gy
venimu. Per trejus 
metus aš sirgau Ir 
buvau gydoma dak
tarų, bet jte man 
nieko negalėjo pa- I 
gelbėti. Paskiau aš 
pradėjau vartoti 
Lydia E. Pink- Į

• ham’s Vegetable 
Compound ir pasi-

M g.iiu .tukti MICHNIEVIGZ-V1DIKIENE
bet pirmiau aš vos tik galėjau pa
sivalkioti. Aš taipgi vartojau Vege
table Compound laike mano permai
nų gyvenime ir tas palieka mane ge 

kaipo geriausias gyduoles dėl mote-

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 nu gyvenime ir tas palieka mane ge- 

roję sveikatoje. Aš rekomenduoju jas 'Tel._Yards lll9 
kaipo geriausias gyduoles dėl mote- ’ .. - 1 *
rų permainoje jų gyvenimo ir jus ga-! rijos kolegiją; 
lite vartoti tuos faktus kaipo palių-' ilgai praktika- 
dymą”. — Mrs. S. A. Holley, R F D i vusi ’ 
No. 4, Columbia, South Carolina. Į vanijos ligon- 
, Kam kentėti per metų eiles nuo bučiuose. Sąži- 
nugaros skaudėjimo, nervmgumo ironingai 
nuo kitų žinomų moterų ligų, nuo pat, nauja, 
jaunų dienų iki viduramžio, kuomet 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound suteiks jums palengvinimą.

Pardavinėdami visoje šalyje Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
virš 200,000 gavome atsakymų ir 98 
iš kiekvieno 100 raportuoja, kad ga
vo pagelbą.

Baigusi akuše-

RUPTURA
IŠGYDOMA

p^iKo530 Be 
Skausmo

. vuni Pennsyl- 
vanijos ligon-

patar- 
visokio- 

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

gal.

■r

Ruptura sumažina žmonių uždar
bio jėgą, jie dirba su mažesniu pasi
sekimu. Daug įstaigų atsisako sam
dyti su ruptura žmonės, nes jie už
dirba mažiau dėl savęs ir mažiau dėl 
savo įstaigos. Išsigydykit rupturą 
tuojau, geriausiu, lengviausiu ir grei
čiausiu'budu. Apmokės jums divi
dendus su sveikata, parankumu ir pi
nigais. Gydydamies mano budu jus 
nesutrukdysit laiko nuo darbo.

Skaitykit ką M r. Paszkovvski sako:
“Per dvyliką metų aš turėjau ne

smagumo su diržu, su kuriuo ban
džiau sulaikyti savo rupturą, bet pu
sė laiko negalėdavau sulaikyai savo 
rupturą. Du metai atgal aš atsi
lankiau pas Dr. Flint ir išsigydžiau. 
Tai buvo puikus patyrimas. Aš ne
tikėjau, kad galima taip greit išgy
dyti rupaurą. Be peilio, be skausmo 
ir be išlikimo iš darbo. Tai yra ge
ras gydymas”.

Anton Paszkowski, 
2841 feo. Farrell St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias 

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

ne-
ir

GYDOME VYRUS
i0 tt. $10
i tolimesnio pranešimo gydy-

i vyrus Tokia/maža

Ateikite šian
dien, neatidi- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 

. veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo. » 

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite Šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606” "914
TIKR/k PAGELBA

(čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Ifltervenous 
gydymas (įčirškimaą . gyduolių į 
gyslas) surevoliuęįjonižavo visą 
medikai; praktiką.Iki šiol neiš
gydomos ligos, , dabar pasiduoda 
tam gydymui.- Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, ciepus, Bakterynuš, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkin/pj ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, scredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augito)

Dr. W. R.
Regibtcr, 

109 N. Dearborn 
StM 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

ko-

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augštas, Chicago 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Nauja Naujieny Stotis

ser- 
esate 
g a -

Ar 
pas- 

Atei-

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

North Sides NaujienieČiai lie
tuviai reikalavo, k^i Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
.čio 29-tos visi geri Nau jie me
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Nosth Avė. ir Kedzie Avė. .

— - Naujienų Admhv tracija

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
(čirškiant gyduo
les - tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos x yru 
kenksmingos
turi stiprią gy

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. MusU kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo ju- 

’ sų. X-Ray egzaminacija dykai.
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa

-vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūsles ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneciškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus. ir 
pasveikite; tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedė!,,;, Ket
verge ir Petnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:80 po pietų. Utarninke, Sere- 
doi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojai. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną % šių dainų 
sąsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvąsios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius 

Š-go. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Tik ką atėjo Kultūra No. 
7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.
■IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIH
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Hltt and RuDR—Isrit it Terriblc When You re “Reminiscing” to Get Such a Shot! BY HITT

AW cmom-lets
TAlK AbOuTOLb

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

CHICAGO, ILL.

VtvUfMBER. HOM tACK t N lUt OLb DAVS 
iauem tuy AT ^ATOtoA I 
Vuuxnu(£» GOOb-tf* TBL0W iN CM

Loor- |TS A wtt-
VERUAP'į "aOME VC1MD RtltUb

AND AFFORbS S>UQC0R lU
OUR HOUR. OT MtEb-

etAWb o p

Uit Alt IN W MV$-

1769 So. Halsted St 
CNcago, 1U.

' iŠ To YOU GUrtUHEU
TUKT Vouft. REUT TUUEl 
OMEKbUE-attb — i $>haul AUK

Voulo AT OHCE

‘sKcktb •— KIBS SlKR
fAORL NOUieįUUKo-
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Lietuvių Rateliuose PARDAVIMUI

JONAS BRUŽAS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
70 metų amžiaus, Rugpiučio 12 
dieną, 1925 metų. Gyveno Lie
tuvoj, Kentrenių kaime, Endre- 
javo valsčiaus, Kretingos ap
skričio. Paliko dideliame nuliū
dime moterį, dvi (lukteri ir vie
ną sūnų Lietuvoje ir du sūnūs 
Amerikoje.

Nuliūdęs ir pilnas gilios siel
vartus lieku,

Sūnūs Justinas-^lružas 
1961 (’analport Avė.

į Vaičkaus Dramos Teatro 
atidarymas

buvo statoma

Simpatiškas—Mandagu*—Geres- 
nia ir pigesni* už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
PagrabŲ Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė,SKYRIUS
4904 W. llth Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu ak<s 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Paturimai dykai.

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

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

“Amerika Pirtyje” ir “Apdrau
stoji žmona” praėjo gerai

Chicagiečiai jau susilaukė 
savo nuolatinio teatro. Ji ati
darė gerb. artistas J. Vaičkus 
pereitą sekmadienį Hull House 
teatre, prie Halsted ir Polk 
gatvių.

Atidarymui
Keturakio trijų veiksmų ko
medija “Amerika Pirtyje” ir 
vieno veiksmo farsas “Apdraus
toji Žmona”.

Prieš vaidinimą p. A. S. Po
cius sugrojo ant vargonų Ame
rikos ir Lietuvos himną. Jis 
taipjau ir pertraukose grojo 
ant vargonų daugiausia lietu
vių daineles — lietuvišką “pu- 
pu-ri”, kas 
visą vakarą 
smagiu.

Vaid inijnas 

buvo geras. ‘ 
yra vienas, iš geriausių origina
lių lietuvių scenos veikalų. 
Taipjau vienas seniausių, su 
kuriuo gimė Lietuvos teatras. 
Suvaidinta komediją gana ge
rai ir gyvai. Ypač geras buvo 
J. Briedis žydo Faibčiko rolėj. 
Bet ir visos kitos roles 
išpildytos gerai. Siuvėjo Vin
co rolėj vaidino pats artistas 
J. Vaičkus, o artistė Pola Ten- 
džiulytė vaidino Agotos, Be
kampių dukters rolę. Bekam
pių rolėse buvo K. Širvys ir J. 

ir vaidino gerai.
buvo Antanas

lietuviška 
irgi labai puošė 
ir darė jį tikrai

abiejų veika h
Amerika Pirtyje

buvo

Gulibnienė
Taipjau geri

Publikos buvo veik pilnas 
nedidelis, bet gana jaukus Hull' 
House teatras. Tai yra labai " 
tinkama virta vaidinimams.“ 
Viena, vieta 1 nebrangi, todėl Kas sąvaitę, iTsn dvi 
prieinama ir lietuvių teatrui, ar kftl» mėnuo, atskirk dalelę 
-j - . , Iš savo pėdės ir pasidėk jsėdynės yra numeruotos ir Naujienų Spulka. čia juau .

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME
TAUPYK IR TURRK EXTRA MOTERIMS! VYRŲ

Patarimas ir Egzaminavimas '

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

Kraujo išban- 
dymas, šlapumo 

z-7X išbandymas X- 
/ “’/J RaY ir ial)ora-

f/ to r i jos egzami-
Įf navimas, pagel-Į _  Ml L bės sura-
/ K!st* tikrą I v PriežastlIi H Ir m **80S*

' 4 I I ^teikite pas
/ rl ®osa» se~

* f i aiausia speci- 
i J alisto įstaiga 

n . Chicagoje. Jis 
JLJ pasakys- jums 

ką daiyti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodįjimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privaliskas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydynjo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas. • ’ J
Savo žinojimu, kurį įgijo per dauy 
gelį metų mokslo ir praktikavinjd, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, 
tyrę gydytojai, gali suteik^ 
liausi patarnavimą ir 
sėkmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos
■ kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkręčiama liga, gali 
pusiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausis Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

' $12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.,

Kampas Monroe St., Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
seredomįs ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimą kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

K. Bud ris); neatsiliko nuo jų 
ir Kasparaičiukas (piemenu
ko rolėj). Matyt, kad kiekvie
nas vaidylų suprato savo ro- 

į les ir jose pilnai gyveno. Už- 
į mesti galima gal tik dekoraci
joms; jos nebuvo atsakančios 
ir biednos, visai nedavė Lie
tuvos gryčios vaizdo.

Farse “Apdraustoji Žmona” 
vaidino J. Vaičkus (Kunčikas),

jfa- 
ge- 
pa-

, ir pirmą kartą Chicagos lietu
viams pasirodęs R. T. Virkau 

' (Papūgai vis). Sunku apie p. 
• Virkau spręsti iš pirmo pasi
rodymo mažoj rolėj, ypač kad 
jis buvo pastatytas greta geres
nių artistų, kurie jį nustelbė.

Reikia pažymėli vieną p. 
! Vaičkaus validinimų trukumą, 
kuris pasireiškė visuose jo pa
statytuose vaidinimuose (bent 
tuose, kuriuos man teko ma- 

Įtyti). Tai tas, kad kuomet 
kiekvienas vaidylų yra priruoš
ti gerai ir taipjau gerai vaidi
na, bet visame vaidinime nėra 
harmonijos, nėra tinkamo su
derinimo, todėl ir veikalas, ir 
vaidinimas nepadaro reikiamo 
įspūdžio. Kada p. Vaičkus pa- 

' šalins tą ydą »iš sąvo vaidini
mų, jo teatras pasidarys tikrų 
smagumu ir atsiras daug di
desnis noras jį lankyti.

* Pasibaigus vaidinimui p. J. 
Vaičkus pedėkojo susirinku
siai, .publikai ir kukliai pareiš
kė, kad yra kuriamas nuolati
nis lietuvių teatras ir kad jie, 
artistai, dirbs kiek tik jų pa
jėgos leis.'

Kiekvienas
Sutinka, kad

Bohemian
Hop-FLavored

PuriTam 
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

' iš savo pėdės Ir pasidėk į 
ir Naujienų Spulką. čia Jūsų . 

sudarytos graduacijomis, todėl pinigai dauginsis kas mė- 
iš užpakalinių eilių tiek pat nu0 4 ikl I() nuošimčių. 
gerai matyti, kaip ir iš prieki- čia Jums pilniausias saugumas 

u x ...___________ I ir visiška garantija, nesnių. Be to yra ir vargonai (tie-( dar nesame girdėję, kad spulkoj 
. reikalingi taisymo). 1 Pri- butų žuvę žmonių pinigai.

___ ________________ i 14 čia Jus galite pasiimti bile 
| kada ir bile kokiam reikalui, 

kaip Ir iŠ savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o Jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. RypkeviČius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. » 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

I 2 po pietų, Naujienų raštinėje.

sa,- 
važiavimas taipjau geras.

Publika dar nėra įpratusi 
taip anksti važiuoti į, teatrą 
(7 vai.), tad nors vaidinimą 
pradėta 7:30 v., bet dar toli ne 
visi buvo susirinkę ir teatras 
užsipildė tik prasidėjus vaidi
nimui. Publikoj labai mažai 
matėsi vietos inteligentijos; tai 
buvo didelėj didžiumoj prasi
lavinę darbininkai, kurie ieš
ko gyvenime geresnio ir' gra-( 
žesnio, bet nepasiduodantys 
niekieno kontrolei ir nieko ne
sekantys aklai. '

Sopamas p, Vaičkaus vaidi
nimas 
n j, toj 
kare.

Pirmyn Mišraus Choro dainų repe
ticija įvyks šiandien rugsėjo 15, 7:30 
vai. vak. 
Wabansia 
ateikit ir

bus ateinantį sekmadie- 
pačioj cietoj, 7 vai. va

Liuosybės svet., kampas 
ir Giratd Avė. Visi nariai 
naujų atsiveskit.

Valdyba.

P-as

Pa
dai

.1. Vaičkus atidarė savo 
fu istoriniu veikalu 

“Amerika Pirtyje” lig ir pa
minėdamas 25 metų sukaktu
ves nuo pirmo viešo lietuvių 
teatro pačioj Lietuvoj — 
lango!, surengto 1900 m
spaudos uždraudimo metu (Pa
langa tada buvo Kurliandijoj, 
kur ne tiek griežtai veikė lie
tuvių spaudą draudžiantys įs
tatymai).

Bet šiemet sukanka 35 me
tai ir nuo pastatymo pirmo 
lietuvių veikalo Amerikoj — 
“Be Sumnenės’?. Reikia tikėtis, 
kad p. Vaičkus, paminėjęs (Lie
tuvos teatro sukaktuves, 
labiau nepamirš Amerikos 
tuvių teatro sukaktuvių ir 
tinkamai paminės.

—Viešintiškis.

tuo 
lie
jas

Roseland
Suimti du Roselando lietuviai 

kaipo plėšikai

Naujienų Spuikos šėrininkų meti
nis susirinkimas ivyks pėtnyčioj, rug
sėjo 18, 7:30 vai. vakare, Naujienų 
name. Visi šėrininkai malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime.

. V. Mišeika, Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
T’AJRŠKAU Franciško Dargio, gy

veno Brooklyn, N. N. Y, 13 metų 
atgal. Paeina iš Lietuvos Druginių 
sodžiaus, Papilės parapijos. Prašau 
arbu paties atsišaukti arba pranešti 
jo švogeriui.

KAZIMIERAS UŽA,
364 Olver Avė., Aurora, III.

IEŠKAU* Prano Vasiliausko; 
pirųliau gyveno Chicagoj, da
bar nusipirko farmą. Prašau 
atsišaukti. J. Kudak,

909 W. 20 St. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI šviesus ir geras 

kambarys dėl vieno vaikino 
arba vedusios poros be vaikų. 
Gera transportacija.

6515 So. Talman Avė.
Prospect 10210

BENIMIN (kambarys 1 arba 2 
vyram, garu šildomas, yra kar
štas vanduo ir vana. Maža šei
myna.

3415 Emerald Avė. 2 floorTokiu antRidviu tilpo žinia 
“Naujienose” rugsėjo 9 d. Kas 
jau buvo “Naujienose” rašyta, 
to viso nekartosiu, tiktai aš 
noriu pasakyti “Naujienų” 
skaitytojams kam tie lietuviai 
priklauso, Antanas Šūsnis1 jr 
Petras šafranauskas. Tai yra 
geriausi katalikų vaikai. Jie
du yra lankę Visų šventų pa- .... ii. » j o«vu ov. pniHteu ai.rafhjmę mokyklą, o Antanas phones: Yd«' 3408 — Blvd. 1969 res. 
Šūsnis net buvo įstojęs ir j . —T------------------------------------
seminariją mokintis ant kuni
go. Vieni dabar kaltina jau
nuolius plėšikus, o kiti kaltina 
ir tėvus, kad patys besiveją 
vien paskui dolerį nesirūpino, 
o gal ir negalėjo rūpintus1 tin
kamu vaikų auklėjiimu ir ne- ' ;__________________ _________
galėjo duoti jiems gero' pa- 1 1 * - * ’ 1
Vyzdžio. Tel. Lafayette 5153-6438

Rugsėjo 10 d. So. Chicagos DURIM RDA^
teismas paskyrė bandsą A. nUDIli DllUvi
Susniui ir P. šalranauskui po ąa/įtt CITATVTOTAT
60 tūkstančių dol. kiekvienam, Alvl.V 01x1.1. I. 1VJA1

o antriemdviem, kurie yra se- 3804 So. Kedzie Avė. 
nesni dr daugiau pasižymėję CHICAGO
plėšimuose, tai po 90,000 dol L .... 7 
kiekvienam. Be to jie visi yra ...... ' .........
In.hfri sumušti P Wranmiško Mes Parduodame olselio kainomislabai sumušti, t . saiianausKo visięiB8 Dasižinokite pas mus 
esą trys šonkauliai sulaužyti ir apie ju«ų phimblngą ir namų ap- 
visas esąs subandažuotas ir j šil'^EOPLEsraepLUMBING & 
teismą tyrėjo vešti atvešti. HEATING SUPPLY CO.

'Ppvams reikėtų daugiau ru- Milwaukee Av. Haymarket 1018 . levams reiKctų aaugiau TU 461 N. Halsted St. Haymarket 4221
pintis vaikais ir tinkamiau vai- ■■ ...... . ..................z
kus mokinti ir žiūrėti, kad lai-'7 T ", ' /■■ , n.

kui atėjus, vaikas butų namie, le,,AYaxsj6.72jL • 
o nepalikti visai nakčiai gatvė- * ie?.
so trankytis. —Beržas. < Ga 1 Reikia Angliy?

rVl ii ir i ti o vn trloAlrma TlIVnloiiin 1 »•

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282 *
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

b.................... ...... .............................................

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

f ......... 1
Tel. Yards ,6728

Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

M u vinain visokius furnišius ir 
pianus. Patylimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis, Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

Soc. Sąjungos 4t«s kuopos /susirin
kimas įvyks Antradienyj, Rugsėjo 15 
d., 8 vai. vak. Reimond Chapel svet. 
Yra daug svarbių reikalų apsvarti- 
mui. Visų narių pribuvimas neatbū
tinas. Org. Vainauskas.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
, kainomis

LevinthaI Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., • 

netoli Marshfield

Pigiausios kainos geriausia tavoras.
Parsiduoda vilnonios gijos dėl vi

sokių nėrinių — kaina už 4 uncijas 
matkos 35c., 38c. ir 40 centų. Vil
nonios skiautės vaikams dėl kelnaičių, 
mergaitėms dėl dresiukių. Marško
nius gijos dėl mezginių ir siuvinių — 
kaina už 1000 jardų 10c., 15, 20 ir 
46. Baltoji drobe dėl užvalkalų ir 
paklodžių, irgi labai pigiai. Atdara 
dienomis ir vakarais, taipgi nedėldie- 
niais po piet. ,

PRANAS SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St. ir Normai Avė.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į keptu

vę. Galiu dirbti prie duonos ir 
keksų.
/ J. ARMALUS

1500 S0. 51st Avė.
Cicero, III.

. BUČEBIS paieškau darbo 
į bučernę, esu patyręs savo 
darbe; atsišaukit į Naujienas

1739 S. Halsted St. Box 609 
Tel. Seelly 10415

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTŲRŲ INDŲ plovėjų, $18 į sa
vaitę. , Antros virėjos, $30 į savaitę. 
Lovų taisytojų, $17 i savaitę. Jani- 
torkų, 40c. j valandą. Prie namų 
•darbo ,$18 į savaitę kambarys ir val
gis. Gaspadinių, $18 į savaitį. Į 
dirbtuves, $16 j savaitę. Prie spė
ka varomų mašinų operatorkų, dar
bas nuo štųkų. Į restauranus, geros 
algos. Taipgi turime daug ir kito
kių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St., 
Kampas 42 St., 2 augštas

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Continental Paper Grading Co.

1451 ’ So. Peoria Str.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo į Riverside, III. 
Atsišaukite greitai. Justin Ma- 
ckiewiph, 2342 So. ILeavitt St. 
Canal 1678 ar Riverside 291-W

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS Naujienų ii 
nešiotojas ir platintojas Eng- 
lewood apielinkėje. Kolonija 
nevisai maža ir apsukrus vy
ras ar vaikas gali •' turėti gero 
pasisekimo. Turi būt sugabus 
ir turėti gerus paliudijimu^ 
apie save. Atsišaukite į Nau
jienas.

REIKIA 2-jų PARDAVĖJŲ 
patyrusių apie pardavimą na
mų ir žemės. Geistina, kad 
turėtų savo automobilių ir ne 
tingėtų dirbti, nes uždarbis 
yra geras. Darbas pastovus ir 
gera ateitis. Atsišaukite 

2221 W. 22nd St.
F. G, Young Salesmanager

OHIKALAIJJAM patyrusių
pardavėjų;, pardavinėt rakan
dus, pečius, pianus ir tt. Gera 
mokestis ir pastovus darbas.

Atsišaukite
PEOPLES FURNITURE CO.

1922 So. Halsted St.-

LIETUVIAI angliškai kalbanti, 
17—30 metų, mes duosime jums dar
bą, už $18—40 į savaitę, prie- gele
žinkelio telegrafų, patyrę gauna 
$165 j mėnesį ir daugiau. Patyri
mas nereikalingas, veikit greit. At
dara vakarais, 220 So. Saate St., 
Room 1430.

REIKIA —
Darbininkui darbas prie 
sėklų, i
The Albert Dickenson Co.

2750 W. 35th St.

'REIKALINGAS antrarankis 
duonkepys, turi būt patyręs 
tame darbe. Kreipkitės po pįe- 
tų. 11926 S. Halsted St.

Tel. Pullman 5444

REIKIA darbininko ant far- 
mos. \Gali būti ir apysenis. O 
su užmokesčiu, sulig darbinin
ko. Rašykit arba telefonuokit: 
vakarais John Jencius, 

Richmond, III.
Phone 468 Richmond, III.

REIKALINGAS žmogus prie 
išvežiojimo rakandų; gera al
ga ir pastovus darbas. Atsišau- 
kit į Peoples Furniture Co.

1922 So. Halsted S.t

. Gas Statini!

RAKANDAI

Pardavimo gazolino stotis, 
pigiai, išdirbta tarp lietuvių, 
gerą biznį.

Atsišaukite greitai

3024 So. Halsted St.

labai
Darau

GREITAM PADAVIMUI 5 kam
barių rakandai, pečiai, setai, lovos ir 
pijanasj Sykiu arba atskilai. Ati
duosiu visai pigiai, už bite sąžinin
gą pasiūlymą.

2857 So. Emerald Avė.
(1 blokas nuo So. Halsted St.) '

3 flat frontas

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restaurantas, 

geroje vietoje, pigi renda, 
ras lysas, $100 | dieną.

Atsišaukite:
151 W. 63 St.

ge-

PARDAVIMUI 3 lotai, prie 
Talman Avė. į pietus nuo Ar
cher Avė. Kainavo $3000 par
duosiu hž $1800. (latves ištai
sytos ir apmokėtos. 
Consumers Flour and Ceriai 
Company, 127 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 dideli kambariai, garu šildomas, 
miegojimui porčius, tile vana, gra
žus jardas, cementinė ėlė, pamatykit. 
In Marųuette Manor, eash arba iš
mokėjimais, savininkas.

HILL, 
6122 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, labai i geroje lietuvių 
kolonijoje. Pigiai, jei pirkaite 
tuojau.
9330 So. Cottage Grove Avė. 
. ----- '■--------------------------------

800 GROJIKUS PIANAS
Moderniški keisai, gerame pa
dėjime, parduosiu už $130 cash 
arba $10 į mėnesį, su plačiu 
benčium ir 103 roleliai.

2332 W. Madison St.

PARSIDUODA biznis (išivežioji- 
mas minkštų gėrimų) su troku. Di
delis uždarbis. Priežastis Pardavimo 
— nesveikata. Atsišaukite po 6 
vakare.

4446 So. Fairficld Avė. 1
Tel. Lafayetjte 5146 ,

vai.

PARSIDUODA Grosernė už pusę 
kainos, stakas geras, įtaisymas ge
ras; biznį darau per 18 metų, parda
vimo svarbi priežastis, patirsit ant 
vietos. Kas nupirks, darys gerą biz
nį; nereikės kitam dirbti tik pats, dėl 
savęs. Katrie norite gerą biznį^ pa 
skubėkit, ba per 3 dienas turi būt 
parduotas. Kas pirmas tas laimės. 
Arba mainysiu ant loto ar kas ką 
turite ant mainų.

Atsišaukite
2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė, gro- 
sernė, daržovių krautuvė, gero
je vietoje, ilgas lysas, gerame 
padėjime. %

Atsišaukite: i
8256 So. Halsted St.

PARDAVIMUI —
Barbernė ir pulruimis, lietu

vių distrikte.
Atsišaukite:

3601 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pigi renda, 3 gyveni
mui kambariai, yra daug stako, 
greitam pirkėjui už pigiausią 
kainą, lietuvių kolonijoj.

Tel. Cąnal 6719 ’

BRIGHTON PARK

Pardavimui grosernė, vaisių, 
daržovių krautuvė, randasi labai 
geroje lietuvių; kolonijoje.

4127 Archer Avenue

PARDAVIMUI delikatessen 
storas tarp Rooming House — 
biznis yra nešąs gerą pelną, nuo 
$35.00 iki $60.00 į dieną.

1407 W. Adams St.
Tel. Haymarket 0705

PĄRDAVIMUI drapanų ir kitų 
smulkių daiktų sankrova, parduosiu 
už cash arba mainysiu' į mažą namą 
arba į kita kokį.biznį prie kurių ne
reiktų pridėti cash. Prie Storo ran
dasi 4 ruimai gyvenimui, fumiš šil
domas.

2033 W. 69 St.

PARSIDUODA ice cream, 
saldainių, cigarų ir kitų smul
kmenų krautuvė. Lietuviais 
apgyventa rfpielinkė.

1437 So. 49th Ct. Cicero, III.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI arba rendai mūri

nis namas 6616 So. Maplewood Avė., 
6-6 ruimų, karštu vandeniu apšildo
mas,! Kevonc boileris, Mullir sistemos, 
vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksijos. 
Atdara dėl pažiūrėjimo. Raktas 

6618 So. Maplewood Avė.
Phone Normai 5167 •

PARDAVIMUI muiįit cottage, 2 
po 4 kambarius flatai, vanos, elektra, 
gasas, landres kamabrys, skiepas, lo
tas 87- pėdų platumo, netoli Western 
Electric. Veikite greit, savininkas 
turi apleisti miestą.

2806 So. Keneth Avė.* - - - - -d- _ — _ -
PARDAVIMUI muro namas 

su bizniu bucerne ir groserne 
arba vieną biznį išr priežasties 
ligos. Biznis eina gerai.

2901 W. 38th PI.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo įstaiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties golf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

20% ĮPLAUKŲ UŽ INVESTMEN- 
TĄ .$11,700

Wentworth Avė. į pietus nuo 47 St., 
kampinis mūrinis namas, garažas ir 
medinis namas 2 flatų. Yra 2 krau
tuvės. 10 flatų, pečiumi šildoma. Vis
kas išrenduota. Įplaukų į metus, 
$3840. Lietuviai gyventojai. Pi
gios rendos. Parduosiu ant kontrak
to, $5000 cash, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais ir palūkanas. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 610.

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas akmeninis pamatas, kieto me
džio padlagos. lotas 40x160. 3 karų 
plytų garadžius. netoli Hamilton 
Parko. Kaina $9500.00, reikalinga 
&$00,00 cash. įplaukų $120 per mė-

7449 Parnell Avė.

JMORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

iv* knnfmVtiiQ
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
t

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, II).

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

. nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laįšku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercia!

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