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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj^

No. 229

Naujas Lietuvos Kabinetas Sudarytas
Galvanauskas padarė demon 

straciją Lygos Taryboj
Sovietų policija šovė strei 

kuojančius darbininkus
Lenkijos bankai neišmoka ame 
rikiečių siųstų giminėms pinigų
Naujas Lietuvos ministe-i Galvanauskas piktai ap 

leido Tarybos salęriy kabinetas
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[Pacific and Atlantic Photo]
Pirmi vokiečių militariški manievrai bėgiu dvylikos metų. Prezidentas von Hindenburgas 

žiuri į kavalerijų (raitelius) M ecklenburge. į
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Ministeriu pirmininku paskir
tas Bistras, užsienių reikalų 
ministeriu — Reinys.

Įtūžo Tautų Sujungęs Tarybos 
, sprendimu dėl Lietuvos tau

tinių mažumų skundų

nigs.GENEVA, švieicarija^
28. Buvęs, Lietuvos premje 
ras, o dabar ministeris Didžia 
jai Britanijai, p. Galvanauskas 
šiandie šūkaudamas piktai ap
leido Tautų Sąjungos Tarybos' 
posėdį, kuriame buvo disku- 
suojama konvencija, nustatanti 
Klaipėdos krašto status.

Lietuvos delegatas užsigavo 
Tarybos nutarimu dėl skundų,

KAUNAS, rugsėjo 25. [Elta. 
Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Wa.shingtone]. — Lietuvos 
Respublikos prezidentas patvir
tino naujų ministeriu kabinetų, 
kurio sudėtis yra tokia:

Ministeris pirmininkas ir 
krašto apsaugos ministeris — 
Bistras. [Ministeriu pirmininku 
ir finansų ministeriu pirmiau 
buvo Petrulis, apsaugos—Dau 
kantas].

Teisingumo ministeris —Ka 
roblis. [Pirmiau buvo Tumė 
nas.] |

Žemės ūkio ministeris — 
Krupavičius. [Paliktas vietoje.] 

Švietimo ministeris — Jo
kantas. [Paliktas vietoj.] . ,. . £ .>T„ . r ... • . ; . matuoti, i>ristatyti dalyKaUžsienių reikalu ministeris— . 1 . . x. ,. r„. : _ jungos larvbai žiūrėti.Reinys*. [Puma buvo Cernec- . ..2, .Į Tai visai ne generalio 

kretoriaus dalykas ,siuntinėti 
tokias informacijas Tafitų Šų- 
'jungos lėšomis,’’ sušuko p. 
Galvanauskas. “Jus visi turite 
savo užsienių ministerius ir 
kitus diplomatinius agentus 
jums informuoti. Kai protestai 
pasiekia jus, kodėl jus pirma 
neperžiurite jų kartu su mumis 
ir neduodate mums progos 
lykų išjirti?“ 

( Pirmininkaująs Francijos 
legatas p. Boncour bandė 
Galvanauską nuraminti. Lordas 
Cecil pasiūlė padaryti sulįsti tu 
tų, surašant taip, kad Jis ne
užgautų lietuvių jautrumo,! 
Belgų Hymans irgi siūlėsi pa- ‘ 
tarnauti. Bet p. Galvanauskas,, 
nebelaukdamas, kas bus pado- j , OVV1C*^ ’1JM, , . _ , , , 'atstovas Teherane pasiūlęs Per-ryta, trenke savo kede aslon ir ..v- - x . . J, sų valdžiai nemaža kviečių, ir 

■ pasiūlymas veikiausia bus pri
imtas, kadangi duonos klausi- 
Imas Persuose pasidarė gana aš
trus. Gavus iš Rusijos kviečių, 
Persų valdžia, be abejo, paliaus 
savo nepalankia bolševikams 
politikų.

Sovietu policija šaudo 
streikininkus

Streikuojantieji darbininkai bu
vo suruošę protesto demons
tracijų; 5 pašauti.

BERLINAS, rūgs. 28. — Iš 
Jaroslavo praneša, kad ten so-kurių Tautų Sąjungai buvo at I . , ‘ .. .. ,* , * ‘ t. x . Ivietų policija šovus ir pavojui-siuntusios gyvenančios Lietuvoj „„„J.

tautinės mažumos. 'Taryba mat 
įsakė generaliam sekretoriui tų 
skundų kopijas persiųsti vi
siems Tarybos nariams, palie
kant jiems patiems spręsti, o ’ 
jei matys, kad tie skundai pa- I

sė

Lenkę bankai neišmokėję 
$350,000 siuntiniu

Pinigai buvo siųsti Amerikos 
žydų savo giminėms Lenki
joj rudęhs šventėms.

Audra trukdo iškelti 
paskendusį S-51

Šimtai žmonių prigėrę 
tvane Kinuose

Jei gulinčiame jūrių dugne sub 
marine yra dar gyvų, išgelbėt 
juos nėra vilties.

Geltonosios upės tvankai pra
trukus vanduo užliejo apie 
2,000 miestelių ir kaimų

rūgs. 28. 
neramios 

paliauti

NEWPORT, R. L, 
— Smarkus vėjas ir 
jūrės privertė laikinai 
darbų iškelti į paviršių Jungti
nių Valstijų submarinų S-51. 

įkurs buvo praeito penktadienio 
| naktį garlaivio City of Rome 
paskandintas su 34 įgulos žmo
nėmis.

Jeigu gulinčiame jūrių dug
ne, dvidešimt tris sieksnius po 
vandeniu, submarine yra dar 
gyvų žmonių, tai vilties išlikti 
jiems gyviems nebėra, nes, kaip 
sako, viso oksigeno kvėpuoti 
jie turėję submarine nedau
giau kaip septyniasdešimt 
dviem valandom.

PEKINAS, Kinai, rūgs. 28. 
—Geltonosios upės tvankai pra
trukus Šantungo-Čihli sienoj, 
vanduo užliejo penkiolikos tūk
stančių ketvirtainių mylių plo
tų, kuriame randas apie 2,000 
miestelių ir kaimų su apie 
dviem ^milijonais gyventojų 
Daug šimtų žmonių žuvo tva
ne, daugybė liko be pastogės. 
Šantungo gubernatorius išvyko 
į baisios nelaimės vietą, tuo 
tarpu baduolių šelpimo komisi
ja daro visų pastangų teikti nu- 
kentėjusiems pagalbų.

Susisiekimo ministeris — Sli
žys. [Paliktas vietoj.]

Vidaus reikalų ministeiis — 
Endziulaitis. [Paliktas vietoj.]

Finansų ministeris — Karve 
lis. [Petrulio vietoj.]

Kontrolierius — Starkus.

4 užmušti, 35 sužeisti 
traukiniams susimušus

da-

de- 
P

THOMASVILLE Ga., 
28 
-linijoj, šešios myilos nuo Tho- 
masville, vakafr susimušė du 
iš priešingų pusių atbėgę trau
kiniai. Nelaimėj keturi asmens 
buvo užmušti, 35 sužeisti.

rūgs
Atlantic Coast gelžkelio

ryta, trenkė savo kede aslon 
triukšmingai apleido salę.

UA„, K. ninmiATI ^BCUZII 013188138 M010 

AR NORI KA PARDUOTI, ^nj nacifranki?

PIBKTI AR PAIEŠKOTI Į
rūgs. 28.

Naujienos pagelbės jums. 
Dcsėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05,
giau kaip vienų diena 92 centai 
į diefią; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dienų.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

FEZAS, Morokka,
— Maršalas Lyautey, franeuzų 
genehil-gubernatorius 
kai, šiandie 
vietos.

Morok- 
rezignavo iš save

Nepavykęs užpuolimas 
ant kalėjimo ■<

kai- 
žod- 
dau-

MIAMI, Fla., rūgs.
Banda kriminalistų, vadovauja
ma paskubusio piktadario 
Ashley, praeitų naktį padare 
puolimų ant Dade kauntės kalė
jimo, norėdama paliuosuoti už
darytus ten savo Sėbrus. Kovo 
j e su kalėjimo sargyba vienas 

t puolikų buvo užmuštas, šeši pa
lvoj ingai pašauti. Užpuolimas 

» nepavyko.

28.

*• • s » * .gai sužeidus penkis streikuo
jančius darbininkus, dalyvavu
sius suruoštoj streikininkų pro
testo demonstracijoj ties Jaro
slavo kalėjimu. ' Demonstran
tai reikalavo, kad butų tuojau 
paleisti iš kalėjimo dvylika 
streiko vadų, kuriuos vyriausy
be nutarė išdanginti į Sibirą.

Protestuodami prieš tokį kru
vinų čekistų policijos žygį, dar
bininkai, kurie jau buvo streiką 
pabaigę, metė vėl darbų ir pa
skelbė protesto streikų.

Neramumai dėl duonos 
stokos Persijoj

Sovietų atstovas siūlo Persų 
valdžiai Rusijos kviečių

TEHERANAS, Persija, rūgs. 
28. — žmonių riaušės Tehera
ne dėl duonos štokos 
ja, nors vyriausybė 
gyventojus nuraminti.

Girdėt, kad sovietų

nesiliau- 
stengias

Rusijos

Du Japonijos aviatoriai 
užsimušė

TOKIO, Japonija, rūgs. 26.
Manevrų laiku, ties armi

jos aviacijos stotim Kagami- 
gahara ore susimušė su kits 
kitu du aeroplanai ir abudu 
nukrito žemen. Aviatoriai 
pitonas Mizutiani ir maj. 
mada užsimušė.

ka-

19 užsinuodijo grybais
MnAVAlH<Efc7~Wis'., rūgs. 

28. - Pavalgę grybų Vhkar čia 
skaudžiai susirgo kefuriolika 

jasmenų. Grybai, matyt, buvo 
I nuodingi. ♦ i

VARŠUVA, Lenkija, rūgs 
28. — Vietos žydų laikraibis
“Haint“ skelbia, kad bankru
tavę Lenkijos bankai neišmokė
ję viso apie 350,000 dolerių pi
nigų, kuriuos Amerikos žydai 
buvo pasiuntę savo giminėms! 
Lenkijoj žydų rudens Šven
tėms. Tarp r bankų, kurie ban
krotu vo, neišmokėję siųstų’ iš 
Amerikos pinigų, yrą Lenkų’ 
Prekybos ir Pramonės bankas 
ir Zjednoczony bankas. i.

Ilaint pranešimu,, Amerikos 
bankai pasiuntę I a-uki jos ban
kams reikalavimų, kad ameri
kiečių siuntiniai butų tuojau 
išmokėti pilnai, kitaip jie grū
moja jiems teismu. Amerikos 
konsulas Varšuvoj gavęs ins
trukcijų susižinoti su Lenkijos 
bankais ir žiūrėti, kad pinigai 
butų išmokėti žmonėms, ku
riems jie buvo siųsti.

Traukinys sudaužė au
tą; trys užmušti

New Yorko italai švilpi
mais pasitiko fašisty 

delegacijąLordo Curzono duktė 
darbiečių kandidatas į 

parlamentan NEW YORKAS, rūgs. 28. — 
Laivu Duilio vakar atplaukė i 
New Yorką vienuolika Italijos 
fašistų parlamento narių, dele
gatų* į tarpparlamentinės są
jungos konferencijų, kuri įvyks 
Washingtone. Delegaciją uoste 
pasitiko minios New Ynrko ita
lų, fašistų pritarėjų ir jų prie
šų, ir tuo tarpu kai vieni svei
kino ją džiūgavimais, kiti, fašis- 

New Yorką atplaukė 155 Euro- .šeimynos, ji sukos jau senai su- priešai, sveikino švilpimais 
pos parlamentų delegatų daly-.pratus, kad kapitalizmo dienos7 jr KaČiy muzika.

suskaitytos, ir todėl ji nusita
rus pati sau savo darbu duoną 
pelnytis. Karo metais Ji'dirbo 
karo departamente, gaudama 
30 šilingų algos savaitėj, o pas
kui dirbo kaip paprasta darb> • 
ninku farmoj.

Atvyko 155 tarpparlamen 
tinūn konferencijon

Valdžios agentai ir policija ser 
gėja atplaukusius užsienių 
delegatus.

LONDONAS, rūgs. 28.
Darbo partija nominavo savo 
kandidatu į parlamentų nesenai 
mirusio lordo Curzono dukterį, 
Cinthių Mosley, kuri yra socia
liste,. Ji kandiduoja Stoke-on 
Trent apskrity. Nors kilus iš 
aukštos Anglijos aristokratų

NEW YORKAS, rūgs. 28. —
Garlaiviu Caronia šiandie j
New Yorką atplaukė 155 Euro- šeimynos, ji sakos jau senai su-

vauti tarpparlamentinėj konfe
rencijoj Washingtone. Tarp at
plaukusių buvo keturiasdešimt 
Britų delegacijos narių; kiti iš 
Skandinavijos ir centralinės 
Europos valstybių.

Atvykusius svečius stropiai 
sergėja valdžios agentai ir vie
tos policija. Laivui atplaukus, 
jo prieiron bandė prisigriebti 
būrys svetimšalių, apie 200 as
menų, , iškėlę iškabas su . para
šu: “šalin Britų imperializmų", 
“Mes reikalaujame nevaržomos 
imigracijos į Jungtines Valsti
jas“, “Paliaukit persekiojimus 
svetur gimusiųjų.“ Dar viena 
iškaba skelbė: “Saklatvala
yra darbininkų draugas. Kiti 
Ivritų delegatai yra organizuotų 
darbininkų priešai.“

Raitoji policija tečiaus 
I komunistų suruoštą demonstra
ciją nuvijo atgal. ,

Moterys reikalaus lygybės
WASHINGT()NAS, rūgs. 28. 

— Nacionalė Moterų partija

| Delegacija, policijos ir atsiu- 
' stų iš Governors Island karei

vių lydima, iš laivo nusiskubino 
j savo viešbuti.

MacMILLANO LAIVAS PAR
VYKO Į CURLING UOSTĄ

CURLING, Nevvfoundland, 
rūgs. 28. — MacMillano ekspe
dicijos į žiemius garlaivis Pea- 
ry praeitų naktį atplaukė į 
Curling uosta.

tų

PAINESVIillLE, Ohio, rūgs. 
26. Gelžkelio kryžkelėj New 
York Central traukinys šian
die. sudaužė automobilį, kuriuo šiandie paskelbė, kad ji įteik- 
važiavo keturi asmens. Trys jų sianti tarparlamentinei 
buvo vietoj užmušti, ketvirta-Irenci  j ai, kuri prasidės
sis pavojingai sužeistas.

1 . L
GREITASIS DIX1E TRAUKI

NYS SUSIKŪLĖ

ATLANTA, Ga., rūgs. 26.— 
Praneša, kad šešios mylios nuo 
Griffino susikūlęs greitasis 
Dixie Flyer traukinys. Laimin
gai lietgi žmonių niekas nenu-

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 65° F.

Šiandie saulė teka/ 5:44, lei
džiasi 5:37 valandų.

Aeroplanui nukritus
žemėn du užsimušė

TULSA, Okla, rūgs. 26.
Netoli Brokeri Arrow šiandie 
nukrito žemėn aeroplanas. Ix-- 
kę juo pilotas Diek Phillips ir 
jo pasažierius Carl C. Magec, 
Nolle Oil and Gas kompani
jos sekretorius, užsimušė.

konfe-
Wash- 

rezoliu 
visiškos

ingtone spalio 1 dienų, 
ei jų, reikalaudama
moterų teisių lygybės su vyrais 
visuose kraštuose.

Neramumai rinkimu 
metu Vera Cruze

VERA CRUZ, Meksika, rūgs 
28. — Municipąlių rinkimų me
tu vakar čia įvyko kruvinų 
muštynių, kuriose vienas as
muo biP^o užmuštas, o trylika 
kitų sužeisti. Areštuota keletas 
komunistę, kaltinamų dėl su- 
kurstymo riaušių.

FILIPINŲ IŽDININKAS ARE 
ŠTUOTAS.

MANILA, Filipinai, rūgs. 28. 
— Filipinų salų iždininkas Vin
cente Carmtona tapo areštuo
tas ir traukiamas tieson už 
gemjbleriavimų. Jam gresia pa
šalinimais iš tarnybos.



KONCERTAS IR BALIUS
Rengia Keistučio Brightpn Parko 

Pašelpos Kliubas

Nedėlioj, Spalio 4 d., 1925
LIETUVIŲ AUDITORIUM

3133 So. HalsU'd St.
Po vadovyste gerb. K. Saboąio

Dalyvauja geriausi artistai ir du chorai, būtent K. 
Sabonis, Adelė šiauliute, Ona Rakauskienė, Pirmyn 
Mišrus Choras, Kanklių Mišrus Choras ir daugelis kitų. 
Pradžia 6 vai. vak. Programas prasidės lygiai 7 vai. vak.

Po Koncerto šokiai 8:30
Kviečia Keistučio PAŠELPOS KLIUBAS.

KORfSPtINlIENGIJOS

Binghamlon, N. Y.
Apsigyveno p. šatikauskas.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RU-
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam juni mokėti augštas kainus, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fui- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrinimas.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

'Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 8952

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

CHICAGO, ILL.

UO4VVM A aVA.V ...o --- -------- f----------- 9 ,

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik Vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, 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 pavarde ir adresas skaitytojo. —

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

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

...................................................... Atkirpk čia ............. .........................................
Data: Rugsėjo 29, >925
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PRESENT FOR REW*f\T 
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•e n W& K EPAI0TO

R^NG CORPORATION

Pradžioj šio mėnesio į čia 
atvyko iš flomestead, Pa. Juo
zas šatikauskas^ kurs dar ne- 
labai senai yra atvykęs iš įdė
tu vos. Atvykęs į Binghamtoną 
apsidairė ir nusisprendė apsi
gyventi. Įteikia pasakyti, kad 
jis binghamtoniečiams yra la
bai reikalingas, Gerb. šatikau- 
skas yra pusėtinai prasilavi
nęs, jaunas vaikinas. Būnamas 
Lietuvoje jau veikė visuome
nės dirvoje ir prigulėjo LSD. 

'jaunimo Sąjungoje “žiežirba” 
Tad reikia pasidžiaugti, kai 
Binghamtono veikėjai susilau
kė sau pagelbininko. Linkėtina 
jam laimingo pasisekimo.
Komunistu “Laisvės” korespon

dentas įpuolė į desperaciją 
Laisvės N. 206 tilpo iš Bing- 

ihamtono korespondencija, po 
kuria pasirašo koks tai “Es 

i Džei.” žinoma, ne tame svar
ba, kad rašyta korespondencija, 
bet dalykas tame, kad iš dide

lio antausio, kurį Binghamtono 
.komunistai gavo nuo lietuvių 
visuomenės, korespondentas į 
puolė desperacijon ir pradėjo 
šmeižti sau nepatinkamas ypn- 
tas. Mat, dalykas buvo toks: 
tą pačią dieną ir visai netoli 
įvyko komunistų “Aušros” cho- 

iro piknikas ir sandariečių kuo- 
ipos. Nir; ir buvo taip, kad san- 
dariečiai sukonkuravo komunis
tus. Sandariečiai turėjo gerą 
pasisekimą, o komunistai įlindo 
į skylę. Tai dabar “Laisvės” 

i korespondentas rašo, kad jam 
teko kalbėtis su viena beparty- 
yi-šku yp.ita, ir ji buk tai pnpa- 
sakojus, kad jam gerinus patin 

J<a būti komunistų piknike. Ne- 

į norįs eit į sandariečių pikniką 
todėl, kad nenorįs matyti ko
kio tai “spulkos” ir d. Balčiko
nio. Korespondentas labai tuo 

(džiaugiasi. Rodosi, nebūtų ko, 
nes visame piknike buvo tik 
vienas beparty.viškas žmogus, 
tai iš jo pasipelnyti nebuvo ko, 
o patys komunistai ne gi darys 

I biznį, jog ant kiek yra žino
ma, tai jie perkasi tik po vje- 
ną “hot dog,” o tas kainuoja 
tik 10c. Tad, kad ir šimtas to
kių kostumerių butų ir tai nie
kas, o iki tai skaitlinei tame 
piknike dar buvo toli gražu, 
nors ir vieną tokį gerą beparty 
vį žmogų turėjo. Tad naba
gams prasėdėjus iki 10 vai. va
karo, prisėjo krauti vežiman vi
sus “hot dogs” ir kitas gėry 
bes ir vykti namų linkui. O 
p. Es Džei tuojau griębėsi ra
šyti apie tą nelaimingą atsiti 
kimą, pridurdamas dar, kad 
Balčikoniui nepavyko organiza- 

’tyviniai dalykai ir t. p.
|_Bet d. JEs Džei labai apsirin- 
kur nors išvyktų su organiza- 
tyviškais dalykais, tai gal būt 
ir p. Es Džei pasidkrytų pro- 
gti kur nors įlyst už kokį ag(»n- 
tėlį, nors paųašų į Zalpį arba 
Pittsburgho Papilietį, jog visgu 
butų geriaus-, negut lupt pas p. 
Johnsoną. Pakentėk biskutį gal 
kaip pasidarys proga.

—Vytautas.

S. M. SAUDAS I
GRABORIUS I

Palaidojimus aprūpina gerai ir M 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty- I 
noms ir t. t. B

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532 L

in«—wrinwi mrrjimmintnnTOiTir r r Trr1

NAUJIENOS, Uhlcagč, HL

Arlie Hayner iš San Diego, 
Cal., sako, jog jos vyras esąs 
toks žiaurus, kad grąsinęs su
leisti į jos miegamąjį kambarį 
žiurkių, jeigu ji bandytų nuo 
jo • atsiskirti. Bet Arlie neboja 
grūmojimų ir reikalauja divor- 
so. i

Kas Dedasi

JURBARKAS

Chicagietė pasižymėjo Lietuvoj

šių metų rug. mčio įnėn. 30 
d. Jurbarke buvo surengtas va
karas “Blinda svieto lyginto
jas”, 4-rių veiksmų drama 
Žemkalnio. To vakaro rengime 
tikslas buvo/toks: kad sušel
pus neturtingą mokinį. F. R. 
Nors rengimas prie to plataus 
veikalo bu.c n\ūa« bet suvai
dino L-bai gerai Ačiū priklau
sė gao.i.i režisorf: poniai 1‘ 
IV« illeriec -?1 v iezii t ei . k’ui i
per tokį trumpą kliką išdresi-

MaskaradaS

r '
ravo vaidylas. Nastės rolę vai
dino pati režisorė, kuri, gali 
me įsakyk, Puvo to vakaro žvai
gžde. Ketvirtame veiksme Nas
tei vaidinant taip publika susi
domėjo, kad svetainė, b.uvo ta
rytum tuščia, kada Naste gai
lisi vyrą savo išdavus, jai by- 

Irč.io iš akių ašaros, tai o pa I 
publikoj žmonių matėsi apsi- 

(veikusių. Tai pirmą kaitą 
I i u • ’ arkie :> • • • mato tokią artis 
tę, kuri taip galėtų rolę pergy 

jventi. .Pasibaigus paskutiniam 
veiksmui ji buvo apdovanota 
gyvų gėlių buketu. Labai gai
la, kad P. Millerienė negalėjo 
ilgiau viešėti Lietuvoj, kaip li
gi 1 d. rugsėjo. Tikėjomės dar 
nors kartą pamatyt ją scenoj, 
bet dabar jau apleidžia Lietu
vą ir grįžta kartu su savo vy
ru P. Milleriu, Naujienų eks
kursuos palydovu, į Ameriką. 
Laimingos kelionės linkiam 
jurbarkiečiai Milleriams.

- S va jus.

Ar jus žinote, kad
Kultūros Draugijos kongresas 

Lietuvoje smarkiai protestavo prieš 
Lietuvos Parlamentą hx prashlini- 
mą iš parlamento Bielinio, J)r. 
Griniaus ir Lapinskio. Ar jus ži
note, kad tie, kurie paprato rūkyti 
laike darbo suras, kad llelmar 
Turkiški cigaretai suteikia malo
nų skonį.

Šokis ir chop suey vakariene
Rengia

Draugystė Šv. Petronėlės 
SEREDOS VAKARE

Rugsejo-Sept. 30,1925 
LIET. AUDITORIUM SVET.

3133 So. Halsted Street
Pradžia G vai. vak. įžanga j vakarienę $1.00

Įžanga tik j šokius 50 centų ypatai
Turime garbės kviesti lietuvių visuomenę atsilankyti j musų 

rengiamą vakarienę, kur bus viena iš puikiausių ir gražiausių va
karienių prasidedančiam sezonui, šokių komitetas deda visas pa
stangas, kad šis vakaras pavyktų ir, kad atsilankiusieji butų pilnai 
patenkinti. Todėl visus širdingai kviečiame atsilankyti, o mes už- 
tikririame, l<n<l atsilankiusieji svečiai bus pilnai užf?an£<linti. Prie 
stulų patarnaus visos paneles, kurios yru šios draugijos nares.

Kviečia visus atsilankyti DR-JA SV. PETRONĖLĖS

Šokiai

L,dpKHC10 ■

7 aisykitės
Rubus 

Maskas
ir
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A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Normai Avė, 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tpl. Lai ay et te 4223
Piumbing9 Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo^driausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38(h ’ Chicago, III.

.................... " ‘-------------------------
Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 

IMPORTUOTOJU
Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... hJc. svarui 
Žąsų plunksnos ........... Stic, svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. ŠTOKE, 
3323*5 So. Halsted St., Chicago

M rt:
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NORĖDAMIė
PIRKTI, PARDUOTI AR MAJ-V 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS į 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. f

S. L. FABIONAS CG
v

VT CX z'

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR P AE 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

t t z
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. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS? 

'Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN IUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakarr. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie ^t., Room 2001
Tel. Randolph 1034-—Vai. nuo 9-C

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
T—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

YlETū fis ’a uv ok X ta» 
69 W. VVashington St. Room 1310

Telephone Dearbom 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonus Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

ADVOKATAS
77 W. IVashington St. RoAm 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 822S 
Ant Bridgcnorto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Haląted St. T. Boui. 6737
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KĄ IR KAIP VIRTI
Jautiena a la m ode

I svarus jautienos (chuck, 
rump arba round).

Druskos*ir pipirų
1 Kupinus t y tą svogūnų
3 lapelius
I šaukštuką maltų, saldžių

jų ir juodųjų pipirų.
Acto ir vandens -
>4 puoduko cukraus
Vi puoduko razinkų
I I ginger snaps (imbiero 

pyragaičiams).
1 puodukų tirštos, rūgštūs 

smeonos.

įtrink į mėsą druską ir tru
putį maltų pipirų. Sudėk į gi
lų puodą, apdėk svogūnais ir 
pipirais. Atskiesk actą vande
niu pagal skonio, pridėk drus
ką ir cukrų. Gerai pakaitink 
ir apipilk juo mėsą, kad ap
semtų. Apdenk gerai, padėk į 
šaltą vietą, tegul pastovi 8 die
nas.

Padėk mėsą ir katilą, įpilk 
truputį tos sunkos, kurioje 
mėsa minko, padėk j pečių, te
gul mėsa pai usta. Pridėk svo
gūnų ir truputį sviesto arba 
a Inkų, tegul taip iškngvo ver
da 3 valandas arba pakol mė
sa bus minkšta. Dapilk dar tos 
acto sunkos, jeigu reikės. įs
iūk mėsą, supiaustyk j riekes.

________ 1_____1 /----------------- 4..1-----------------1----------- I

pilk ant mėsos. Jeigu nori, ga
li pridėti rugštos Smetonos 
prie šio dažnio. Valgyk su bul
vėm.

Kaip virti rūkytą liežuvį

1 rūkytą liežuvį
šalto vandens, kad apsemtų 

' 6 lapukus
1 šaukštuką ntemaltų saldžių

jų ir juodųjų pipirų:
1 šaukštuką gvaizdikų
1 supiaustytą svogūną.
Nuplauk liežuvį ir jeigu ji

sai sūdytas, mirkyk vandenyje 
per naktį. Sudėk jį puodan, pri
dek visus viršuj minėtus pri- 
dečkiis ir virk nuo 2—4 valan-
dų.

Nuimk nuo pečiaus, nulupk 
viršutinę dalį, paskui vėl pa
dėk tam pačiam vandenyn, te
gul atšalu. Galima jį valgyti 
Saitą arba karštą su spinakais.

Molasų Wafers

i/j. puoduko Blatz Malt ir 
apynių ekstrakto.

l/2 puoduko vandens v
J/2 puoduko taukų
2, puoduku baltų miltų
% šaukštuko maltų gvaiz

dikų. .
I šaukštą kakao
1 šaukštuką vanillos
1 šaukštą sodos
1 šaukštuką druskos.
Sumaišyk Maltą su vande- 

>iu. beveik duok užvirti. Su-

MADOS

No. 2539 Puiki baliui suknelė. 
Paprasta, lengvai pasiuvama, bet la
bai elegantiška. ,

Sukirptos mieros 16 metų yra 36 
iki 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 4 l/j yardo 40 colių materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo“ vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu bu už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

No. 2562 Paprasta, prie darbu 
ofise dėvėti suknelė. Gerai tinkanti 
jaunai panelei.

Sukirptos mieros 16 metų, 36 iki 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardo 40 colių materijos ir 
6% yardo šniūrelio apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų Ir prašali at-

-dų.-ui man pavyzdi No........ ..
Mieros ........ .................per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Miaataa ir vali t.)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No..... ____
Mieros .. ...... —............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adręsas)

(Miestas ir valst.)

Sophie Poleski iš New Yorko, 
kurią jos meilužis, George Sy- 
mick, nužudė ir sudegino pe
čiuje. ■

Sophie Poleski buvo vedusi 
ir turėjo penkių metų sūnų, 
bet su vyru labai nesutiko. Pas
kutinį kąrtą išeidama pasimaty
ti su savo meilužiu ji apglušino 
miegantį vytą.

•* ' ................

Makaronai prancūzų styliumi

Makaronų
Y2 sv. sukapoto kumpio
Vi puoduko Smetonos
l/o puoduko duonos trupinių
2 šaukštu sviesto.
Nuvirk makaronus. Gali ma

karonus ir namie padaryti. Pa
imk gilų puodą, išsviestuok ir 
išpilk duonos trupiniais. Dėk 
eilę makaronų, eilę kumpio. 
Apipilk smetona, viršuj už- 
barstvk trupinių ir uždėk svies
to. Kepk pečiuje pakol viršus 
gerai pa rus. *

Peanut Sviesto Muffius

1  — „ M.., 14-i »-> 4-t, Virinti-
der.

i

1/2 puoduko peanut sviesto
% puoduko Blatz Ekstrakto 
’Zj puoduko rugštau spieno. 
Sumaišyk peanut sviestą su 

sausais pridečkais,' Vaškui dėk 
’/j. puoduko Blatz Ekstrakto ir 
’/o puoduko pieno.

špinakai

peck’o špinaikų (panašus 
į rūgštimus).

2 šaukštu sviesto
1 šaukštą sukapotų svogū

nų.
2 šaukštu baltos duonos tru

pinių, be mjltų.
Į4 šaukštuko druskos
Vk šaukštuko pipirų
1/16 šaukštuko nutmeg (jei

gu nori).
1 puoduką sriubos, dažalo 

arba karšto vandens. •
Nuvalyk špinakus. Sudėk 

juos į didelį puodą be vandens, 
tegul verda ant mažos ugnies 
pakol atsiras sunka, kaip jau 
bus sunka, virk 15 minutų.

Nusunk, supiaustyk, iškepk 
svogūnus svieste, sudėk, pri
pilk puoduką karšto vandens 
arba sriubos ir duonos trupi
nius gali padabinti kietai vir
tais kiaušiniais.

Makaronai su obuoliais
/-------- 1—

2 šaukštu cukraus
Druskos
4 šaukštus sviesto.
Supiaustyk obuolius šmotu

kais. Ištarpyk sviestą pnūdie, 
sunėk Y'i makaronų ir obuo
lius. Apibarstyk cukrum, d rus- 
ka ir trupučiu cinamonų. Už
dėk likusią nalį makaronų. Už
dėk svieto/* Kepk pečiuje pa
kol obuoliai bus minkšti ir vir- 
šus parus. Paduok į stalą su 
saldžia smetona’ bei pienu.

Bulvės su mėsa
- - II Ų- ---------------

/

Virtos bulvinės košės
Liesos, virtos, maltos mėsos 
Sviesto arba taukų.
Padaryk ritulius iš bulvių 

košes, prikimšk su mėsa. Pa
dėk ant skaurados su taukais 
arba sviestu*. Kepk pečiuje pa
kol parus. Nesigailėk sviesto 
bei taukų. Lengvas, skapus ir! 
pigus valgis.

Kepenų klerkai

!/j sY. veršio kepenų
1 puoduką trintos duonos 

arba krekėsų trupinių.
\1 puoduką pieno bei van

dens.
. 1 kiaušinį

1 šaukštuką druskos
% šaukštuko svogūnų

. 1/s šaukštuko nutmego
■/b šaukštuko pipirų.
Nutarkuok luobą nuo vieno 

citrino. Nuvalyk kepenis ir su
kapok. Virk trupinius su van
deniu pakol pasidarys koše. 
Nuimk nuo pečiaus, pridėk 
kiaušinį, kepenys ir pipirus. 
Padaryk nedidžius ritulius ir 
virk sriuboje (arba vandeny
je) 10 minutų. Gali vartoti viš
tos kepenys ir širdies dalis.

Cocoa pyragas

1 puoduką cukraus
2 šaukštu sviesto
3 šaukštus cocoa
1 kiaušinį
1 puoduką rūgštaus pieno
1 šaukštuką sodos
l/2 šaukštuko baking powder
2 puoduku miltų.
Gerai ištrink sviestą su cuk

rum, pridek cocoa, paskui kiau
šinį, miltus, persijotus su soda 
ir baking powder, paskui piedą.

"ICHKIEVKZ-VHNKIEliE
taus pieno ir sodos gali varto
ti saMų pieną ir 3 šaukštus 
baking povvder, tuomet 
gubink cocoa.

Imbicro duona

padvi-

cukraus

Blatz Malt

vandens 
sodos

Vį. puoduko laukų arba svies
to.

1/2 puoduko
1 kiaušinį
14 puoduko 

ekstrakto.
Vi puoduko
1 šaukštuką
1% puoduko miltų
2 šaukštuku imbiero
1 šaukštuką iinamonų

’’ Vh Šaukštuko druskos
1 puoduką rūgštaus pieno.

ir

AKUŠERKA
3101 So, Halsted St., kampas 31 gal. 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše-
rijos kolegiją; MŽfcfe
ilgai piaklika-
vusi l'entHyl- E||W ■
vanijos ligom I 
bučiuose. Sąži 

patai
nauja, visokio-1 UC
«e ligose pii<A^r„ •
gimdymą, laike® _ , ■
ginidy.... i><>Kk ’
gimdymo.

Už dyką pa- 
tarimas, dar 
kitokiuose rei-® { fl
kainose mote-fcąL/g 
rims ir mergi-Į®®\gf4VV. 
noms kreipki-' 
tęs, o rasite pa-H 
gelbą.

Valandos nuo® 
H ryto iki I po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Tel. BFrd. 8188
'f. Woitldewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 

I n o , patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Gerai ištrink sviestą, pridėk 
cukrų ir kiaušinį. Sumaišyk 
Malto ekstraktą su vandeniu ir 
sumaišyk su pirmuoju mišiniu. 
Sudėk viskį kitą. Kepk neper-| 
karščiausiame pečiuje 30—40 į 
minutų.

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Nevv York.

Klausimas Atsakymas

i

Rūkytojo paprastų 
* • 
cigaretų

Kodėl mano niky-
I 

mos yra tiktai pa
protys, bet ne sma
gumas?

Rūkytojo Helmar 
cigaretų

Smagumą iš rūky
mo galima tiktai 
gauti rūkant gry
ną, malonų Turkiš
ką tabaką, bet ne 
pigų tabaką maišy
tą visokių rųšių.

Turkiškas tabakas yra leng
vas ir malonus ir todėl ne
reikalauja jokių prieskonių 
Helmarai turi savyje GRY
NĄ Turkišką tabakų.

Baksas 10 arba 20

■ ----------------

f
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Kas tai yra------
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, -500 Ipuvirš 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 
galis už $2.00 (ir 25c. už‘persiuntimą).

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“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.

t •
- ■ ' • i ---------------------------

DR. SERNER, 0. D.

*HR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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 nd. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

DR. HORVAT, DR. VVlLbii>u
1347 W. 18 St., kampas Blue Istand 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12-

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas
4649 So. Ashland Avė.

Tol. Yards 1236 
Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 

6-8 vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI* f 4
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BREiNZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki ą dieną
ir G:30 iki 9:80 vakare

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

> i ■' . ui <

A. L. OA VIDONIS, M. D.'
s 4643 So. Michigan Avė;,

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

/ nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

• 8:30 vakare, j
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Rooip 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spauldlng 8633 ■ 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA ‘ \ 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS . 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Telephone Yr.rds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die- 
n5^2.tĮkL3i,ųo„RięUiliJwiki 0 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

-

-------------------------- ---------------- ----- <
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.
■ ■ ■

Ofiscų tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometriat
Boulevard (M87 

M S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

> " 1 .... .....
Phone Canal 1713-0241

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
Kampas Oakley ir 24 St.

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pn- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8181

' 1
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kitokių nuomonių žmorfes, 2) paliaus garbinę kruvinųjų 
Rusijos bolševikų diktatūrą, ir 3) griežtai pasisakys už 
Lietuvos nepriklausomybę.

lai yra minimum reikalavimų komunistams. Kol jie 
Šito minimumo neišpildys, tol joks bendras veikimas su 
jais nebus galimas. ‘ • /
---------- ------ ------ -— .....—----- .
Phillip E. Stevenson. Vertė K. Bhronas.

Sąžinė.

PROTESTO MITINGAI PRIEŠ KLERIKALŲ 
SMURTĄ

KOMUNISTAI SIŪLOSI TALKON

BENDRAS DARBAS SU KOMUNISTAIS 
NEGALIMAS

MINIMUM REIKALAVIMŲ KOMUNISTAMS

Nuo to laiko, kai atėjo iš Lietuvos žinios apie kleri
kalų smurto žygius Seime (birželio 20 d.), Amerikos lie
tuvių pažangiojoje visuomenėje prasidėjo judėjimas — 
protesto mitingai, rezoliucijų rašymas, diskusijos drau
gijų susirinkimuose ir 1.1. Jei ne vasaros karščiai, tai ta
sai judėjimas butų dar labiaus įsisiūbavęs. Daugelis ko- 
lionijų kelia protestus prieš Lietuvos klerikalus tiktai da
bar, kai pasidarė lengviaus rengti prakalbas svetainėse. 
Prie tokių kolionijų priklauso, pav. Gary, Ind. (protesto 
mitingas įvyko rūgs. 20 d.); Kenosha, Wis. (rūgs. 27 d.), 
ir So.TTostonas.

Šitam judėjime vadovaujančią rolę lošia socialistai 
ir sandariečiai, kuriems kone visuose atsitikimuose ten
ka veikti sutartinai, nežiūrint to, kad sandariečių cen
tras ir spauda purškia ant “bendro fronto”.

Bet kai kuriose vietose prie to judėjimo mėgina pri
siplakti ir komunistai.. Buvo atsitikimų, kur komunisti
nės organizacijos rinko savo atstovus į bendrus komite
tus protesto mitingų rengimui; kitur komunistai stengė
si į tokius komitetus praeiti, kaipo atstovai nuo beparty- 
viškų pašalpos draugijų. O vienam atsitikime (Chicagos 
priemiestyje) komunistų organizaciją net pirmutinė da
vė, progresyvėms vietos draugijoms sumanymą išnešti 
bendrą protestą prieš Lietuvos klerikalus.

Tai yra reiškinys, su kuriuo musų pažangioji visuo
menė turi kovoti. Su komunistais jai yra ne pakeliui, nes 
ji smerkia ne tiktai juodąją klerikalizmo reakciją, bet ir 
raudonąją bolševizmo reakciją.

Ko Maskvos davatkos lenda prie pažangiųjų žmo
nių, kurie protestuoja prieš klerikalus? Klerikalai nėra 
aršesni despotai už Rusijos bolševikus. Lietuvos juodieji 
despotai varžo spaudos ir susirinkimų laisvę, bet Rusi
jos raudonieji despotai visai panaikino spaudos ir susi
rinkimų laisvę. Lietuvos klerikalai pavartojo jėgą prieš 
opozicijos atstovus (Bielinį, Lapinską ir Grinių) ir smur
tu pašalino juos iš Seimo posėdžių salės; o Rusijos bol
ševikai visą Steigiamąjį Seimą išvaikė ginklais ir visai 
panaikino visuotiną balsavimą.

Vienok mūsiškiai komunistai šitai žiauriai bolševi
kų tvarkai nėra priešingi; atvirkščiai, jie nori tokios pat 
tvarkos ir Lietuvai. Kaip gi tad gali progresyviški žmo
nės eiti su jais išvien?

Komunistai, be to, nepripažįsta'Lietuvos nepriklau
somybės. Jie kartais moka apsimesti Lietuvos “patrio
tais” ir garsiai pašūkauti apie krikščionių € demokratų 
“pardavimą” Vilniaus; bet jie nėra priešingi tam, kad 
Lietuva patektų po sovietų R ilsi jos letena.

Rengimas kokių nors bendrų mitingų Lietuvos klau
simais išvien su komunistais gali tiktai sumažinti tų mi
tingų svarbą ir iškreipti jų prasmę. Klerikalų gynėjai 
gali daryti priekaištą tokių mitingų rengėjams, kad jie 
dėdąsi su Lietuvos priešais.

Pagaliau, koks save gerbiantis žmogus gali kalbėti 
nuo vienos estrados su komunistiniais keikūnais?

Savo šlamštuose komunistai diena iš dienos purvais 
drapsto visus geresniuosius Lietuvos liaudies atstovus ir 
i žymesniuosius Amerikos lietuvių pažangiosios visuome
nės veikėjus. Komunistų “prakalbose” taip pat negirdėt 
nieko kita, kaip tik keiksmai ir šmeižtai. Kaip po to bet 
kuris socialistų arba kitos kurios srovės žmogus galėtų 
stoti greta tų nepraustburnių ir kalbėti į publiką ?

Tegu sau komunistai plusta, ką jie nori, susišaukę’ 
savo draugus. Bet kam jie turi rodyti savo “gabumus” 
tokiuose visuomenės susirinkimuose, kur suseina rimti 
žmonės pasiklausyt rimtų kalbėtojų?

Progresyvė visuomenė galės veikti išvien su komu
nistais tiktai tuomet, kai šie 1) paliaus keikę ir šmeižę

Henri Descamps turėjo sąži
nę — ir pačių. Svarbus daly
kas turėti sąžinę ir pačią. Rū
pesčio dalykai! Dalykai, apie 
kuriuos visuomet priseina at
siminti krizy.

.Biznis ėjo lėtai ir Descamps 
mintys buvo pripildytos tais 
dviem dalykais — rūpesčio, 
dalykais. Jautri sąžinė; ir — 
pati. Jis barškino pirštais į sta
lą ir mąstė, mąstė... Smarkus 
palg'ldimas į duris pažadino 
jį. Jis džiaugėsi atmaina. “En- 
tre doncl” — jis sušuko.

“Bon jour, Henri”-,
Philip Renard pasveikini

mas nebuvo jo paprastas gy
vas, triukšmingas ’ pasveikini
mas. Jis įėjo pamaži ir nesisė- 
sdamas į pasiūlytą kėdę, sto
vėjo prie lango ir susimaišęs 
žiurėjo per stogus linkui bliz
gančios upės. '

“Puikią vietą tu čia turi”, 
tarė jis.

Jo susirūpinimas buvo aiš
kus, nežiūrint stropaus slėpi
mosi. ' t

“Qui”, atsake Descamps, se
kdamas savo draugo suvaržy
tus nervingus gestus. “Kame 
dalykas, Philip? Pasakyk.”

Renard urnai atsigryžo. 
“Henri, aš turiu” — jis pra
dėjo, sumikčiojo ir nutilo.

Descamps tarėsi atspėjęs. 
“Susižiedavęs?” paklausė jis.

“Mon Dieu, non!” Atsaky
mas buvo greitas ir griežtas.

“Blogos žinios?”
Renard linktelėjo galva.
Atsistodamas Descamps už

dėjo rankų ant savo draugo pe
čių. “Man gaila,” tarė jis su 
užuojauta. “Pasakyk man ką 
aš galiu daryti”.

Renard nusigryžo, negalėda
mas žiūrėti j jį. “Tai ne apie 
mane’’, jis atsake. “Tai — O, 
aš turiu tau pasakyti! Klausyk. 
Tavo pati rengiasi ' tave pa
mesti — pabėgti — su Damo- 
nu-----

Vos spėjęs ištarti jis gailė
josi tai pasakęs. Descamps vi
siškai pabalo, paskui paraudo. 
Jo akyse žibėjo keikta šviesa; 
jo kumščiai buvo suspausti.

“Mon Dieu!” sušuko jis vos 
atgaudamas kvapą “Tiesa?... 
Rimtai?”... Jo akys buvo iš
plėstos ir įdelbtos.

“Taip... O, man gaila, kad 
aš tau pasakiau, Henri. Bet aš 
jaučiau... Aš jaučiau, kad aš 
turiu pasakyti.”

“Taip”, Descamps kvapą 
gaudė. “Tiesa. Tavo tiesa. Aš 
džiaugiuos, — džiaugiuos, kad 
tu pasakei man. Tai—”.

Kol jis vaigščiojo po kam
barį, daužydamas kumščia į 
delnų, Renard nuėjo atgal prie 
lango ir žiurėjo į lauką nusi
minęs. Jis negalėjo žiūrėti į 
Descamps agoniją. O, tai yra 
gėda, baisi gėda — kad tokis 
dalykas atsitinka jam. Iš visų 
vyrų, — jam, kurio sąžinė ne-l 
kalta, kurio supratimas gero^ 
ir blogo yra taip gilus. Jis 
net musės jausmų neįžeistų... 
Bet taip moterys jau visuomet 
elgėsi su teisingais, kilniais ir 
jautriais žmonėmis. Begėdystė!

Urnai Descamps sustojo žin
gsniavęs. Antakiai susitraukė 
ir jis drebėjo klausdamas sau
su balu: “Kaip tu žinai? Ar 
tai juokai?” Išrodė, zkad ta 
mintis darė jį piktu.

“Ant nelaimes, ne, Henri. 
Aš... aš mačiau juos perkant 
bilietus į Pau .r — mačiau 
juos einant į peronų. Ant ne
laimės aš nejuokauju.” *

“Ant nelaimės!” Karčiu sar
kazmu suskambėjo jo balsas. 
“Aš perversiu tave rapira, jei 
tu ” Jis nutraukė urnai.

“Klausyk, Philip. Eik iš čia. 
Meldžiu!”

Renard pasižiurėjo į jį rim
tai. Jis gali viską pasidaryti iš 
nusiminimo. “Tu nedarysi, tu

' ui
Dcscampl pasileido laukiniu 

juoku. “Nusižudyti? Ha! Non; 
aš prižadu. Pasitikėk manim. 
Bet dabar eik.” Jis buvo labai 
sujudęs. Renard paalyejojo, pa
lingavo savo galvą ir išėjo nie
ko daugiau nesakęs.

Henri Descamps pasiklausė 
iki užsidarė elevatoriaus du
ris Linksmifi kliksmu dviem 
šuoliais atsidūrė prie savo sta
lo, pastvėrė telefonų ir sušuko 
numerį.

Jo pirštai nervingai barški
no j stalų. Jis mąstė.

“Aline?... sveika, gyva... Oui, 
puikiai — puikiau, negu tu 

‘manai. Aline, aš nutariau tai 
padaryti!... Oui, Pasitik mane 
ties Gare du Nord pasirengusi 
išvažiuoti penkios penkios de
šimt!... Ką?.. Suprantama, kad 
viskas gerai! Mano pati pabė
go su Dambn. Sąžinė dabar 
rami... Ha! ha! Už dienos mes 
abudu busime puikiausiame 
kambaryje puikiausio kotelio 
DcnVille!”

M

į#

William Tilden II laiko tau
rę. Jis ir šiais metais laimėjo 
tennis čempionatą, sumušdamas 
William Johnstoną. Tennis čem
pionatą Tilden jau laiko šeštus 
metus. Jiš paeina iš Philadel- 
phijos. , : i •
.. A *

Įvairenybės

Voltaire.

Mikromeg'as
(Filcr.ufinė apysaka)

Skyrius II

(Tęsinys)

pažinti, kaip štai jau ir mirtis 
čia; nespėji padaryti kokio 
nors bandymo, kaip tuoj tau

Pasikalbėjimas Sirijaus gyvert- jai/ga]us/Kas link manęs, tai 
tojo su Saturno gyventpju I nedrįstu sudaryti jokių pro- 

----------- • ektų, 
Kuomet jo ekscelencija alsi-, lašu 

gule, o sekretorius prisilenkė Man gėda, 
prie jo veido, Mikromegas ta-

nes aš jaučiuos vandent 
begaliniam vandenyne. •

,patingai prieš jus,
toj rolėj, kurią aš losiu šitam

Tinkamai adresuok iaiš-J

kus ir paketus
Ar siųsi pąkietą kam nors 

Čionais Amerikoje arba Euro
poje? Jeigu taip,- tai vartok 
stiprų popierių apvyniojimui ir 
tvirtą šniūrą. ‘Užrašyk asmens 
vardą, kuriam siunti pakietą, 
labai aiškiai ant vienos pusės. 
Reikia užrašyti kuogeriausiai 
adresą, namo numerį, gatvės 
vaidą, vardus miesto, apskri
čio, valstybes ir šalies. Ir ne
reikia užmiršti uždėti savo var
dą- ir adresą—taipgi aiškiai -- 
i kampelį.

Jeigu taip nedarysi, gal ta
vo įjakietas dasieks* dėdės Ša
mo “dead letter” ofisą, Ar ži- 
mo “dead letter” ofisą.* Ar žfi- 
kasmet nusiųsta? 30 nuošim
tis iš jų, netinkamai apvynio
ta, p rasta popiera arba prastas 
šniūras vartojama, ir negalima 
spėti keno ir kam siunčiama. 
Kitas 70 nuošimtis netinkamai1 
ir nepilnai adresuoti.

Tie pakietai Dėdės Šamo 
parduoti. Pereitais metais su
virs $120,000 surinkta nuo to
kių pardavimų. Dėdė Šamas 
nenori pinigų nuo tokių parda
vimų, pageidauja, kad pakietai 
pasiektų jiems paskirtas vie
tas. Todėl atsargiai apvyniok 
ir aprišk phkietus.

Taipgi tinkamai adresuok 
laiškus. Kur laiškai netinka
mai adresuoti,-paštą tarnai pri
valo spėti tinkamą adresą, ar
ba turi vartoti tam tikrą kny
gą kur užrašyti visos vietos 
Suvienytose Valstybėse. Reikia 
samdyti darbininkus pertikrin
ti neaiškius adresus, ir Dėdei 
Šamui kaštuoja apie $1,740, 
000 tą darbą atlikti. Vienas 
miestas šioje šalyje praleidžia 
$500 į dieną tą tarnystę užlai
kyti. Aprobuojama, kad 200,- 
000,000 šmotų pašto reikalauja 
tos tarnystės kasmet..

Ant suvirs 9f) nuošimčio laiš 
kų “dead letter” ofise, nėra 
užrašyta siuntėjo vardas? • ir 
adresas'. Paštas negali pertik 
rinti visus adresus. Miesto kny
gos neturi visų gyventojų var
dus ir adresus. Jeigu nesulau
ki nuo draugo arba giminės at
sakymo, gal jie visai neaplaiko 
tavo laiško.

Pareitais mietais “dead 
letter” ofisas, surinko $55,523.- 
96 pinigais iš netinkamai adre
suotų laiškų. [FLIŠ]

Gatvių laistymas

Gatvių laistymas vandeniu 
nedaug bepadeda, neš vanduo 
greitai išgaruoja ir jos dulka 
vėl. Pastaruoju metu pradeda 
gatves chlorine magnezija bars
tyti, kuri sutraukia drėgmę iš 
oro ir tuo budu gatvės būna 
nuolatos drėgnos. (£ai kuriuose 
Amerikos miestuose gatves api
purškiama alyva.

tukstan- 
pas mus, 
ten žmo- 
visur ra

ku rie
neišvengia-

nuo- 
Pavyzdžiui, 

gyviai yra 
bet panašus 
būtent, gal- 

norais... 
turi tąsų,

Mes per jauni mirštame

“Trimito” paskelbtas žinias 
apie senus žmones Lietuvoje 
dideliu įdomumu pakartojo viso 
pasaulio spauda. Daug kas do
mėjosi senais žmonėmis Lietu
voje ir darė įvairių išvadų, kad 
ten ilgiausiai žmonės gyveną ir 
daugiausia esama senių, atsi
žiūrint -gyventojų skaičiaus. 
Tuo pat klausimu nesenai prašė 
redakcijos platesnių paaiškini
mų Karaliaučiaus klinikos prof. 
R. Kafeman. Jis jau 30 metų 
tiriąs senumo klausimą ir ruo
šias spaudai didelį ąavo darbų 
veikalą. Antram laiške “Tri
mito “redakcijai padėkojo už 
suteiktas žinias, kurias jis su
naudojo savo veikale “Mes per- 
jauni mirštame arba 118 metų 
sibieriečio girtuoklio Ivano Fo- 
mičo ščebietkos pamokymai”, 
šitas veikalas netrukus bus at
spaustas ir kainuos apie 2 gold- 
markės (apie 5 litus).

Prof. Kafeman senai gerai 
pažįstąs lietuvius, kaipo ypatin
gai tvirto ir gajaus organizmo 
žmones, šitą jis gerai patyrė 
laike operacijų;
anestezijos vaistų duokle lietu
vio nemigdo ir jis vis dar šnir
pščia, kai tuo tarpu bet kuris 
kitos tautos žmogus nė trečda
lį to nepakelia.

Prof. Kafeman iš santikių su 
lietuviais patyrė, kad jie aukštos 
kultūros žmonės, nesuardyti 
moderniškos' civilizacijos nei 
psichiniai nei fiztniai. Jis jau 
senąi žiriąs, kad Lietuvoje dau
giausia yra senų žmonių.

Rusų prof. Bečašnov 1903 m. 
taip pat radęs 4,200 šimtamečių 
Jie(uvįų Lietuvoje Sibire jr ki
tur.

Prof. Kafeman labai intere
suojasi “Trimito” surastais se
nais žmonėmis ir
kus atvykti Lietuvon ir aplan
kyti juos vietoje. L,“T.”]

net ir didelė

žada netrū-

musų 
ribų; 
musų 
juti-

nuobodau-

atsakė Mi
mus,' ant 
apie tuks-

, — tarė musų ke
is Sirijaus, — tas

visuomet 
primena 

kuris lyg 
aukštesnė

nepalyginamai

•—-Vk-nok reikia pripažinti, 
kad prigimtis yra labai įvairi.

—Taip, — atsake saturnic- 
tis, — prigimtis, tai tas pats,' 
kas ir darželis, kurio gėlės...1

—Ak! — suriko šis, — pali
kite jus savo darželius.

—Ji, - tęsė sekretorius, — 
panaši į didelį būrį šviesiaplau
kių ir skaisčiaakių, kurių pa
rėdai...

—Bet koks gi man reikalas
prie jūsų skaisčiaakių? — per
braukė jį Mikromegas.

—Na, tai ji yra panaši dide
lei paveikslų galerijai, kurios...

—Bet gi ne! —- ir vėl per
traukė jį • svetimšalis, — pri
gimtis kaip prigimtis, kam ieš
koti jai palyginimų.

—Kad tamstai įtikti.. — pra
dėję sekretorius. •

—Aš nemėgstu, jeigu (kas 
p.ric manęs trtikinasi, — atsakė 
Mikromegas^ — Aš noriu, kad 
mane lavintų, šviestų. Pir
miausia pasakykite man kiek 
jūsų planetos žmonės turi pa
jautimų?

—Septyniasdešimt du, — at
sakė akademikas, — bet mums 
tiekos maža. Musų- vaizduotė 
dažnai mus perkelia už 
kasdieninių reikmenų 
mes randame, kad su 
septyniasdešimt dviem
mais, musų žiedu ir musų pen
kiais palydovais, mes esame la
bai suvaržyti, ir, nežiūrint j 
musų smalsumų ir didelį -skai
čių aistrų, paeinančių nuo 
musų septyniosdešimt dviejų 
jutimų, nfes dažnai 
jame.

—Na žinoma! — 
kromegas, — pas 
musų planetos, yra
tantį jutimų ir tai mes jaučia
me kaž ką neaiškaus, kaž kų 
trokštame, kaž koks 
rūpestis graužia, lyg 
musų niekingumą, 
sakyte sako, kad yra 
gyvybė, kui*
tobulesnė. Aš ne daug tekelia
vau, bet mačiau mirtingų esy
bių kur kas žemesnių ir kur 
kas aukštesnių už mus, bet 
niekur neužėjau tokių, kurios 
neturėtų daugiau troškimų, 
nęgu kad dabar turi ir kad ne
trokštų daugiau, negu, kad tu
ri galimybę juos patenkinti. 
Gal būt, kada nors aš ir pasie
ksiu tokį pasaulį, kame nėra 
nė jokio trukumo, bet lig šiol 
niekas man apie tokį pasaulį 
žinių nedavė.

Saturnietis ir Sirijaus gy
ventojas ėmė statyti kokias 
tik galima teorijas, spėjimus. 
Vienok po visokių sųmoningų 
galvojimų ir spėliojimų, teko 
grįžti prie tikrumos faktų.

- Kaip ilgas jūsų gyveni
mas? — paklaus Sirijaus gy
ventojas.

—Oi musų gyvenimas trum
pas, visai trumpas, — atsake 
mažas Saturno gyventojas.

—Vis tiek pat,, kaip ir pas 
mus-,
jas, — meij visuomet skundžia
mės trumpumu 
mo.

tarė Sirijaus gyvento-

musų gyveni

sušuko satUr- 
gyvenam ne 
šimtų didžių-

.(sulig

n ietis, — mes 
daugiau, penkių 
jų saulės apsisukimų 
musų skaičiaus, maždaug, apie
penkiolika tūkstančių metų). 
Jus matote, mes mirštame tik 
ne tuoj aus,\ kaip gimstame; 
musų gyvenimas - tai tik 
taškelis, jo 
mirką, musų 
mas. Vos tik

Jo išmintimi, 
įvairumą, bet 

ir proporciją.

ir mes turime 
pamatines

Mikromegas jam atsake:
—Jeigu tu nebūtum filoso

fu, tai aš bijočiau tave užgauti 
sakydamas, kad musų gyveni
mas septynis šimtus kartu il
gesnis už jūsiškį, bet tu pui
kiai supranti, kad kai tenka 
grįžti i savo kūno elementus, 
ką vadiname mirtimi ir vėl gai
vinti gamtų kitam pavydale, 
tai užstojant šiam persimainy- 
mo momentui darosi vis tiek , 
pat, ar tu gyvenai vienų dienų, ‘ 
ar Visų amžių. Aš buvau pasau
liuose, kame gyvena 
čius metų ilgiau, negu 
bet pastebėjau, kad ir 
nes nepatenkinti. Bet
dau išmintingų žmonių, 
moka nusilenkti 
mam ir dėkoti visumos Kurč
iui. Jis pasėjo pasauliuose be
galinį įvairumų kartu ir 
stabų panašumą, 
visi galvojanticji 
įvairaus pavydalo, 
tarp savęs esmėje,
vojimais, gabumais, 
Medžiaga visuomet 
bet medžiaga visuose pasauliuo
se turi ir įvairias savybes. Kiek 
jus priskaitote visokių savybių 
jūsų medžiagose?

--Jeigu jus kalifate, — at
sake Saturno gyventojas, — 
apie tas savybes, be kurių ši 
planeta, dabartiniame jos pavy
dale, negalėtų ekzistuoti, tai 
mes jų priskai(ome tris Šim
tus, kaip štai, pavyzdžiui: tę- 
siamumas, nelaidumas, judėji
mas, pritraukimas, dalumas ir 
kt.

—Tur būt 
liauninkas
mažas .savybių skaičius paten
kino Kūrėjo tikslus, ir atatiko 
mažam jūsų gyvenimui. Aš vi
same stebiuosi 
visame matau 
įaip pat visur
Jūsų planeta maža, tai ir jos 
gyventojai maži, jus maža tu
rite jutimų, taip pat jūsų me
džiaga turi maža savybių; vi
sas šitas padarymas numaty
tas. Kokios spalvos, iš arčiau
siai žiūrint, jūsų saulė?

—Ji šviesiai geltonos spalvos, 
ir kai dalijame jos spindulį, tai 
gauname septynias pamatines 
spalvas.

—Musų saulė turi rausvus 
pažymius, — tarė Sirijaus gy
ventojas,
trisdešimt devynias 
spalvas. Visos saulės, prie ku
rių aš buvau prisiartinęs, nė 
viena nepanaši j kitą, kaip ir 
)a>. jus nėra ne vieno veido, 
kuris nesiskirtų nuo visų kitų.

Davęs keletu panašių klau
simų dar Jis pridūrė, kiek yra 
Saturno visų " pagrindinių ver
tybių; ir sužinojo, kad jų pri- 
skaitoma apie trisdešimt,, pa
vyzdžiui: Dievas, erdvė’, me
džiaga, ištisinė^ esybes, esybės, 
kurios jaučia ir galvoja, esybės 
galvojančios, bet neturinčios 
tąsos. SirijaUs gyventojas pri- 
skaitęs jų pas save, ant savo 
rutulio, tris šimtus ir bekeliau
damas atidengęs dar tris tuks
iančius, labai šituo 
saturnietį filosofų, 
pasiaiškinę vienas
;o, ką jie žinojo ir to, ko neži- 
noj\), prakalbėję vieną saulės 
apsisukimo laiką, nusprendė

nustebino
Pagaliau, 

kitam dalį

nius daugiau)

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus

ilgumas aki-
planeta — ato-
pradedi kai ką? brangi dovana.

<
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Margarrta Brandiutė nusprendė jį 
kolė|i*no paliuosuotij.
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padėjo kairę ranką! 2> KuoP4 sudaryti ir palaikyti pei
kia nemažiau penkių studentų.

3. Kuopa išrenka sau pirmininką,
raštininką, iždininką ir finansų raš
tininką. (

4. Kuopos viršininkų rinkimai 
sibuna pradžioje spalių mėnesio, 
dinasi, su pradžia mokslo metų.

5. Kaip tankiai laikyti susirinki
mus ir kaip juos vesti — tai pačios 
kuopos reikalas.

6. Pereinant iš vienos kuopos į 
kitą, reikia pristatyti paliudijimas.

7. Kuopai 
centras. \

L. M.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį >

Musu organizacijos 
įstatai

[Gerardt.s buvo Tergouwo mieste
lio (dvyliką mylių nuo Rotterdamo) 
pirklio sūnūs. Tėvas leido jį į moks
lus, idant padarius kunigu. Gerardas 
tačiau įsimylėjo į biedno mokslinin
ko dukterį, Marga retą Brandiutę, ir 
metė kunigystės mokslą. Jo tėvas (lė
liai to labai perpyko ir įkalino jį. 
Gerardo 
ir 
iš

šioje “Moksleivių Kelių” lai
doje skaitytojai ras musi| orga-

>tatUs. Prašome savo 
su jais susipažinti, 

studentų organizaci- 
prašomi šios laidos 
kopiją savo žinioje

pasikavoti, kadangi iki ateinan
čių metų seimo šie įstatai nie
kur kitur nebus spaudinami. ši 
konstitucija yra su visais patai
symais ir priedais, kokius perei
tas seimas padarė.

Malonu mums yra pažymėti, 
kad Amerikos lietuvių studen
tų organizacija savo nusistaty
mą pereitam seime žymiai pa
keitė. Porą metų atgal pas mus 
viešpatavo mintis, kad jokių 
partijų bei pažvalgų kliudyti 
nereikia. Buvo manoma, kad 
tuo budu bus galima suorgani
zuoti visus vidurinį ir aukštes
nįjį mokslą einančius (Amerikos 
lietuvių studentus.

šių žodžių rašytojui 
tani seime teko įrodinėti,
Amerikos lietuviai yra pasida
linę į sroves, kurių nusistaty
mas ir principai mažiau ar dau
giau liečia kokį nors mokslą. 
1 lėliai įvykusios šiais metais 
Dayton, Ohio evoliucijos bylos, 
pavyzdžiui, susidomėjo visa pro
tingoji Amerikos visuomenės 
dalis. Bet prieš evoliucijos 
mokslo dėstymą griežtai stoja 
tam tikra organizacija —• kle
rikalai. Jeigu moksleiviams ru
pi bešališko mokslo dėstymas, 
tai jie tokiame atsitikime nega
li būti bešališki.

Tą patį galima pasakyti apie 
lietuvius komunistus. ] 
mums yra tekę girdėti 
nistų “pamokslininkus’ 
nant sočia lės evoliucijos 
lo aiškintojus. Jie sako 
pažįstą ir netikį 
bet skelbią revoliuciją. Jie taip
jau sako, kad niekur istorijoje 
draugijos tvarka nesanti pasi
keitus ir negalinti pasikeisti 
evoliucijos budu. Mes nesiim
sime advokatauti nė vienai par
tijai, bet dėstydami istoriją ir 
evoliucijos mokslą, mes tiems 
proto tinginiams laiks nuo lai
ko įrodinėsime, kad kiekviena 
revoliucija yra pasekmė evo
liucijos.

Nekartą 
i konni- 

nicki- 
moks- 
nepri- 

į evoliuciją,

AMERIKOS ATRADĖJAS YRA 
IJEF ERICSSON

Dešiintani šimtmety norvegai 
buvo pagarsėję kaipo nuožmus 
jurų plėšikai. Beplaukiodami po 
juras plėšimo tikslais jie atra
do (Ireenlandiją ir Icelandiją ir 
jose apsigyveno. Kai kurie is
torikai sako, kad 1000 m. (po

Eri snobo būrys iš 35 vyrų tų 
norvegų nuplaukė į Labrador’ą, 
Kanadoj. Po to jie nuvyko to- 

j pietus ir apsigyveno. Jie 
ii rado daug* vynuogių ir to-

ct

manoma, kad ta Vinlandi- 
buvo kur nors Massachu- *
s valstijos pakrašty, bet di- 

dži ima autoritetingų istorikų
lai! osi tos nuomonės, kad ta jų 
apsigyvenimo vieta esanti Cape 
Br< ton sala, Naujojoj Škotijoj. 
Po Liet EricssAn’b norvegai pa
darė ir daugiau vizitų į Vin- 
landiją, bet kadangi iš tų eks-

Gerardas buvo nugabentas 
keletą lubų viršun ir uždarytas 
į mažą kambarėli, kurs buvo 
apšviestas tik vienu siauru lan
geliu su geležine štanga išilgai. 
Visi kambario rakandai susidė
jo iš milžiniškos ąžuolinės skry
nios. įkalinimas tuo laiku skai
tėsi vienas geriausių kelių prie 
mirties, nes jis reiškė nepaliau
jamą liūdesį, kankynę, badavi
mą ir dažnai nunuodijimą. Ge
rardas jautėsi esąs priešų ran
kose. Jis atsiklaupė ir meldėsi 
prie Dievo.

Po to jis atsistojo, pašoko 
link geležinės langelio štangos 
ir už jos nusitvėrė. Atsispirda
mas keliais į sieną, jis tuo bu
du galėjo pažiūrėti per langelį 
į lauką. Kažin kaip sunkiai jis 

išlupdamas iš 

 

muro i udėjančią šląngą, kuri 

 

besilaiko ant surudėj\isių vinių. 

 

x.u;> pačiu laiku jo\užpakaly 
netikėtai atsidarė dury 
bulmistras Ghysbrechjtas Van 
S rietenas. Jis atnešė rudą ke
palėlį duonos, uzbonėlį vandens 
ir rimtoj tyloj pastatė ant skry
nios. Gerardui atėjo į galvą 
mintis kirsti su ta geležine 
štanga jam į galvą ir bėgti apa
čion. Bulmistras tačiau jo aky
se pastebėjo neramumą, suko
sėjo ir tarpdury pasirodė trys 
stori ginkluoti vyrai.

“Mano įsakymas yra laikyti 
tave taip ilgai, iki tu prisieksi 
apleisti Mafgaretą Brandiutę ir 
grįši atgal į bažnyčią, kuriai tu 
priklausai «uo savo lopšelio.”

“Greičiau mirtis.”
“Su visa mano širdžia. Bul

mistras pasišalino.
Kada saulutė nusileido, Ge

rardo širdis taipjau skendo ir 
skendo. Su nykstančia šviesa, 
dingo ir jo vilties kubirkštis. 
Jisai silpnėjo nuo išbadėjimo, 
o Ghysbrechto atneštą maistą 
valgyti bijojo. Vien tiktai alkis 
žmogų kankina. Jis pasisėdo 
ant skrynios; jo rankos ir gal
va nusviro priekin, kas darė 
iudną vaizdą. Prieš jo akis 

urnai kaž-kas aštriai atsimušė 
į. sieną ir pasirito grindimis 
>rie jo kojų. Tai buvo vilyčių. 

Jis pamalė baltą plunksną. Per 
jo kūną perėjo šaltis, — jie no
ri nužudyti j j iš lauko. Jis at
sitūpė. Daugiau metinių neįkri- 
;o. Visomis keturiomis jisai pa
slinko ir paėmė vilyčių. Vilyčia 
galvos neturėjo. Jisai su vilčia 
prakalbėjo: ar tai drauginga 
ranka šį metinį įmetė?

Jis paemfi metinį ir apčiupi
nėjo. Prie jo buvo pririštas 

xoks lai Įjunksiąs dalykas. Jo 
švelni dėžė neleido jam įdegti 
degtuko. Jis pastebėjo du da
lyku, kurie privertė jo širdį nu
džiugti. Prie vilyeios buvo pri
rišta šilko siūlų malkelė, o ant

siramino, 
ant slenksčio ir išsirito lauk. I

Jis pasitvėrč geležinę štangą' 
ir per vieną išgąstingą momen
tą ant jos kabojo lauke už de
šinės rankos. Su kairiaja ranka 
jis sučiupo virvę prie savo ke
lių, nes aukščiau nebuvo gali
ma su ranka apkabinti virvę, 
kadangi ji buvo labai prisispau
dusi prie sienos. Kaip tik su 
kairiaja ranka jis virvę gerai 
suspaudė, štangą paleido , ir 
sparčiai griebėsi už virvės su 
dešine ranka. Tatai darydamas, 
jis nusileido žemyn apie vieną 
mastą. Iš apačios pasigirdo silp
nas šauksmas. Gerardas kabo
jo ore. Jis sukando dantis, stip
rini suspaudė kojomis virvę, 
sugniaužė ją rankomis ir lėtai 
čiožė žemyn ranka pzo rankos.

Jisai praslinko , vieną didelį 
šiurkštų muro akmenį po ki
tam. Vienas akmuo buvo Ap
augęs žaliom samanom. Menu
lis švietė į jo kalėjimo langą. 
Langas išrodė, labai arti. Ju
dančios ant žemės figūros iš
rodė baisioj tolumoj, žiūrėji
mas žemyn padarė j j pakvaišu
siu. Jis todėl įdūrė savo akis į 
muro sieną prieš save ir lėtai 
leidosi žemyn, žemyn, žemyn.

Ant sienos jis pračiože apie 
dešimts pėdų aprudėjusį ir glei
vėtų ruožą. Virvė labai užkai
tino jo rankas. Jis dar kartą 
metė žvilgsnį į viršų.

Kalėjimo landas jau buvo to-

ir jojo

pačios vilyeios buvo užrašyti 
žodžiai. Jo akys buvo' gatavos 
užrašą praryti! Širdis ėmė smar
kiai plakti.

“Paniekintasai: Pririšk šilką 
prie savo peilio , ir nuleisk 
mums. Savąjį šilko galą laikyk 
stipriai. Tada suskaityk šimtą 
ir trauk į viršų.” <

Gerardas sugriebė ąžuolinę 
skrynią ir su viršžmogiška jė
ga nutempė ją prie lango. Sto
vėdamas ant skrynios ir žiūrė
damas į apačią, jis bokšto apa
čioje matė žmogystas, 
vo neaiškus ir liejosi 
milžinišką vienatą. Jis 
vo jiems savo kepurę
bančia ranka. Tada urnai ir at
sargiai jis atvyniojo šilką, pri
rišo prie jo peilį ir leido apa
čion iki peilis nustojo tempęs 
siūlą.

Tada jis suskaitė šimtą ir at
sargiai traukė siūlą j viršų. 
Siūlas darėsi sunkesnis. Paga
lios jis pritraukė didelį mazgą, 
kuriuo prie siūlo buvo pririš
tas storokas šniūras. Ką visa 
tai gali reikšti? Taip jam gal
vą sukant, pasigirdo lėtas, bet 
aiškus Margaretos balsas: 
“Trauk viršun, Gerardai, iki pa
matysi laisvę.” Po tų žodžių 
Gerardas traukė šniūrą viršun. 
Jis traukė ir trauke iki pri
traukė kitą mazgą, kuriuo bu
vo pririšta dar storesnė virvė. 
Virvę jis vis traukė, o jinai pa
sidarė taip sunki, kad buvo ko 
traukti. Jį nušvietė tiesa, o jis 
vis dirbo: traukė ir traukė iki 
nuo jo riedėjo prakaitas. Vir
vė darėsi sunkesnė ir sunkesnė, 
o jis jau nuvargo,
apačion, mėnesienoj jis pama
tė gaivinantį reginį: virvė, 

didele gyvatė, slinko 
bokšto šešėlio.

Pažiūrėjęs

koki 
jo iš

lyg 
link

suriko iš džiaugsmo.
desėlkų nuožmių tempimų

Dar

Žemyn - 
žemyn.

Paskaudo nuo .virvės jo ran
kos. \<

Jis pažiurėjo į viršų. Kame
ros langelis buvo taip toli, kad 
jis jau nebebijo] o nukreipti 
akių j apačią. Ir tenai, nedau
giau kaip trisdešimts pėdų po 
jo kojų, su viršun iškeltomis 
draugingomis rankomis laukė 
jį sučiupti Margarcta ir Marti
nas, jeigu jisai kristų. Jisai ma
tė, kaip mėnesienoj žibėjo jų 
akys ir dantys. Jų lupos buvo 
praviros; kvėpavo jie sunkiai.

“Atsargiau, Gerardai! O, at
sargiau! Nežiūrėk į apačią.”

“Nebijokite,” linksmai sušu
ko Gerardas. Jisai nusigrįž į 
sieną, bet slinko žemyn grei
čiau.

Už minutės jo kojos buvo jų 
rankose. Jie sugriebė jį pir
miau, negu jis pasiekė žemę, ir 
visi trys sulipo krūvon j vieną 
glėbį. 
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Amerikos Liet. Moksleiviu 
Susivienijimo Konstitucija

S. A, vai d y mosi 
pamatai

1. Organizacijos narių arba kuo
pų išrinktų atstovų susivažiavimas, 
arba seimas, atsibuna kas metas.

2. Susivažiavimas išrenka centro 
vyriausybę; pirmininką, raštininką^ 
iždininką, redaktorių ir apšvietos 
komisiją.

3. Organizacijos įstatus permaino 
ar dapildo susivažiavimo atstovai pa
prasta balsų daugdma.

4. Suvažiavimo Vietą parenka ir 
nusprendžia patsai centrdk. e

Pastaba. Seimo Ir..ką privalo cen
tras pranešti kuopoms ne vėliau, 
kaip 90 dienų prieš seimą.

5. Susivienijime likus mažiau pen
kių narių, jis turi būti likviduotas, 
o jo turtas pavestas atatinkamai 
moksleivijai Lietuvoje, kurių. tikslas 
sutinka su musų tikslais.

\ Centro Valdybos pareigos

1. Centro Valdyba posėdžiauja ne
mažiau kaip 6 kartus į metus. Rei
kalui esant Centi'o Valdyba gali po
sėdžius laikyti taip 
ganizacijos reikalai 
ryti. Pirmas gaujos 
posėdis turi įvykti
šio po seimui, šiame posėdyjė seno
ji valdyba perduoda naująja^ valdy
bai organizacijos knygas, aritspau- 
dą, dokumentus ir kitus organizaci
jos raštus.

2. Posėdžiams laiką ir vietą nu
sprendžia pati Centro Valdyba atsi
žvelgiant j tai, kad posėdžiams lai
kąs butų patogus visiems valdybos 
nariams arba bent didžiumai.

3. Neatėjus bet kuriams Centro 
Valdybos nariui į tris reguliariškus 
posėdžius, Centro Raštininkas jam 
praneša, kad jis yra netekęs Centro 
Valdybos tarpe teisių, o jo vieton 
pakviečia sekantį seime po jo dau
giausia gavusį balsų. Jeigu tokių ne
siranda, tai likusieji Centro Valdy
bos nariai jo vieton nominuoja tris 
geram stovy esančius narius ir leid-

pedicijų jokių pasekmių nebu
vo, tai istorikai i tai nekreipia 
didelės domės.

porą
ir štai! Stora ir nauja virvė 
pasiekė jo ranką: jis traukė ir 
traukė ir įtempė virvės galą į 
kamerą. Kai bematant tą virvę 
jis pervėrė per abi skrynios 
rankenas ir surišo. Tada pasi
sėdo ant skrynios kad atgavus 
kvapą ir pasidrąsinus. Dabar 
jam reikėjo įsitikinti, kad ta 
skryne yra stipri ir galinti jo 
sunkumą išlaikyti. Jis šoko ant 
jos su visa savo jėga. Trečiam 
pasišokime plyšo skrynios šp- 
nas ir išbirėjo iš jos pergami- 
nai. Skrynios stipribei jis ne
pasitikėjo ir todėl davė jai pa
galbą: jis paėmė geležinę štan
gą ir su mažu šniūru pririšo 
ją prie didžiojo šniūro, idant 
štanga butų skersai lango. Jisai 
užlipo ant skrynios ir nuo jos 
iškišo kojas lauk per langą ir 
per pusiau kabojo sienoje, lai
kydamasis viena ranka už tos 
dalies šniūro, kuri buvo vidu
je. Tylioje naktyje jisai girdė
jo savo širdies plakimą.

Laisvas oras kvėpavo jam į 
veidą ir teikė jo rizikai drąsos 
— 'i laisvę. Jį laukė daug pa- 
vojų, l»et 
buvo išlipti 
pusėj.
galo jis pasielgė kaip plauki
kas: įtraukė pilvą ir slinko lie
meniu lauk..per langą. Tvirtai 
laikydamas abiem rankom vi
daus virvę, jis visomis pastan
gomis griebė kojomis išlaukinę 
virvę. Nugriebęs ją, tvirtai 
dais suspaudė ir laikė. Dar 
sukalbėjo trumpa maldelę,

l>et pavojus
ant virves lauko

Gerardas susirhąstė. Ant

pa- 
jis 
su-

Moksleivių organizacijos 
vardas

laikraščiuo-

mokslo ieš- 
vidurines ir

šitos organizacijos vardas: Lietu
vių Moksleivių Susivienijimas Ame
rikoje.

L. M. S. A. Tikslas
1. Spiesti lietuvius moksleivius į

vieną būrį. ' /
2. Budinti ir stiprinti tautinę są/ 

monę pačiuose moksleiviuose, juo la
biau čia augusiuose, ir visuome
nėj.

3. Kiek galima dirbti savitarpi
nį moksleivių lavinimosi darbą.

4. Su apšvieta išeiti j visuomenę 
kuodaugiausiai. O tai yra varyti 
švietimo darbą mokslinėmis prelek- 
cijomis, prakalbomis, raštais moks
leivių organe ir kituose 
se, etc.

5. Nurodyti aukštojo 
kautiems atatinkamas 
aukštąsias mokyklas.

6. L. M. S. A. neskaito savo tik
slu agituoti už kokią sora partiją, 
bet skaito sau už pereigą apginti 
mokslą ir vesti diskusijas su tomis 
partijomis, kurios niekina mokslą ir 
kultūros darbą.

7. Leisti organą kaipo reiškėją or
ganizacijos principų. \

8. Įsteigti ir palaikyti moksleivių 
fondą.

Kas sali L. M. S. A. priklausyti
I,. IVl. H. A. husy ti x«ll: <«.)

vidurinių (’Kigh ScTiooi), aukštųjų 
(College attd Unlversity) ir ilkrėdi- 
duotų meno mokyklų studentai; (b) 
aldmnai; ir (c) pėrtraukę mokslą 
(kurte žada ir pia'dlčti mokšlą 
eit) moksleiviai.

Pastaba. Kuopa turi galią nu
spręsti narių atatinkamumą.

L. M. S. A. organizavimosi 
pamatai

1. šitą organizaciją sudaro kuopos 
ir pavieniai nariai.

žia narių referendumui vieną iš jų 
išrinkti.

4. Su sprendžiamu balsu Centro 
Valdybos posėdžiuose dalyvauja: Cen
tro pirmininkas, raštininkas, iždinin
kas, organo vyriausysis redaktorius 
ir trys Apšvietos Komisijos nariai. 
Redaktoriaus ir Apšvietos Komisijos 
Centro Valdybos posėdžių lankymas 
nėra privalomas.

5. Centro Valdyba turi galę su
spenduoti bet kuopą, pripažintą kal
ta peržengime L. M. S. A. konsti
tucijos, įstatymų bei taisyklių; ji ga
li paimti į savo globą suspenduoto
sios kuopos turtą, kaip tai: pinigus, 
dokumentus, antspaudą, knygas ir 
archivą.

6. Centro Valdyba turi laikyti glo
boje visą moksleivių organizacijos 
nuosavybę ir prižiūri, idant Centro 
Iždinįnkas pristatytų kauciją tokioje 
sumojo, kokioje yra seimo paskirta.

7. Centro Valdyba turi visą L. M. 
S. A. pildomąjį autoritetą ir vyki
na visus Organizacijos darbus sulyg 
įstatymų, priimtų metiniuose ar ne
paprastuose seifuose. Kaipo pildo
moji įstaiga ji turi pilną galę ir už- 
žiurą ant visų L. M. S. A. reikalų. 
Centro Valdyba riša visus kuopų ar
ba pavienių narių skundus. Kaltinin
kus ji gali spenduoti, bausti arba iš 
organizacijos pašalinti, jeigu prasi
žengimai būna aiškiai įrodomi, 
kius savo sprendimus ji duoda 
tiniams seimams patvirtinti.

Redaktoriaus pareigos
1. L. M. S. A. redaktorių

ir jam algą nustato seimai vieniems 
metams.

2. Jisai organų veda mokslo, dai
liosios literatūros £ei visuomenės ap
švietos pakraipoje. Pagal savo nuo
žiūra jis taiso ir talpina organui pri
siųstus raštus, kurie neprieštarauja 
organizacijos įstatymams ir pakrai
pai.

8. Organo redaktorius turi teisę 
kviesti nemokamus pagelbininkiTs ir 
bendradarbius. Jeigu redaktorius ne
sutiktų bet kurio bendradarbio ar or
ganizacijos nario raštų į organą dė
ti, o raštų autorius to reikalautų, 
tai tokių raštų veytė pavedama nu
spręsti apšvietos komisijai.

4. Del ligos ar kitų priežasčių ne
galėdamas toliau organo vesti, savo 
rezignaciją jis įteikia Apšvietos Ko
misijai,

Apšvietos Komisijos pareigos
1. Apšvietos Komisija peržiūri pri

duotus organui stambesnius raštus, 
kurių redaktorius nesutinka talpinti, 
ir išduoda nuosprendį sulig jų ver
tės.

2. Jos pareiga yra prižiūrėti ofi
cialiu organo leidimą ir daboti, idant 
jisai tarnautų visuomenes apšvietai 
ir organizacijos tikslams.

8. Apšvietus Komisija privalo ru-, 
pintis, kad šios organizacijos tikslui 
butų vykinami gyvenimam

4. Ji stengiasi supažindinti orga
nizacijos narius su autoriais ir raš
tais, kurie yra tinkami skaitymui ir 
skleidimui.

5. Ji dalyvauja visuose Centro Val
dybos posėdžiuose su sprendžiamuo
ju balsu ir duoda savo patarimus ir 
rekomendacijas.

6. Organo redaktoriui įteikus re
zignaciją, Apšvietos Kpmisija skiria 
iš savo tarpo vieną ar daugiau žmo
nių vedimui organo iki sekamui sei
mui.

Pastaba. Jeigu Centro Valdyba 
dėl kokių nors prasižengimų pašali
na iš šios organizacijos narius bei 
nares, o sekamas seimas tatai pa
tvirtina, tai ątgaV juos į organiza
ciją priimti tegali tik Seimas, jeigu 
kuopa to prašo. (

Prasižengimai kuopų ir 
pavienių narių i

Kuopos arba pavieniai nariai 
bei pašalinti iš

1.
gali būti nubausti 
organizacijos už:

(a) Peržengimą Susivienijimo jsta- 
tų;

(b) šmeižimą organizacijos arba 
pavienių ypatų žodžiu arba raštu;

(c) Naudojimą organizacijos var
do frakciniams arba apgavingiems 
tikslams;

(d) Neužsimokėjimą per šešis me
nesius paskirtų duoklių.

Pastaba kuopoms

1. Naujai įstojęs į L. M. S. A. 
narys naudojasi visomis šios organi
zacijos teisėmis, bet neišbuvęs joje 
šešių mėnesių negali būti renkamas 
j bet kokią kuopos valdyboj vietą.

2. Kuopos gali uždėti bausmes 
savo nariams už prasižengimus, bet 
nariui nesutinkant gali kreiptis prie 
Centro valdybos.

Duoklės
Kiekvienas L. M. S. A. narys už

simoka dolerį ant metų. Trys ket- 
virtdaliai šitos sumos (75c) eina į 
centrą, o vienas ketvirtdalis (25c) 
pasilieka kuopai.

Rėmėjai
Rėmėju gali būti kiekvienas, ku

ris paaukoja šiai organizacijai pen
kis dolerius kas metas. |.

Pastaba. Puse šitųj 
centrą, o kita pusė _ 
pai.
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Musų organizacijos 
įstatai *

)

Šioje “Moksleivių Kelių” lai
doje skaitytojai ras musij orga
nizacijos įstatūs. Prašome savo 
skaitytojų su jais susipažinti. I ko dukterį, Margaretų Brandiutę, ir 
Ypatingai studentų organizaci
jos nariai prašomi šios laidos 
laikraščio kopiją savo žinioje 
pasikavoti, kadangi iki ateinan
čių melų seimo šie įstatai nie
kur kitur nebus spaudinami. ši 
konstitucija yra su visais patai
symais ir priedais, kokius perei
tas seimas padarė.

Malonu mums yra pažymėti, 
kad Amerikos lietuvių studen
tų organizacija savo nusistaty
mą pereitam seime žymiai pa-j 
keitė. Porą metų atgal pas mus 
viešpatavo mintis, kad jokių 
partijų bei pažvalgų kliudyti 
nereikia. Buvo manoma, kad 
tuo būdu bus galima suorgani
zuoti visus vidurinį ir aukštes
nįjį mokslą einančius (Amerikos 
lietuvių studentus.

šių žodžių rašytojui perei
tam seime teko įrodinėti, kad 
Amerikos lietuviai yra pasida
linę į sroves, kurių nusistaty
mas ir principai mažiau ar dau-| 
giau liečia kokį nors mokslą. I 
Ilėliai įvykusios šiais metais! 
Dayton, Ohio evoliucijos bylos, 
pavyzdžiui, susidomėjo visa pro
tingoji Amerikos visuomenės I 
dalis. Bet prieš evoliucijonl 
mokslo dėstymą griežtai stoja 
tam tikra organizacija — kle-l 
rikalai. Jeigu moksleiviams ru-| 
pi bešališko mokslo dėstymas, I 
tai jie tokiame atsitikime negu-I 
Ii būti bešališki.

komu- 
nieki- 
moks- 
nepri-

lietuvius komunistus. Nekartą 
mums yra tekę girdėti 
nistų “pamokslininkus” 
nant socialės evoliucijos 
lo aiškintojus. Jie sako 
pažįstą ir netikį į evoliuciją, 
bet skelbią revoliucijų. Jie taip
jau sako, kad niekur istorijoje 
draugijos tvarka nesanti pasi
keitus ir negalinti pasikeisti 
evoliucijos bildu. Mes nesiim
sime advokatauti ne vienai par
tijai, bet dėstydami istoriją ir 
evoliucijos mokslų, mes tiems 
proto tinginiams laiks nuo lai
ko įrodinėsime, kad kiekviena 
revoliucija yra pasekmė evo
liucijos.

♦ AMERIKOS ATRADĖJAS YRA 
LIEF ERICSSON

I

Dešimtam šimtmety norvegai 
buvo pagarsėję kaipo nuožmus 
juru plėšikai. Beplaukiodami po 
juras plėšimo tikslais jie atra
do Greenlandlją ir Icelandiją ir 
jose apsigyveno. Kai kurie is
torikai sako, kad m. (po 
Kridaus) po vadovybe Lief 
Eri ‘ssono būrys iš 35 vyrų tų 
norvegų nuplaukė į Labrador’ą, 
Kanadoj. Po to jie nuvyko to
liai. į pietus ir apsigyveno. Jie 

-tenai rado daug vynuogių ir to
dėl tą šalį pavadino Vinlaudija. 
Yit manoma, kad ta Vinlandi
ja buvo kur nors Massachu- 
ret s valstijos pakrašty, bet di
džiuma autoritetingų istorikų 
lai! osi tos nuomonės, kad ta jų 
apsigyvenimo vieta esanti Cape 
Br< ton sala, Naujojoj Škotijoj. 
Po Lief Ericssrtn’o norvegai pa
darė ir daugiau vizitų į Vin-j 
landiją, bet kadangi iš tų eks-

Charles Reade

Pabėgimas iš bokšto
[Gerardi s buvo Tergotnvo mieste

lio (dvyliką mylių nuo Rotterdamo) 
pirklio sūnūs. Tėvas leido jj j moks
lus, idant padarius kunigu. Gerardas 
tačiau įsimylėjo j biedno mokslinin-. . •• a- *' ’* A- !r
metė kunigystės mokslų. Jo tėvas (lė
liai to labai perpyko ir įkalino jj. 
Gerardo ištikimas draugas Martinus 
ir Margareta Brandiutę nusprendė jj 
iš kol?|imo paliuosuotij.

Gerardas buvo nugabentas 
keletą lubų viršun ir uždarytas 
i mažą kambarėli, kurs buvo 
apšviestas tik vienu siauru lan
geliu su geležine štanga išilgai. 
Visi kambario rakandai susidė
jo iš milžiniškos ąžuolinės skry
nios. Įkalinimas tuo laiku skai
tėsi vienas geriausių kelių prie 
mirties, nes jis reiškė nepaliau
jamą liūdesį, kankynę, badavi
mą ir dažnai nunuodijimą. Ge
rardas jautėsi esąs priešų ran
kose. Jis atsiklaupė ir meldėsi 
prie Dievo.

Po to jis atsistojo, pašoko 
link geležinės langelio štangos 
ir už jos nusitvėrė. Atsispirda
mas keliais į sieną, jis tuo bu-

Ii laukų. Kažin kaip sunkiai jis 
I nukrito atgal, išlupdamas iš 
muro rudėjančią štangą, kuri 
besilaikė ant surudėjusių vinių. 
xU3 pačiu laiku jo užpakaly 
nt tikėtai atsidarė durys ir įėjo 
bulmistras Ghysbrechtas Van 

|Swie(enas. Jis atnešė rudą ke
palėlį duonos, uzbonėlį vandens 
ir rimtoj tyloj pastatė ant skry
nios. Gerardui atėjo j galvą 
mintis kirsti su ta geležine 
štanga jam į galvą ir bėgti apa
čion. Bulmistras tačiau jo aky
se pastebėjo neramumą, suko
sėjo ir tarpdury pasirodė trys 
stori ginkluoti vyrai.

“Mano įsakymas yra laikyti 
tave taip ilgai, iki tu prisieksi 
apleisti Mafgaretą Brandiutę ir 
grįši atgal į bažnyčią, kuriai tu 
priklausai nuo savo lopšelio.’’

“Greičiau mirtis.”
“Su visa mano širdžia.’' Bul

mistras pasišalino.
Kada saulute nusileido, Ge

rardo širdis taipjau skendo ir 
skendo. Su nykstančia šviesa, 
dingo ir jo vilties kubirkštis*. 
Jisai silpnėjo nuo išbadėjimo, 
o Ghysbrechto atneštą maistą 
valgyti bijojo. Vien tiktai alkis 

| žmogų kankina. Jis pasisėdo 
I ant skrynios; jo rankos ir gal
va nusviro priekin, kas darė 
liūdną vaizdą. Prieš jo akis 
urnai kaž-kas aštriai atsimušė 
i sieną ir pasirito grindimis 
prie jo kojų. Tai buvo vilyčių. 
Jis pamalė baltą plunksną. Per 
jo kūną perėjo šaltis, — jie no
ri nužudyti jį iš lauko. Jis at
sitūpė. Daugiau metinių neįkri- 
to. Visomis keturiomis jisai pa

slinko ir paėmė vilyčių. Vilyčia 
galvos neturėjo. Jisai su vilčia 
prakalbėjo: ar tai drauginga 
ranka šį metinį įmetė?

• Jis paėmė metinį ir apčiupi
nėjo. Prie jo buvo pririštas 
koks tąi minkštas dalykas. Jo 
švelni dėžė neleido jam įdegti 
degtuko. Jis pastebėjo du da
lyku, kurie, privertė jo širdį nu
džiugti. Prie vilyčios buvo pri
rišta šilko siūlų matkele, o ant 

r
pedicijų jokių pasekmių nebu- virvę. Sugriebęs ją, tvirtai pa- 
vo, tai istorikai į tai nekreipia dais suspaudė ir laikė. Dar jis 
didelės domės. sukalbėjo trumpą maldelę, su-

Jie bu- 
į vieną 
mosika- 
su dre-

Pažiūrėjęs

pačios vilyčios buvo užrašyti 
žodžiai. Jo akys buvo'gatavos 
užrašą praryti! Širdis ėmė smar
kiai plakti.

“Paniekinlasai: Pririšk šilką 
prie savo peilio ir nuleisk 
mums. Savąjį šilko galą laikyk 
stipriai. Tada suskaityk šimtą 
ir trauk į viršų.” <

Gerardas sugriebė ąžuolinę 
skrynią ir su viršžmogiška jė
ga nutempė ją prie lango. Sto
vėdamas ant skrynios ir žiūrė
damas į apačią, jis bokšto apa
čioje matė žmogystas, 
vo neaiškus ir liejosi 
milžinišką vienatą. Jis 
vo jiems savo kepurę 
bančia ranka. Tada urnai ir at
sargiai jis atvyniojo šilką, pri
rišo prie jo peilį ir leido apa
čion iki peilis nustojo tempęs 
siūlą.

Tada jis suskaitė šimtą ir at
sargiai traukė siūlą j viršų. 
Siūlas darėsi sunkesnis. Paga
lios jis pritraukė didelį mazgą, 
kuriuo prie siūlo buvo pririš
tas storokas šniūras. Ką visa 
lai gali reikšti? Taip jam gal
vą sukant, pasigirdo lėtas, bet 
aiškus Margaretos balsas: 
“Trauk viršun, Gerardai, iki pa
matysi laisvę.” Po tų žodžių 
Gerardas (raukė šniūrą viršun. 
Jis traukė ir traukė iki pri
traukė kitą mazgą, kuriuo bu
vo pririšta dar storesnė virvė. 
Virvę jis vis traukė, o jinai pa
sidarė taip sunki, kad buvo ko 
traukti. Jį nušvietė tiesa, o jis 
vis dirbo: traukė ir traukė iki 
nuo jo riedėjo prakaitas. Vir
vė darėsi sunkesnė ir sunkesnė, 
o jis jau nuvargo.
apačion, mėnesienoj jis pama
tė gaivinantį reginį: virve, lyg 
koki didele gyvatė, slinko link 
jo iš bokšto šešėlio.

Jis suriko iš džiaugsmo. Dar 
porą desėlkų nuožmių tempimų 
ir štai! Stora ir nauja virvė 
pasiekė jo ranką: jis traukė ir 
traukė ir įtempė virvės galą į 
kamerą. Kai bematant tą virvę 
jis pervėrė per abi skrynios 
rankenas ir surišo. Tada pasi
sėdo ant skrynios kad atgavus 
kvapą ir pasidrąsinus. Dabar 
jam reikėjo įsitikinti, kad ta 
skrynė yra stipri ir galinti jo 
sunkumą išlaikyti. Jis šoko ant 
jos su visa savo jėga. Trečiam 
pasišokime plyšo skrynios šp- 
nas ir išbirėjo iš jos pergami- 
nai. Skrynios stipribei jis ne
pasitikėjo ir todėl davė jai pa
galbą: jis paėmė geležinę štan
gą ir su mažu šniūru pririšo 
ją prie didžiojo šniūro, idant 
štangą butų skersai lango. Jisai 
užlipo ant skrynios ir nuo jos 
iškišo kojas lauk per langą ir 
per pusiau kabojo sienoje, lai
kydamasis viena ranka už tos 
dalies šniūro, kuri buvo vidu
je. Tylioje naktyje jisai girdė
jo savo širdies plakimą.

Laisvas oras kvėpavo jam į 
veidą ir teikė jo rizikai drąsos 
— 'į laisvę. Jį laukė daug pa
vojų, 
buvo 
pusėj.

bet didžiaušis pavojus 
išlipti ant virvės lauko 
Gerardas susirhąstė. Ant 
jis pasielgė kaip plauki

kas: įtraukė pilvą ir slinko lie
meniu * lauk ..per langą. Tvirtai 
laikydamas abiem rankom vi
daus virvę, jis visomis pastan
gomis griebė kojomis išlaukinę

padėjo kairę ranką! 2. Kuopą sudaryti Ir palaikyti pei
kia nemažiau penkių studentų.

3. Kuopa išrenka sau pirmininką,
raštininką, iždininką ir finansų raš
tininką. (

4. Kuopos viršininkų rinkimai 
sibuna pradžioje spalių mėnesio, 
dinasi, są pradžia mokslo metų.

5. Kaip tankiai laikyti susirinki
mus ir kaip juos vesti — tai pačios 
kuopos reikalas.

6. Pereinant iš vienos kuopos j 
kitą, reikia pristatyti paliudijimas.

7. Kuopai mirus, turtą pasiima 
centras.

L. M. S. A. valdymosi 
; , pamatai

1. Organizacijos narių arba kuo
pų išrinktų atstovų susivažiavimas, 
arba seimas, atsibuna kas metas.

• 2. Susivažiavimas išrenka centro 
vyriausybę; pirmininką, raštininką, 
iždininką, redaktorių ir apšvietos 
komisiją.

3. Organizacijos jirtatus permaino 
ar dapildo susivažiavimo atstovai pa
prasta balsų daUgdma.

4. Suvažiavimo Vietą parenka ir 
nusprendžia patsai centrdk. 9

Pastaba. Seimo laiką^ privalo cen
tras pranešti kuopoms ne vėliau, 
kaip 90 dienų prieš seimą.

5. Susivienijime likus mažiau pen
kių narių, jis turi būti lįkviduotas, 
o jo turtas pavestas atatinkamai 
moksleivijai Lietuvoje, kurių tikslas 
sutinka su musų tikslais.

Centro Valdybos pareigos
* ' (

1. Centro Valdyba posėdžiauja ne
mažiau kaip 6 kartus į metus. Rei
kalui esant Centro Valdyba gali po
sėdžius laikyti taip 
ganizacijos reikalai 
ryti. Pirmas naujos

' posėdis turi įvykti
šio po seimui, šiame posėdyje seno
ji valdyba perduoda naująjal valdy
bai organizacijos knygas, aritspau- 
dą, dokumentus ir kitus organizaci
jos raštus.

2. Posėdžiams laiką ir vietą nu
sprendžia pati Centro Valdyba atsi
žvelgiant j tai, kad posėdžiams lai
kąs butų patogus visiems valdybos 
nariams arba bent didžiumai.

3. Neatėjus bet kuriams Centro 
Valdybos nariui j tris reguliariškus 
posėdžius, Centro Raštininkas jam 
praneša, kad jis yra netekęs Centro 
Valdybos tarpe teisių, o jo vieton 
pakviečia sekantį seime po jo dau
giausia gavusį balsų. Jeigu tokių ne
siranda, tai likusieji Centro Valdy
bos nariai jo vieton nominuoja tris 
geram stovy esančius narius ir Icid-
U -r.-------------- ;

at- 
va-

siramino, 
ant slenksčio ir išsirito lauk. I

Jis pasitvėrė geležinę štangą' 
ir per vieną išgąstingą momen
tą 'ant jos kabojo lauke už de
šinės rankos. Su kairiaja ranka 
jis sučiupo virvę prie savo ke
lių, nes aukščiau nebuvo gali
ma su ranka apkabinti virvę, 
kadangi ji buvo labai prisispau
dusi prie sienos. Kaip tik su 
kairiaja ranka jis virvę gerai 
suspaudė, štangą paleido ir 
sparčiai griebėsi už virvės su 
dešine ranka. Tatai darydamas, 
jis nusileido žemyn apie vieną 
mastą. Iš apačios pasigirdo silp
nas šauksmas. Gerardas kabo
jo ore. Jis sukando dantis, stip
riai suspaudė kojomis virvę, 
sugniaužė ją rankomis ir lėtai 
čiožė žemyn ranka pzo rankos.

Jisai praslinko , vieną didelį 
šiurkštų muro akmenį po ki
tam. Vienas akmuo buvo ap
augęs žaliom samąnom. Mėnu
lis švietė į jo kalėjimo langą. 
Langas išrodė, labai arti. Ju
dančios ant žemės figūros iš
rodė baisioj tolumoj. Žiūrėji
mas žemyn padarė jį pakvaišu
siu. Jis todėl įdūrė savo akis į 
muro sieną prieš save ir lėtai 
leidosi žemyn, žemyn, žemyn.

Ant sienos jis pračiožė apie 
dešimts pėdų aprudėjusį ir glei
vėtą ruožą. Virvė labai užkai
tino jo rankas. Jis dar kartą 
metė žvilgsnį į viršų.

Kalėjimo landas jau buvo to-

žemyn —

tankiai, kaip or- 
verčia tatai da- 
Centro Valdybos 
už vieno mėne-

Žemyn — 
žemyn.

Paskaudo nuo virvės jo ran
kos.

Jis pažiurėjo į viršų. Kame
ros langelis buvo taip toli, kad 
jis jau nebebijojo nukreipti 
akių į apačią. Ir tenai, nedau
giau kaip trisdešimts pėdų po 
jo kojų, su viršun iškeltomis 
draugingomis rankomis laukė 
jį sučiupti Margareta ir Marti
nas, jeigu jisai kristų. Jisai ma
tė, kaip mėnesienoj žibėjo jų 
akys ir dantys. Jų Lupos buvo 
praviros; kvėpavo jie sunkiai.

“Atsargiau, Gerardai! O, at
sargiau! Nežiūrėk į apačią.” v

“Nebijokite,” linksmai sušu
ko Gerardas. Jisai nusigrįžo į 
sieną, bet slinko žemyn grei
čiau.

Už minutės jo kojos buvo jų 
rankose. Jie sugriebė jį pir
miau, negu jis pasiekė žemę, ir 
visi trys sulipo krūvon į vieną 
glėbį.

Amerikos Liet. Moksleivių 
Susivienijimo Konstitucija

Moksleivių organizacijos 
vardas

laikraščiuo-

mokslo ieš- 
vidurines ir

šitos organizacijos vardas: Lietu
vių Moksleivių Susivienijimas Ame
rikoje.

L. M. S. A. Tikslas
1. Spiesti lietuvius moksleivius į

vieną būrį. ' /
2. Budinti ir stiprinti tautinę są/ 

monę pačiuose moksleiviuose, juo la
biau čia augusiuose, ir visuome
nėj.

3. Kiek galima dirbti savitarpi
nį moksleivių lavinimosi darbų.

4. Su apšvieta išeiti į visuomenę 
kuodaugiausiai. O tai yra varyti 
švietimo darbų mokslinėmis prelek- 
cijomis, prakalbomis, raštais moks
leivių organe ir kituose 
se, etc.

5. Nurodyti aukštojo 
kautiems atatinkamas 
aukštąsias mokyklas.

G. L. M. S. A. neskaito savo tik
slu agituoti už kokių sors partijų, 
net skaito sau už pereigų apginti 
mokslą ir vesti diskusijas su tomis 
partijomis, kurios niekina mokslų ir 
kultūros darbų.

7. Leisti organų kaipo reiškėjų or
ganizacijos principų. \

8. Įsteigti ir palaikyti moksleivių 
fondų.

Kas gali L. M. S. A. priklausyti
L. M. S. A. priklhusyti galt: (a) 

vidurinių (High Sčhool), aukštųjų 
(Colluge atld University) ir dkrOdi- 
duotų meno mokyklų studentai; (b) 
aldmnai; ir (c) pėrtraukę mokslų 
(kurie žada ir vėl prakali nlčkslų 
eit) moksleiviai.

Pastaba. Kuopa turi galių nu
spręsti narių atatinkamumų.

L. M. S. A. otganlzavirhosi 
pamatai

1. šitų organizacijų sudaro kuopos 
ir pavieniai nariai.

žia narių referendumui vieną iš jų 
išrinkti.

4. Su sprendžiamu balsu Centro 
Valdybos posėdžiuose dalyvauja: Cen
tro pirmininkas, raštininkas, iždinin
kas, organo vyriausysis redaktorius 
ir trys Apfivietos Komisijos nariai. 
Redaktoriaus ir Apšvietos Komisijos 
Centro Valdybos posėdžių lankymas 
nėra privalomas.

5. Centro Valdyba turi galę su
spenduoti bet kuopą, pripažintą kal
ta peržengime L. M. S. A. konsti
tucijos, įstatymų bei taisyklių; ji ga
li paimti į savo globą suspenduoto
sios kuopos turtą, kaip tai: pinigus, 
dokumentus, antspaudą, knygas ir 
archivą.

6. Centro Valdyba turi laikyti glo
bojo visą moksleivių organizacijos 
nuosavybę ir prižiūri, idant Centro 
Iždinįnkas pristatytų kauciją tokioje 
sumoje, kokioje yra seimo paskirta.

7. Centro Valdyba turi visą L. M. 
S. A. pildomąjį autoritetą ir vyki
na visus organizacijos darbus sulyg 
įstatymų, priimtų metiniuose ar ne
paprastuose seirhuose. Kaipo pildo-

* ’ J
moji įstaiga ji turi pilną galę ir už- 
žiurą ant visų L. M. S. A. reikalų. 
Centro Valdyba riša visus kuopų ar
ba pavienių narių skundus. Kaltinin
kus ji gali spenduoti, bausti arba iš 
organizacijos pašalinti, jeigu prasi
žengimai būna aiškiai įrodomi, 
kius savo sprendimus ji duoda 
tiniams seimams patvirtinti.

Redaktoriaus pareigos

1. L. M. S. A. redaktorių
ir jam algą nustato seimai vieniems 
metams.

2. Jisai organą veda mokslo, dai
liosios literatūros £ei visuomenes ap
švietos pakraipoje. Pagal savo nuo
žiūra jis taiso ir talpina organui pri
siųstus raštus, kurie neprieštarauja 
organizacijos įstatymams ir pakrai
pai. Į

3. Organo redaktorius turi teisę 
kviesti nemokamus pagelbininkJs ir 
bendradarbius. Jeigu redaktorius ne
sutiktų bet kurio bendradarbio ar or
ganizacijos nario raštų į organą dė
ti, o raštų autorius to reikalautų, 
tai tokių raštų vej-tė pavedama nu
spręsti apšvietos komisijai.

4. Del ligos ar kitų priežasčių ne
galėdamas toliau organo vesti, savo 
rezignaciją jis įteikia Apšvietos Ko
misijai,

Apšvietos Komisijos pareigos
1. Apšvietos Komisija peržiūri pri

duotus organui stambesnius raštus, 
kurių redaktorius nesutinka talpinti, 
ir išduoda nuosprendį sulig jų ver
tės.

To- 
me-

skiria

2. Jos pareiga yra prižiūrėti ofi
cialiu organo leidimą ir daboti, idant 
jisai tarnautų visuomenės apšvietai 
ir organizacijos tikslams.

8. Apšvietos Komisija privalo ru-» 
pintis, kad šios organizacijos tikslai 
butų vykinami gyvenimam

4. Ji stengiasi supažindinti orga
nizacijos narius su autoriais ir raš
tais, kurie yra tinkami skaitymui ir 
skleidimui.

5. Ji dalyvauja visuose Centro Val
dybos posėdžiuose su sprendžiamuo
ju balsu ir duoda savo patarimus ir 
rekomendacijas.

6. Organo redaktoriui įteikus re
zignaciją, Apfivietos Kpmisija skiriu 
iš savo tarpo vieną ar daugiau žmo
nių vedimui organo iki sekamui sei
mui.

Pastaba. Jeigu Centro Valdyba 
dėl kokių nors prasižengimų pašali
na iš Šios organizacijos narius bei 
nares, o sekamas seimas tatai pa
tvirtina, tai ątgal' juos į organiza
ciją priimti tegali tik Seimas, jeigu 
kuopa to prašo. (

Prasižengimai kuopų ir
, pavienių narių i

1. Kuopos arba pavieniai nariai 
būti nubausti bei pašalinti išgali

organizacijos už:
(a) Peržengimą Susivienijimo įsta

bų;
(b) šmeižimą organizacijos arba 

pavienių ypatų žodžiu arba raštu;
(c) Naudojimą organizacijos var

do frakciniams arba apgavingiems 
tikslams;

(d) Neužsimokėjimą per šešis mė
nesius paskirtų duoklių.

Pastaba kuopoms

1. Naujai įstojęs j L M. S. A. 
narys naudojasi visomis šios organi
zacijos teisėmis, bet neišbuvęs joje 
šešių mėnesių negali būti renkamas 
j bet kokhf kuopos valdybos vietą.

2. Kuopos gali uždėti bausmes 
savo nariams už prasižengimus, bet 
nariui nesutinkant gali kreiptis prie 
Centro valdybos.

Duoklės
Kiekvienas L. M. S. A. narys už

simoka dolerį ant metų. Trys ket- 
virtdaliai šitos sumos (75c) eina į 
centrą, o vienas ketvirtdalis (25c) 
pasilieka kuopai.

Rėmėjai
Rėmėju gali būti kiekvienas, ku

ris paaukoja šiai organizacijai pen
kis dolerius kas metas.

Pastaba. Pusė šitų pinigų eina į 
centrą, o kita pusė pasilieka kuo
pai.
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Sergančios moterys turi 
būt padrąsinamos

Laiškas kaip šis parodo 
gerumą Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Santos kava šviežiai prirengta, 3 svarai $1

NEW OWNERSHIP
Kiekvienas 
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

Kalėjimo skandalas didėja
Netik kalėjimo viršininkai, bet 

ir šerifas liko įveltas.

PurHan 
Malt

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieką
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Turtle Lake, Wisconsin. — “Aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Vege

table Compound 
nuo silpnumo, nu
garos skaudėjimo 
ir nervingumo. Aš 
turėjau tuos trube- 
lius per eilę metų, 
dar ir kitas gyduo
les vartojau, bet 
aš neradau kitų gy 
duolių taip gerų 
kaip Vegetable 
Compound ir aš 
rekomenduoju jas

savo draugėms, kurios turi tuos pa
čius simptomus. Aš mačiau jas gar
sinant ir nutariau pabandyti jas, jos 
pagelbėjo nuo mano truhehų. Aš gim
džiau 6 kūdikius ir prieš kiekvieną 
gymdymą vartojau Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound, nuo silp
numo, vėmimo, prasto apetito ir nu
garos skaudėjimo ir po gimdymo. Jos 
yra geros gyduolės, nes visuomet pa
gelbėjo man. Aš taipgi vartojau Ly
dia E. Pinkham’s Liver Pilis per pas
kutinius 8 metus nuo užkietėjimo”.— 
Mr. Mabel Ua Point, R F. D. No 1, 
Turtle Lake, NVisconsin.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LA P LA N D, 
PITTŠBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antro r r p. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba ,

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. SiHte SU ^’hieago. III.

NORTHtbĖRMAN 
—LLOYD““ 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
J LIETUVA 

per Bremeną 
Trečioje klesoj.j yra miegami 

kambariai

Cook pavieto kalėjimo skan
dalas didėja. Jis kilo delei davi
mo didelės laisves kalėjime 
dviem žymiems butlegeriams, 
Lake ir Druggan, kurie buvo 
nuteisti vieniems metams kalė
jimai) už teismo paniekinimą. 
Delei to tapo pašalinti iš vietos 
du kalėjimo viršininkai, o šeri
fas Hoffman. kuris yra atsa- 
komingas už tvarką kalėjime, 
liko pašauktas teisman pasiaiš
kinti, ar jis nėra kaltas už tei 
smo paniekinimą, kad tiems ka
liniams buvo duota perdaug 
laisvės. Šerifas lloffman teisi
nosi tuo, kati jis nieko nežino
jęs kas dedasi kalėjime ir už 
visą tvarką atsako kalėjimo viv 
surinkai. Dabar tečiaus išėjo 
aikštėn, kad tie du kaliniai tu
rėjo daug laisvės tik todėl, 
kad jie davė kalėjimo viršinin 
kui Westbrook didelius kyšius; 
davė jie kyšius ir kitiems kalė
jimo valdininkams. Jie kyšiais 
išdalinę apie $30,000 ir todėl 
jie turėjo tiek daug laisvės. O 
kyšius jie turėjo duoti, nes ki
taip su jais buvo elgiamasi 
daug prasčiau, negu su kitais 
kaliniais. Tą prisipažino tie du 
kaliniai, Lake ir Druggan. Tą 
patvirtino ir kiti kalėjimo val
dininkai, kurie prisipažino gau
davę nuo jų kyšiais imi $200 ar 
daugiau į mėnesį, bet West- 
brook gaudavęs kas menesį 
tūkstančius. Jie imdavę kyšius 
su \Vestbrook žinia. Vakar to- 
čiaus Druggan liudijo, kad h 
šerifas lloffman žinojo apie 
ėmimą kyšių, nes jis, Druggan, 
skundėsi šerifui dėl kalėjimo 
viršininko nuolatinio reikalavi
mo kyšių. Tečiaus Šerifas ne- ’ 
kreipė domės ir nieko nedarė, 
kad pašalinus iš kalėjimo gra- 
ftą. Druggan liudijimą patvir
tino ir kiti kalėjimo valdinin
kai. Teismo tyrinėjimai vis dar 
tebesitęsia.

“LARKIN COMPANY”
NUPIRKO <

J. OPPENHEIMER CO.
Ir dabar išparduoda visą staką

Po seredos dienos šį krautuvė bus žinoma kaipo

“LARKIN STORE”
Seredoj Yra Dolerio Diena

Štai yra keletas iš daugelio šimtų barbenu kuriuos nupirksit po $1 
šioj krautuvėj rytoj
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Vyry Union Siutai
sto-Vatiniai,

ri, eeru

random,

ros 36 iki

kežnas, $1.00
Trečias augštas

arba

mie

46,

Silkinės Pančiakos
Del moterų, shif-tf^' 
fon, pusiau, su siu- 
le iš užpakalio, 22 vM 
colių boot šilko, su 
garter viršumi. Vi- Ib 
šokių spalvų, visųJF V 
mierų,

2 poros už $1.00
Pirmas augštas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/------ ---------------------------------
Svetimšaliai grįždami i 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių 

___________________ __ . /
100 N. LaSalle StM Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

Apiplėšė Mildos aptieką
Joseph Matulis, klerkas Mil

dos aptiekoj, 3138 So. Halsted 
St., pranešė policijai, kad pe
reitą šeštadienį ginkluotas plė
šikas užpuolė aptieką ir paėmė 
iš registerio $75.

Šilkinės Vestes
“Phoenix” ar
ba “Munsing- 
wear” išdirbi
mo. Parinktų 
spalvų,, kol jų

Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiola»
Prašykit groseminkų

I

Matai Kas Dedasi?

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 krauio.

• I
Niekas neali būtir palyginama, kaip 

k ištrynimas au geruoju, senuoju
* Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiJkimą šalčio, 
tuojaus naudokit ši garsų namini 
pagelbininką. kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ar 70c vaistinėse. Tčmykit. kad 
butų Inkaro vaizbaienklis ant pake
lio.

fTad?richter A CO. 
Berry & South 5th S t s. 

Brooklyn, N. Y.

Keturi žmonės užmušti

yra po

$1.00
Pirmas augštas

M 
M 
H 
M 
M 
H

Mergaičiy nuo Lietaus 
Apsiaustai

Kaip guminiai, pil- V 
nos mieros ir apš- 
tųs. Tik raudoni 
ir mėlyni, mieros 7 
iki 14

$1.00
Antras augštas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Overalls Jumperiai
'n •> •

Unios išdirbinio

tamsiai medini,

mieros 36 iki 44

$1.00
Pirmas augštas

“Daisy” Muslinas
Minkšto išdir- / \
bimo, baltina- //įSĮ 'į 
mas (kostume- /l&Sį 
riui tik 16 ma- įpjvlSY 
stų) 8 mastai MUSLIN

$1.00
Trečias augštas

, Gauntlets
Moterų chamoi- 
sette n o v e 11 y į 
gauntlets, su ap- I 
siuvinėtais ran- 
kogaliais. Išsiu- Įj 
vinėta nugara. I 
Pilki ir mode,i 
mieros 6y> ikii^į 
8i/>

$1.00
Pirmas augštas

Vaiky Bliuskos
I š broad- 
cloth. Gerai A 
padarytos, 

dideles i r 
ruimingos.

Tan, mėly- 
nos ir bal- Įįį^jĮį|W<<n 
tos, mieros 8 
iki 16

$1.00
Antras augštas

Vaiky Kepures
Naujų rude- 
ninių stylių 
šviesių ir ta- 
msių patter- I 
nų

OlIP

• Redeemable for 
Valuable Gifts —

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

K
OtTAIlt

GYDOME VYRUS.
$50 ,, $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

ser- 
esate 
g a -

Ar 
pas- 

Atei-

Tūkstančiai šeimynų yra nusipir
kę pijanus pas Budriką ir visi yra 
pilnai užganėdinti. .

Didelis pasirinkimas pijanų.

• Pereitą sekmadienį automobi
liai užmušė keturius žmones. 
Louis Goldberg, 60 m., 5346 
Michigan Avė., liko užmuštai, 
kada automobilius nukrito 30 
pėdų nuo 23 gatvės tilto South 
Parkvvay gatvėj. Tai yra pir
moji automobilio auka toje gat
vėje. Trys kiti važiavę auto 
mobiliu liko sunkiai sužeisti.

Sportas
POŽĖLA RISIS SU VOKIEČIU

Jos. F. Budrik
*3343 So. Halsted St. , 

Stock Room 3327 So. Halsted St.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Ateinančią seredą, rugsėjo 
30 d., Požėla risis Shoenhoffen 
svetainėje (Milwaukęe ir Ash
land). Jo priešas bus vienas 

'geriausių vokiečių ristikų.
štai ką reikia pastebėti: Po

žėla neatšisako niekur ristis. 
Jis ritosi Clevelande, jis ritasi 
Star and Garter teatre ir yra 
pasirengęs ristis visur, kur tik 
bus progos. To negali apie save 
pasakyti nė vienas kitas lietu 
vis ristikas. Priminti reikia dar 
ir tai, kad jis ritasi ten, kur 
ritasi geriausi ristikai. Štai ii 
seredoj Shoenhoffeno svetainėj 
risis tokie garsus ristikai kaip 
Steinke, Zbyssko ir kiti. Tarp 
jų mes matome ir Požėlą. O 
tai reiškia, kad Požėla yra pn- 

•skaitomas prie geriausių risti-
kų. —N.

$1.00
Antras augštas
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Šlubos Sliperiai , 
Moterų juodi šilkiniai 
pom-poms. įlankomis siū
ti padai, mieros nuo 8 
iki 8

$1.00
Antras augštas

Veltiniai Sliperiai
Del vyrų, minkštais pa
dais, mėlyni ir rudi, 2 
poros /

$1.00
Antras augštas

Rankiniai Maišeliai
Moterų rankiniai maiše- 
lai, iš šonų rankenukes, 
kiekvienas su gerai pri
taikintu veidrodžiu

$1.00
Pirmas augštas

Mineralinis Alyvas
“Rusijos” išdirbimo, pa
prastai butelis $1, 2 bu
teliai

f $1.00 '
Pirmas augštas

Toileto Muilas
Kirk’o Bouąuet toileto 
muilas, 16 šmotų

$1.00 >
Pirmas augštas

Vaiky Apatiniai
Waist siutai, uLa Tausca” 
neblunkamų ir random 
spalvų. Su prisegtais gar- 
teriais, mieros nuo 2 iki 
12 metų, kiekvienas

$1.00
Pirmas augštas

S LANDRES MUILAS “Classic” landres muilas, 25 šmotai ĮJQ 
Ketvirtas augštas

Crepe
40 colių pločio. 
Novelty kraštais 
Fiber šilko Kre
pe. Geras pasi
rinkimas naujų 
spalvų ir stylių, 
jardui

$1.00
Conuenitnt Parking Space.

Cor Ashland Avė. and 47th Si

Po staltieses 
padingas

54 colių pločio, 
baltinama, sto
rai prikimšta', su 
tiesians ir zigza- 
giiyais 
mastui

$1.00
Pirmas augštas

stiČiais,

Buteliai dėl naminių gėrimų su patenntuotais kamščiais, tuzinui SI

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearhorn 
St„ 12 augštas 
Draugas kiek
vieno 1 sergan
čio vyrd. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Ateikite šian
dien, neatidš- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti 1 
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 Poriu 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” s: "914”
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai i gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į' 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma 
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. Ri REGISTER
109 N. Dearbom St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augito)

Kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel- 

bes sura- 
sti tikrą 
priežast} 

F jūsų ligos.
Ateikite pas 
Du. Ross, se
niausia speci
alisto Įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 

k ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodjjimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arha Privatiskas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra pątvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausia I>eus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Speciales 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 privatiž- 
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
niausių specialistu. ,

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom 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 priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

TIK KĄ GAVOME Iš LIETU
VOS “Lietuvos Socialdemokra
tu Partijos XII Suvažiavimo 
Smulkų Aprašymą“.

Labai įdomi knyga. Plačiai 
aprašo XII suvažiavimo eiseną, 
jo atstovų kalbas, etc.

*

Galima gauti Naujienose.
Kaina 20 centų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
dama* dantų emales — ta* lun
kui uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite' per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint
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Kaip su “Birute”?
“... Na tai kaip bus su “Bi

rute?” Ką-gi “Birute” koncer
tuos, vaidins šį sezoną ?

Mes laukiam ką lai nepapra
sto!....

Mes norim naujo, naujo, nau
jo!.. .

Tik nauja programa sutrauks 
publiką! Vanagąiti! Mes turini 
ką nors gero patiekti chicagie- 
čiams! Mes norim.... mes no
rim.... mes norim....”

“O ką-gi jus norit?” — 
užklausiau savo birutiečių.

— “Mes norim kad* publikos 
butų pilna, kad visi butų užga
nėdinti...” — atsako nekurie.

Norėti negana. Reik dirbti! 
O darbas tėra galimas tada, ka
da yra tinkamos gyvenimo są
lygos. Birutiečiai entuziastiškai 
stveriasi darbo, tu r daug nau
jų narių ir duok, Vanagaiti, 
mums kokį naują veikalą, mes 
tuo išmoksim ir “pastatysim ...”

Taip, gerbiamieji! Mes “pa
statysim”, bet ateis minia ir 
sugriaus... Ik'lko? Dėlto, kad 
ta minia, kurią sudaro chica
giečiai, mus remti neketina. 
M’įsų norai nors ir audrotų, 
bet jie — tyrų atgarsis. Nepa
kanka norėti — reikia norus 
užganėdinti. i,

Mus būrelis iš 70 su virš 
jaunuolių, lanko repeticijas, 
dainuoja, mokinasi, vargsta 
nuo lietaus, kaitros ar šalčio, o 
ar pareiškė mums kas nors už
uojautos žodelį. Jokio balso iš 
visuomenės. Aš praeity metų j 
sezoną nepatėmijau 
doje nei vieno užuojautos žo J 
džio, nekalbant apie 
paramą.
Rėmėjų, kurių nemažas skai-Į 
čius musų “Birutę” remia. Man ’ 
su “Birute” begalo sunku dirb
ti, kada mes jaučiamės našlai
čiais...

Pereitais metais, kada “Biru
tė” liko be vedėjo, aš provizo
riniai užėmiau jo vietą. Bū
nant kartu su savo “Dzimdzi- 
Drimdzi,” man nebuvo galimy
bės atsiduoti vien “Birutei”. 
Dzimdziai buvom penki, tat rei
kėjo uždarbiauti — “futbolą“ 
penėti.

Šiemet, kaip aš jau užėmiau 
“Birutės” vedėjo vietą ir dirb
siu tik su ja, norėčiau išgirsti 
balsą chicagiečių. Man svarbu 
jūsų žodis ir materiale parama. 
Aš noriu pasitarti su jumis, 
gerbiamieji. Noriu pasimatyti 
su Chicagos lietuviais biznie- 
Tiais, profesionalais ir visais 
lietuviais, kurie užjaučia dailę. 
Aš noriu kad “Birutė” butų tik 
dailės įstaiga, kuriai, rupi muzi
ka, daina, teatras. “Birutei” 
gyvas reikalas turėti Muzikos 
ir Dramos studiją. Juk tai vie
nintelė 
susibūrė

aš neturiu prirengtų artistų. 
j yra daug gabių 

jaunuolių, tik 
reik juos lavinti, jiems duoti 
galimybės išvystyti savo talen
tus. Birutietė p-lė M. Rykaus 
kaitė, šiandien Kaune. Lietu
vių operoj, yra pirmaeile artis
tė. O juk yra birutiečių ir dau 
giau, kurie stebino . ir stebins 
lietuvių visuomenę savo talen
tais.

Dabar, k adė. mes kartą są- 
vaitėj turim repeticiją “ant 
vėjo pagaires”, mes negalim 
per dvi valandas tinkamai iš
mokti, paprastos liaudies daine
lės, tai ką bekalbėti apie sun
kesnius dalykus su vaidinimu. 
Neturim savo buto, kur jaustu
mas namie. Turim inventoriaus, 
bet neturim kur padėti.

Turėtume skaityklą iš muzi
kos, dramos ir dailiosios litera
tūros, bet kur? Jei bent ant 
“Holstydžio” — ties ^Audito 
rium...

Ar tai ne tragiškai-dzimdzi- 
drimdziškai atrodo?... Tiek lie
tuvių, ir gerai pasiturinčių dar 
nekuriu, neįstengia “Birutei” 
•suteikti pastogę. Man adv. K. 
Gugis sakė, kad jo “tautiškoji” 
subankrutino, tat ar negalėtu
me mes paimti ją į savo globą? 
Nupirkim arba 
bent keletui metų, ii- «turesime 
“Birutei” patogią

D-ro

P-lė Bilda James, Anglijos 
moterų čempionė-plauklke, kuri 
atvyko Amerikon h’ važinėsis | 
po įvairius miestus.

-V -N-....................... ..........—.........- .................................. ..........................

sirinkimas Tamuliunlenės sve 
tainėj ir sekamas sutrinkimas 
bus visai naujoj vietoj. . Kiek 
vienas narys gaus atvirutę.

Pereitam susirinkime buvo 
kalbėta apie auksinį konkursą. 
Visų narių prideryste darbuo
tis, kad gavus kuodaugiausia 
naujų narių. Deją, ne visi na 
riai tai supranta. Kitų kuopų 
nariai bruzda ir dirba išsijuosę 
šiame auksiniame konkurse, 
bet musų kuopoj tik vienas ki
tas juda, o visi kiti atsĮdeda .: 
ant organizatoriaus. Tiesa, or- ' | 
ganizatorius dirba, bet ir visi 
mos galėtumėm pagelbėti, tada 
ir darbas butų • lengvesnis ir 
pasekmes butų daug geresnės. 
Tad į darbą visi —

West Šitie
Vinco Kudirkos 

susirinkimas

sau ir

dr.jos ;

išnomuokim
Cicero

Rugsėjo 12 d. įvyko Dr. Vin
co Kudirkos dr-jos susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo na- 

l rių neskaitlingai. Pirmininkas 
f i r pagelbihinkas nepribuvo j 
laiką, tsd pirmininku šiam su
sirinkimui išrinktas M. Dau- 
čiunas. Susirinkimai vasaros

Tamuliunienč panaiki-1 karščiams užėjus porą kartųP-nia
na savo svetainę ir paverčia Į 
gyvenamuosius kajnbarius. Nie- 
kurie tuo džiaugiasi, nes esą 
apielinkė bus ramesne. Bet nie
ku rios draugijos netenka1 vietos 
susirinkimams. Tečiaus didelės 
bėdos joms nebus—gaus kitur 
tinkamą vietą. Juk yra didele 
ir visiems prieinama Liuosybės 

'svetainė, yra ir daugiau vietų;
o užvis geriausia, 
svetainė. Visas tik

neįvyko. Orui atvėsus, tikimą-' 
si, susirinkimai bus skaitlin- 
gesni ir pribus naujų narių. 
Nuo pradžios šių metų į dr-ją 
prisirašė naujų narių vyrų ir 
moterų keletas ir yra keletas 
prižadėjusių prisirašyti, Pri
ėjus piie komisijų raportų pa
aiškėjo, kad piažai yra kas 
veikiama ir nekuriu komisijų 
nariai neateina nė į draugijos

(Tąsa ant 8-to pusi.)

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis- 

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 28 centai.

Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 16 ir 60 centai.
z . '

Pirmiausiai kreipkis į aptiską.

LIETUVIS AKIŲ | IŠPLAUKS iŠ NEW YOR- 
|Kl) STAČIAI Į LIETUVĄ

Palengvins akių įtempimų, kum 
esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karfitį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpregystę ir toliregysU 
Prirenka teisingai akinius. Visuo 
se atsitik imliose egzaminavimas du 
romas su elektra, ptirodpnčia ma
žiausias klaid:>f. Speciali atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus, 
niai ąuo $4.00 ir augščiau. Vai: 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulcvard 7589

Aki 
1(

L ?Baltij(,:; Amerikos Linija rengia 
specialę ekskursiją Lietuvon gar- 

! laivių S*. S. LITUANIA, spalių 13

Lietuvių Dęptistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmu 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
p Įeito m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas^musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų i valkata’

1545 West 47th Street
Net 'li A’-’ltlanc* Avė.

dienų, 192.) ir. P-as Juozas Smil
iui, šios kompanijos lietuvis atsto
vas, keliaus drauge su šios ekskur
suos keleiviais.
Garlaivis 8. S. IJTLAMA plauks 

, stačiai į Klaipėdą
Daug ekskursijų rengia į Lietu

vą įvairios laivų linijos, tačiau ši 
Baltijos Amerikos Unijos ekskur
sija įvykins praktikon lietuvių sap
nus, kad galėjus plaukti iš Ameri
kos stačiai į l/eluvos uostą.

Todėl visi lietuviai, kurie ren
gėsi ir rengiasi aplankyti savo gim
tinį kraštą, dabar turėtų keliauti 
su šia ekskursija garlaiviu S. S. 
IJTL’ANIA stačiai į Klaipėdą, pri
žiūrint ir vadovaujant kompanijos 
lietuviui atstovui, su kuriuo kiek
vienas galės susikalbėti savo pri
gimtoje kalboje ir kuris prižt^irčs, 
kad keleiviai turėtų smagių ir ma
lonių kelionę visu laiku.

Yra gauti pranešimai, kad ren
giamasi Klaipėdoje iškilmingai su
tikti šios ekskursijos keleivius, 
kuomet garlaivis -S. S. IJTl’ANIA 
pribus į Klaipėdą. Tikrinama, kad 
visi šios ekskursijos keleiviai bus 
puikiai priimti ir širdingai pamy
lėti, kad pažymėjus pirmo garlai
vio atplaukimą Klaipėdos uostau 
stačiai iš Ne\v Yorko.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

'— —------- .dabar yra išgy-
• domos vartojant

naujausj Euro
pinį gydymų ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos

W F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWAvfetą. Per- 

taisysim sau atatinkamai ir 
turėsime ne tik vietą repetici
joms, bet ir šeimyniškiems va
karams, kur kiekvienas chica- 
gietis ras sau poilsio vietą po 
dienos darbų. Mes jums galė
sim ruošti koncertus,, vaidini
mus ir tįda jausimės visi na
mie. Į

“Birutė” ir aš, busim atsako-*. x i . , o užvis geriausia, tai miestopr.es jus .r darbas bus (ik bl
materialekt?ving?!n13: Juk .,paJSKU,kad j. yra ne.ietuvių distrikte.
macei i<.ię mes turim. Muzikos srity mes1 

Aš negirdėjau balsoJturjm į§ birutiečių tarpo: Bi-1 
janską, Jozavitą, Briedį, Olį 
o iŠ dramos — visą Dzimdzi- 
Drimdzi.

Mums pajėgų užteks ir biru- į 
tiečiai gaus progos lavintis ne1 
tik dainoje, bet ir vaidinime. 
Tada galėsit iš mus reikalauti, 
kadą jus mums duosite, 
chicagiečiai, bukite musų globė
jais! šiandien, kada Kaune, 
švietimo Ministerija užlaiko 
Operą ir Dramą, tai jie ’desėt- 
kais operų ir dramų jau turi 
repertuare. O Chicaga, su lietu
vių desėtkais tūkstančių “suby- 
tina” juk Kauną Ir mes nega
lime “Birutę” Užlaikyti — vie
nintelę dailės Draugiją! Geda 
butų mums prieš visą savo tau
tą! Atskirų parapijų chorai 
turi sau sales, teatrus, o čia 
Chicagoj “Birutė”, net nuosa
vos salės repeticijonąs neturi.

Aš ryžausi būt nenuorama ir 
jus .klabensiu tol.' kol atsiek
siu savo tikslą. Visi už vieną, 
už visus! Jei norite turėti sielai 
peno, tat burkimės į vienetą ir 
aš jums prižadu darbuotis tiek, 
kiek mano jėgos leis.

Prabilsiu į jus, mylimi chica
giečiai, viešai Lietuvių Audito
rijoj 11 spalių per “Birutės” 
sezono atidarymo koncertą. Aš 
jums patieksiu projektą ir lai 
žinos visuomenė ko aš trokštu 
“Birutei.”
Viską, ką mes drauge padirb- 

sim, liks jums ir jus priaugan
čiam jaunimui.

—A. Vanagaitis.
Birutės vedėjas.

Chicaga, 27 rugsėjo.

o mes čia papratę viską turėti 
ant vietos, esą kas ten eis kele
tą blokų. Kituose miestuose gi 
zmorico k" itaip yra papratę ir 
pas juos susirinkimai būna ra* 

•mus ir gražioj vietoj, ne tokie, 
kaip kad būna prie saliunų. Bet 
kaip ten nebūtų, SLA. kuopa, 

ogiausia šioj koloni- 
žingsnį prie 

miestelio svetainės. Pereitas jos 
susirinkimas bus paskutinis su-

' kaipo pažangiausia ši 
joj draugija, darys ži

DAINOS
Del keturių baisų 

Surinktos L. Eremino

ir

organizacija, kurion 
tiek gražaus Chicagos 
jaunimo visokių pa-

gražaus, 
aš jiems 

tinkamas darbui

čia 
tu-

žiūrų.
Turėdamas tiek 

k gimusio jaunimo, 
riu patiekti 
sąlygas.

Čia tai iškyla klausimas 
“Birutės” Muzikos ir Dramos 
Studijos. Be studijos, mes nie
ko nenuveiksime. Kaip aš galiu 
statyti operetę, dramą ar šiaip 
kokį nors muzikalį veikalą, jei

Šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. 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 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios 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- 
^iuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 Su* Halsted St.

Chicatf*, UI. /

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

Ramashauskas — su perf ūmais, 
A. K. Junievicz — sieninį 
laikrodį, W. J. Stankūnas pu
sę tuzino paveikslą, ,P. K. 
Bruchas — perlus, Wilson 
Fashion Shoes — Sliperius.

šiai yra dar daugiau dova
nų, kurias musų biznieriai tei
kėsi duoti” garsiojo Naujienų 
maskarado dalyviams.

OREMŲS DRUG Company, 
kurios savininku yi'a ponas K. 
Ramashauiskas, 3313 South 
Halsted St., pažadėjo duoti bu
telį gerų, kvepiančių perfumų 
ir dar priedai^ dovanoti ružės. 
Jis mano, kad mergaitėms, ar 
moterėlėms, norinčioms palai
kyt tinkamą skaistumėlį, būti
nai reikia pasidažyti veidelius, 
o kad apart skaistumo dar pa
daryti ir šiaip gerą įspūdį į 
jaunikaičius ar į draugus, dar 
reikia susikvepinti su perfu- 
mais. Taip galvodamas, ponas 
Ramashauskas ir surado,
jo skiriama dovana bus labai 
tinkama ir pageidaujama.

Naujienų pasiuntinis, P. Gal
skis, !
sau, kaip ta perfumų bonku- 
tė atrodo, bet kadangi tos pu
šies dalykai yra labai įvairus, 
jis bijojęs imti atsakomybę 
piešti perfumų paveikslą; o 
apie ružę jis sakosi visai netu
rįs jokio supratimo. Tai taip ir 
negalima parodyti, kaip tie da
lykai, atrodo.

busPaveikslų miera
Ponas Stankūnas

kiekvienam yra labai svarbu tumo. 
gyventi pagal nustatytų tai- 5x3 colius, 
syklių, o tų taisyklių be gero 'tvirtina, kad paveikslai yra la- 
laikrodžio nieku budu negali
ma žmogui prisilaikyt. Tos tai
syklės esą tokios: paros lai
kas reikia dalyti į tris lygias 
dalis, būtent: 8 valandas *dirb- 
ti, 8 — ilsėtis ir 8 — praleisti 
visuomenės naudai ir pasilinks
minimams. •

* Kas prieš šias taisykles
į nors pasakyti?

tinkama / dovana 
ir kiekvienu lai- 

tiems, kurie

gali

bai puiki ir 
kiekvienam 
ku, o labiausia 
turi galimybių laimėti dovaną
už pasižymėjimus.

Apie paveikslus Galskis sako 
nematąs• reikalo aiškinti; sako, 
kiekvienas žino kaip atrodo 
paveikslas, arba kaip Lietuvo
je vadina, atvaizda, o jei yra 
tokių, kurie nežino nieko apie 
paveikslus, arba norėtų tuo- 
jaus nusifotografuoti save ar 
savo šeimyną, tegul kreipiasi 
pas ]|ioną Stankūną, o jis mie
lai patarnaus kiekvienam.

Tai tiek šią dieną, ryloj 
pasakosiu daugiau.

ne-
ir

(larteia 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. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile lenkiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Rąy egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme vUokių „rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio ‘ trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokioj' rūšies priva- 
tiškas ir veueriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikoje praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite i mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie būvu nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.
, Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nud 9 ryto iki 
6:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir/Su bato j nuo 9 ryto iki. 8 
yakare. Nedėlioinis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Mcdical Institute
I)R. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

pa-

Galskis sako bandęs nupiešti 
to laikrodžio tikrą paveikslą, 
bet nupiešęs kitokį — tikreny
bėje jis pats nežinąs ar tai 

sako bandęs Įsivaizduoti ■toks ar kitoks laikrodis busięs

kad

— ale kad jau nupiešė, deda
me tą paveikslą, nes jis visgi 
yra panašus į laikrodį. Kas la
bai įdomauja pamatyt laikrodį 
pirm maskarado, gali nueiti į 
pono Junievičiaus krautuvę ir Ponai biznieriai ir biznio įs

taigos! Aš laukiu jūsų ranką 
ištiesęs ir savo ausį prilenkęs, 

, kaipo pagarsėjęs kad jus parodytumčt savo ma- 
sumanė nufotogra- Jonę ir savo simpatiją tiems 

j ar smar-JjNaujienų skaitytojams ir priė
jo dovaną laimėsSteliams, kurie rengiasi pasiro-

SSo. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Šokamos durys nuo Astor teatro

W. J. (STANKŪNAS, 3315 S.
Halsted S t

A. R. JUNIEVICZ, 3317 So. , fotografas,
Halsted St., kur randasi jo ne-Sfuoti * tą smarkuolį 
miefnka auksinių daiktų krau-Bkuolę, ka 
tuve, dovanoja sieninį laikrodį J] Naujienų maskarade, ir pada-Edyt Naujienų maskarade dide- 

,vertą $15.00.
skirdamas šią dovaną turėjęslvcrtės $10.00. Tuos paveiksluslmums apie savo dovanas! Ar 
mintyje, kad žmonės labiau!?ali imti kaip nori: su kostiu Blai didelę dovaną duosit, ar ma- 
laikytųsi laiko. Jis tiki, kadBmais ar be, jam nedaro skir-Bsą, visiems pasakysiu ačiū.

Ponas .lunieviszjryti pusę. . tuzino paveikslų,Bliais pasižymėjimais. Praneškit

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonėsr
taip pataria Lietuvos bankai
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Ugiimi bateliuose
• I

(Tusu nuo 7-to pusi.)
Musų mylimas vytas ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 49 metų amžiaus, 
Rugsėjo 25 d., 2:30 vai. dienų. 
Paėjo iš Struviškių kaimo, Liūtį- 
vinavos parapijas, Mai iampoks 
apskr., Suvalkų rėd. Ameriko
je išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
motei j Izabelę pq tėvais Pa
peikiate, 3 sūnūs, Antanų, 
Juozapų ir Andrių, dukterį Al
binų, brolį Ak‘xan<lra, seserj 
Elzbietą. Hunas pašarvotas 
randasi 10256 Commercial Av. 
Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Rugsėjo 29, 8 vai. ryto iš namų 
10256 Commercial Av. į Av. 
Juozapo bažnyčią So. Chicagoj, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už vėlionlo sielų, o iš ten 
bus nųly<lėt.'is i £iv. Kazimiero

susirinkimus, Nutarta rinkli 
iš naujo komisinis ir darbas 
privalo būti savo eigoje. J ko
misijų pirkimui dovanų na
riams,’ išbuvusiems dešimts 
metų draugijoje įėjo J. Mikė
nas, d. Povilonis ir J. Gelgau
das, j veikiančią komisiją — 
A. Zalatorius, J. Mikėnas ir J.

Taipgi draugija ruošiasi prie 
parengimo naujų metų vakaro.

—J. G. M.

West En<rlewood

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ZEMEJIESKO PARTNERIŲ PARDAVIMUIŠtoko, nuims bėdos daug nebū
tų, jeigu tie paliktieji neatkal- 
binėtų nuo kuopos narius ir at- 
kalbintiesiems nepasakotų apie 
rinktas aukas Spetylai.

Bacevičiui su pagelba Zonos 
pasisekė prirašyti' prie raudo
nųjų biznierių 17 kp. Petronj, 
SLA. 2 apskričio pirmininką. 
Tas žmogus tingus, draugijose 
neapsiimu dirbti, o kuomet pa
siūlai kokį darbą padirbėti 
draugijos laikui, tuoj atsako, 
kad jam moteris nepavelija. 
Nc’kurie pradėjo abejoti ar iš- 
tikrųjų motu ris nepavelija dirb
ti jam draugijose, t tad kad to 
nesužinotų, jis kitą skymą su
galvojo ir pasakė Strumilos 
svetainėje, kad šiemet neapsi- 

dirl»ti rlviiii toclol.
kad j j ant juoko laiko. Nagi,1 
jeigu kitoje draugijose ant JUO* 
ko la:!><>, tai kodėl negalėsi bū
ti ant juoko ir, raudonųjų biz
nierių 17 kp. Jog toj kuopoj 
kaip tik lokiu? žmonės' ir prik
lauso, kuriuos ant juoko laiko-' 
ma. Jis kaip kada prisistato di
deliu žmogumi,' o kuomet šlu
bą įsigijo dar didesniu statosi. 
Bet kad jam reikia daug dirbti 
prie jos kas vakarą, tai ir pri 
3irašė prie rauddnųjų biznie
rių kuojMis. Jo manymu , gal 
pasisegs joje uždirbti pinigų,1 
arba gauti pagelbininką iš par
tijos. Dabar pradėjo iš jo juok
tis ir jo burdingieriai. 
kol stulgis neturėjo, nė
jos nuregėjo, o kaip tik ją įsi
gijo, tuoj prisirašė prie neva 
partijos. Buk jis didžiuojasi, 
kad kovos už darbininkų rei
kalu
lėtas toj raudonųjų biznierių 
47 kumpoj, n

J. Zirkus, šalininkas raudo
nųjų biznierių sake: priklau
sau prie draugijų per keletą 
metų, darbštume ir žinojime 
manęs nieks Boselande niesuby- 
tins. Vienos draugijos raštinin
kas nugirdo jo šnektą. Jis no
rėjo išmėginti ar ištikrųjų jis 
teks darbštus, kaip . prisistato 
save. Po draugijos susirinkimo 
pasiuntė jam paraginimą iš
plauti. Aušros kambarius. Jis 
atsisakė plauti. Draugijos susi
rinkime pasaikė, kuomet aš 
draugijoje esu ^yice-preziden- 

mano činas didesnis negu 
todiel aš jo pasiuly-

PAIEŠKAI) partnerio vyro arba 
moters su mažu kapitalu dėl fur- 
nished ruonis biznio. Patyrimo ne
reikia, aš esu gana patyrus. Del 
platesnių žinių kreipkitės nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

A. Danila
3531 S. Parnell Avė., 2 lubos priek.

ĮVAIRŲ^ SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 tto. Halsted St.
Phones: Yeis 3408 — Blvd. 1969 res.

VYRŲ
Mašinistų, 80c. j valandų. Auto

mobilių mechanikų, $40 j savaitę. 
Automobiliij plovėjų, $35 j savaitę. 
Kabinot dirbėjų, 75c. į valandą. Kar- 
penterių, 80c. j valandą. Gręžimo 
preso operatorių — 50c. j valandą. 
Virėjų, $40 į savaitę. Inžinierių, 
$45 į savuitj. Vyrų ptie namų dar-' 
bo, $60 j mėnesį, kambarys ir valgis. 
Darbininkų, 50c. j valandų. Prie 
lentų pjovimo, $35 į savaitę. Prie 
išsiuntinėjimo tavorų pagelbininkų, 
$22 j savaitę. Prie virtuvės, $20 į. 
savaitę. Taipgi turime daug ir ki
tokių darlių.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

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

PARDAVIMUI bučernp ir 
^rosernč Brighton Parke; vi
sokių tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas. Atsišaukit.

Stanley' Sakalauskas
4235 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per aštuonis 
metus; pigi randa ir garažas yra. 
Pardavimo priežastis — vieniu ne
galiu apsidirbti. Parduosiu visą ar
ba pusę.

10236 S. Michigan Avė. Chicago 
Tel. PuIIman 4456

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namuc, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Efrtate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641ir pa

pigini, 
metų;
6 blo-

PARDAVIiMUI maža 
ranki groseirne, labai 
biznis išdirbtas per 18 
nėra kitų krautuvių per 
kus.

—•— ----- - —‘ ------------ ----- -------- S--------------------- -

1 lubų krautuvių hargenai
Trys vienų lubų krautuvės ran

dasi 5318-20* S. Kedzie Avė., ren- 
dos $2700, kaina $21,500. Trys krau-
tuven 5H3G-4O S. A v o.
Reneto* $2700, kainu ^22,500. Trys 
krautuvės prie Western ir 67 St.
rendos $3000, kaina $23,000.

Frank A.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& Kl)W. co.
Malevojam Ji* pojiieruojuni. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir 1.1.

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

P'a

Boseland
Jau

Tokių kovotojų yra k e-/ z

gilios

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Pranešimai

ar kviečia
PRA-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

lotuve.se pntarnai

liekame,
Agota sesuo ir 
Jonas brolis.

Tel. Lafayette 5153-6438

: RUBIN BROS.

ISRENDAVOJIMUI
; ir pa- 
icč’ame 

e ir suteik- 
įskutinį pa

jvyks
20 d.

Scredoj 
aštuntą

Lieka nuliūdę:
Vyras, 
brolis ir

motina, seserys, 
visi giminės.

Laidotuvėm patarnavia gra
borius Ežerski

žįstamus nuo’inl/.‘ai kvi vari
dalyvauti laidotuvė.-c.

Nuliūdę Ik kame,
Moteris, vaikai, sesuo 
ir brolis..

Draugus l’rnčzus 7704 
Aberdeen St. 
palikdama 
kuriam 
Arthur. 

irti ’

gražų didelį sūnų
lą davė Richard 

Laimingai Richardui 
— Rep.

VINC AS MAT! K UTIS

Musų mylimas brolis persi
skyrė ' su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 motų amžiaus. Rugsėjo 
mėn., 27 (Leną, 6-tą valandą 
vakare. Paėjo iš Suvulkj) Ra
dybos, sudžiaus Gulbiniškių. 
Amerikoje išgyvero 35 metus.

I alik.) didelįame nuliūdinu 
ye ;ftjj Agotą Stepanauskienę ii 
brolį .Joną. Kurtas pašarvota? 
randasi Prulovičiaus koplyčioj 
Laidotuvės įvyks Ketverge, 9-tr 
valandą iš Faulovičiaus koply
čios į Apvaizdos Dievo Bažn 
čia, o ten bus nub 
šv. Kazim'ero kapine;

Visus gimines, draug 
žįsti.mus nuoširJ.žit 
dalyvauti laidotuvė 
ti itti'iisiamjam p 
tarnavimą.

------------ ___ (

l la cic v irius p ris ipaž i no 
ne, kad raudonųjų piu

rių 47 kp. mulkina darbi
ninkus, rako lik nevisus, kai 
kuriuos palikę nuošaliai nuo 
mulkinimo. Mat, jis rokuojp. 
palikins darbininkus nuošaliai 
nuo mulkinimo tuos, kurie 
jiems ir nepasiduoda mulkinti.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

' CHICAGO

Sako, 
parti-

f*.........  1 "
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų nlumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmenis.
• PEOPLES PLUMBING & 

HEATING SUPPLY CO.
490 Milwuukėe Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

REIKALINGI 2 kriaučiai prie 
vyrų ir moterų Uostumeri&Ko 

darbo,
6728 Wentworth Avė.

REIKIA darbininkų dienomis 
arba naktimis, nuolat darbas.

Kreipkitės:
Western Felt Work

4115 Ogdcn Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA MANAS 

Valgomojo kambario setus, žie
minis pečius, lovos, kamodčs ir tt. 

Viekas turi būt parduota iki 
rugsėjo 29 d.

Atsišaukite:
2857 So. Emerald Avė.

3 fl. front.

bnt parduota iki

. NAMAI-2EME

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio . Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto ikpS v. vakare. 
Nedėkfieniais nuo 10 v.

KAZĮ MIER A M ACEVIČIEN E 
po tėvais Kazimiera Jakštaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu po 
sunkios ligos sulaukus 25 metų 
amžiaus, L'ugsčjo-SetA. 27 d. 
trečių valandą iš ryto.

Laidotuvės 
Rugsėjo-Sept.
vai. iš ryto, iš namų 625 W. 31 
St Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame įsiems olselio 
kainomis

Levinthal Plunibing Supply Co., 
1637 West DivisIon St., 

netoli Marshficld

Parsiduoda valgomojo kam
bario stalas ir 6 kėdės - $22.00, 
gazo kukninis pečius už $25.00, 
pianas—$80.00. Lova—$12.00j 

4737 S. Western Bivd.
Tel. Laf. 1696

/ .
PARDAVIMUI rakandai, 4 

kambarių, labai gerame padėji
me, nebrangiai.

3401 Wa)lace, Ist fl.

Patarnauja graborius J. F.

tas, 
raštininko,
tų darbą neišpildžiau. Draugi
ja nubaudė jį ir privertė užsi
mokėti pabaudų. —Proletaras.

5 kambarių 
Naujos mados įtaisy-

Pąsirendavpja 
flatas
mai. */2 bloko nuo Arcner Avė. 
Rendos mėnesiui mažai šeimy
nai tik $22.0(|.

. 4836 S. Ridgevvay Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir gr<> 

sernė maišytų tautų apgyvento] 
apiclinkėl, biznis yra cash ir 
gerai išdirbtas per 12 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

3001 Wallace Str.
Phone Michigan 0574

RENDAI kij^Hrys dėl vieno ar 
dviejų vyrų hlerginų arba ve
dusiai porai. Išrendavojam ir ant 
vienos nakties. Maudynė, telefo
nas, šviesus kambarys.

2937 S. Michigan Blvd. 
Ist floor.

$700 KIMBALL GROJIKUS 
PIANAS

DĖL ligos parduosiu savo groji- 
klį su bcnčimni ir 72 rolės už 
$125.

Ateikite asmeniškai, klauskit
2332 XV

MR. DUBRO 
. Madison St. 1 fl.

KAZIMIERAS VISKONTAS
Musų mylimas sūnūs ir brolis persiskyrė su 

šiuo pasauliu sulaukęs 19 metų amžiatis, Rug
sėjo 26 <1., 1925 m., 6:15 vai. vakare. Amžina 
atilsį K. Viskontas gimė Spalio 12, 1905 met. 
Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime motiną Marijo
ną, tėvą Joną, du brolius Joną ir Vladislovą. 
Kūnas pašarvotas randasi 4624 So. Wood St.

iš namų 4624 So. Wood Št. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
lioniio selą, o iš ten bus nulydėtas į Švento Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuošir
džiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, Tėvai ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 

Tel. Yards 1741>

---- \ • •

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲKas, ką, kur, kaip ir'___________________ _

kada rengia, veikia • I reikia dviejų pardavė 
įNETOJŲ VYRų ir MOTERŲ 
Su patyrimu arba be patyrimo. 
Alga ir nuošimčiai. Gali uždir
bti nuo $50 iki $150 į savaitę. 
Atsišaukite.

KIEK KAINUOJA ŽMCGU1 
LEISTI $100.00? 

Atsakymas: $100.00 ant syk įr 
$6.00 į metus per visą ' 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do-i555“ 
Icrio, mes greitai praleidžiamo 
Šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. Į

Atsiminkite tai, kada jus pralei-l 
džiale pinigus. Atsiminkite, kiek' 
tie pinigui uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j barką ar spulką?.

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamistyk kiek jūsų į 
šimths uždirbtų jei laikytumėt jj‘ 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUHENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto įki 8 vai. vakaro.

111 W. Moriroe St. Kooiti 1713 
Klauskit Mr. L. Bilanky

| REIKIA —
Dviejų pątyrusių moterų 

“coremaker” . , Nuolat darbas, 
gera mokestis.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI groserio, 
notion krautuvė, pigiai.

Kreipkitės:
A. CONDBICK, 

2859 So. Union Avė.

ir

Bridgeport. Šusivienijimo Lietu
vių Draugijų ant .Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas jvyks, antradieny, 
Rugsėjo 29 d., 8 vai. vakare, Chica- 
goa Lietuvių Auditorijoj 3133 South 
Halsted St. Visi delegatai esate 
kviečiami dalyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, sekr

Roseland. — Lietuvių Darbiniu-* 
ku Namo Bendrovės direktoriai nu
tarė šėrininkų susirinkimus per
traukti per du mėnesiu, t.'y. spa
lio 5 d. ir lapkričio 2 d. Visi šė- 
rininkai ir šėrifdkės isitėmykit, 
kad suminėtose) dięnose bendrovės 
šėrininkų susirinkimui neįvyks. Jis 
įvyks gruodžio mėnesy.

J. Tamašauskas, sekr.

Repeticilos veikalo “MILDA” |- 
vvks trečiadieny, rugsėjo (Sept.) 
30 d., lygiai 8 v. v., Pulaski Park 
svetainėj, prie Noblc ir Blaek- 
hawk gAtvių. Lošėjai visi malonė
kite susirinkti ir nesivėluoti.

REIKIA DARBININKŲ
r‘ MOTERŲ

Moterų prie landres, mokamos ge
ros algos. Indų plovėjų, $17 j sa
vaitę. Prie virtuvės, 6 dienas, $15 
j savaitę. Prie namų darbo, $15 j 
savaitę, kamabrys ir valgis. Pirmų 
virėjų, $30 j savaitę. Vėitorkų, $18 
j savaitę. Į dirbtuves, 37c. j valan
dų. Merginų prie pentres, $16 j 
savaitę ir valgis. ' Taipgi turime ir 
dauginu gerų vietų.
. SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY, 
4191 So. Halsted St., 

kumpas 42 St., 2 augštas

IEŠKAU geros moteries arba 
merginos, kuri norėtų ir mokėtų 
prižiūrėti namus ir 3 mažus kū
dikius. Gera vieta geram žmogui. 
Darbas ant visados

.1. Bancevičius
6420 Š. California Avė.

Tel. Republic 8581

BRIGHTON PARK
Netoli nuo Archer ir Crane I .

Co. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
nklepas. 4-4 kambarių, Gable 
stogu, pečiumi šildomas, aug
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flatų, mūri
nis, 6-6 kambarių, pečiumi šil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 flatų> 
medinis, 5-5, kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot
tage Bridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
namus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 9305 arba 
Republic 8915

EKSTRA! EKSTRA!
$6,000 y«ltui

Parsiduoda biznio namas, 
medinis, dviejų pagyvenimų; 
antro 8 kambariai, pirmo Sto
ras, užakpaly bekernė, 4 gara
žai, barbernė su 2 pulteibeliais. 
Namas randasi 144 W. 4th St. 
Lima, Ohio, o Navininkas gy
veną prie Chicagos.

P. Mėškauskas, 
14f32>/2 Honore Av. Harvey, III 

Pardavimo priežastis — grei
tas išvažiavimas Lietuvon. Nau
dokitės proga.
------Į—------------------------------ ---------

$1000 CASH
- 1029 W. 103rd PI.

5-6-7 kambarių mūrinis bunją-alow, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
MR. PADDOCK

30 N. Dearbom St. 
Randolph 0650

PARDAVIMUI didelis pikni
kų daržas, 11 akrų žemės ir 
viešbutis, jei reikia, 10 mylių 

Parsiduoda labai pigiai Restau- nuo Chicagos. Yra visi moder-
■ • ■' • 1 • ......................J-. iJ

biznio. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 618

EXTRA!EXTRA!

rantas; parduosime už pirmą niški įrengimai. Einu lauk 
pasiūlymą, teisingą pasiuliji- 
mą; priežastis partnerių nesu
tikimas. 2227 Calumet Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. visokių tautų apgyvento! vietoj. 
Biznis eina Ulbai gerai. \6 kamba
rių flatas <lel gyvenimo. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite i krautuvę.
po No. 1301 So. 50th Ct. 

CICERO, ILL.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, arti didelių dirbtuvių. Proga su 
mažu kapitalu padaryti pinigų. Ge
ra vieta moteriai. merginai arba 
našlėj. Atvažiuokite pažiūrėti bi
znio, patiks! <

725 W. 120 St.

PARSIDUODA 3 kėdžių barber- 
nė, pigi randa, ilgas listas. 4 kam
bariai dėl pragyvenimo. Priežastis 
pardavimo — einu ant ūkės.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
2241 W. 21 St.

5913 S.

MuIlioBand Co.
Western Avė.
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, cementiniu pamatu, 10 
pėdų skiepas.

4524 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA 4 ruimų katažius 
už $500 ant valdžios žemės. Gali
ma gyventi kiek nbri įr tiktai mo
kėti valdžiai taksų į metus $10.00. 
Taipgi yra tvartas ir tinkama vie
ta laikymui daug vištų. Nepraleis
kite progos, įsigykite šilų vietą.

Kreipkitės nuo 7 vai. vakaro. 
4739 W. Grand Avė. t -- -- ------- —--------------------

$3000 įmokėti nupirksite 6 kam-, 
barių karštu vandeniu šildomą 
bungidow, stikliniai porčiai, su 
grindimis viškai. 30 pėdų lotas, 
augštas skiepas. 6223 S. Erancisco 
avė. Vienatiniai agentai.

E. B. Flynn,
2508 W. 63rd St. Republic 2700

PARSIDUODA ar išsimaino 2 
aukštų medinis namas su bučerne 
ir groserne; daroma geras biznis, 
nėra kito tokio biznio arti, 
elektra, maudynės, furnasu 
ma. Parsiduoda pigiai.

5306 S Union Avp.
Tel. Yards 1321

šildo-

# •

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
f

VALENTINE 
DRESSMAKING 

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ma. 
tos

PARDAVIMUI mūrinė cotta- 
karštu vandeniu 
Kaina nebrangi, 

pus savininką: 
3733 So. Parnell

apšildo-
Kreipki-

Avė.

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties jr 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 leožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 

jbargenas. Mr. ROBINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxy

PARDAVIMUI grosernė lie- ki« A1.0-?“'!-.
........................ i Atsišaukite:

PARSIDUODA namas ir bučer
nė lietuvių apgyvento! vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas ir tam galiu 
duot prirodymus.

Gera proga lietuviui. įnešti rei-

tuvių kolonijoj. I
Kreipkitės.:

4642 S. Wood St.

PARSIDUODA groserne 
delikatesen krautuvė.

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 St.

ir

Pardavimui rooming hause 
7 kambarių su rakandais apart- 
mentas, geros įplaukos.

Mrs. Morton,
2358 Indiana Ave..Apt. 604 

Boulevard 6100

• 4250 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 22 
flatų namas, viskas naujausios 
mados, vanos įniurytos su lietaus 
lašais, 
namas

didelis Kevvanee boileris, 
gerai pastatytas,

W. J. BUTCHER,
7806 S. Laflin Avė. Vincennes 8164

$1500 ĮMOKĖTI
Niipirksite 7 kambarių 

rezidenciją 
,prie 4033 S. 
dildoma, stikliniai ir 
froidiniai porčiai, 2 karų garažas, 
kaina $6800 Skreitam pardavimui 

, Vienatiniai agentai. 
Į E. B. Flynn,

2508 W. 63rd St. 
Tel. Republic 2700

medinę 
lietuvių apielinkėje 

Artesian Avė., garu 
su sieteliais

Didelėse IšdirbystCse
COYNE

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

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas j trumpų laikų. Kle
sos dienomįs ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTR1CAL SCHOOL 

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

VISĄ RUGSĖJO MĖNESI MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Burcn St.

v

*

lotuve.se

