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Gaisrai sunaikino
6 miestus

Šveicarija uždare 
. rubežių

Serbai mobilizuoja ka
nuomenę

Brazilijos sukilėliai užgriebė 
miestą

Gaisras sunaikino šešis 
Californijos miestukus

Pašaukta kareiviai sutabdy- 
mui miškų gaisro, kuris siau

čia 20 pavietuose.

Šveicarija bijosi civilinio 
karo Vokietijoje

Uždarė rubežių, n^s mano, 
kad dabartinės riaušės išsi
vystys j civilinį karą.

Chicago, DL, Trečiadienis, Rugsėjis-September 19 d., 1923

tižios kareivių prigėrė, kuomet 
jie bandė pabūgti išplaukda
mi upę. Komendantas ir pen
kiolika kareivių pateko į suki* 
lėlių rankas.

Radek atakuoja vokiečių 
. komunistus

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

Einstein - žymiausias 
pasaulyje žydas

No. 221

Žemės drebėjimas Sicilr 
; joje ir Maltoje

Italijos generolas val
dys Fiume

Gen. Giardano tapo paskirtas 
Fiumie’o gubernatorium.

Or-
karo

Jų vadai 'elgiasi kai huliganai, 
padaužos ir pogromščikai.— 
sako Radek.

BERL1NAS, 
(“Forve.rls”). 
komunistinis 
kietijej, visos 
mcinstradijos,

Vo- 
de- 

ir
revo- 

Tai

SAN FRANiCISCO, rugsėjo 
18. — fceši Califosrnijos mies
tai ir miesteliu itapo beveik vi- 

sunaikinti. Dviem 
miestam degantys 

žolė sudaro rimto 
Liko sumobilizuoti

sai gaisrų 
dešimtim 
miškai ir 
pavojaus, 
kareiviai,
liečiai, kad kaip norįs sustabd
žius siaubiančius gaisrus.

Dviejuose dešimtyse ‘ pavie
tuose dega miškai. Nuo gaisro 
daugiausia nukentėjo Berke- 

Jey, kurio nuostoliai sieksią 
$5,00,000.

Iš kitų miestų, kurie tapo da 
linai arba visiškai sunaikinti, 
minima šie: Woodacre, Cave- 
dale, EI Doratlo, Forest Knolls

Daugiau kaip šimtas didelių 
vasarnamių žuvo liepsnose.

Nors dar nėra tikrų žinių, 
bet spėjama, kad gaisruose 
yra žuvusių nemažai ir žmo
nių.

BERLINAS, rugsėjo 18. — 
Šveicarijos valdžia įsakė už
daryti šveicarų—vokiečių ru
bežių. Tą s žingsnis aiškinama 
tuo, jog šveicarai mano, kad 
nuolat didėjančios Vokietijoje 
riaušės dėl maisto trukumo 
gali virsti tarpusaviniu karu.

paskutinėm'is penkiomis 
dienomis riaušės Vokietijoje 
nuolat ėjo didyn. Pirmadienio 
žiniomis, Brandenburge tapo 
nukauta 12 ir sužeista 15 riau
šininkų.

Vėliausios žinios skelbia kad 
Badeno provincijos mieste Lo- 
errach įvyko dideli sumišimai, 
kur buvę daug žmonių užmuš
ta. Tame mieste valdžia pas
kelbusi karo stovį.

Saksonijoje ir Bavarijoje 
nuo senai jau neramu. Nacio
nalistai ir fašistai laukia tik 
patogios valandos, kad prade 
jus smurtą.

RYMAS, rugsėjo 17. -r Gen. 
Giardano, savo rangu trečiasis 
Jjtallijob armijų. Ikomeindianta's, 
tapo paskintas militarirriu Fiu- 
me’o gubernatoriiftn. Gen. 
Giardano prieš kiek laiko ėjo 
karo ministeriaus paręigas.

Jis yra vienas labiausia ži
nomas Italijos generolų, 
landos kabinete jis ėjo 
ministeriaus pareigas.

(Paskyrimą generolo guber
natoriaus vietai aiškinama 
tuo, kad italai norį atsteigti 
Fiume pilną tvarką. Italijos 
politiniuose rateliuose bando
ma sudaryti tą opiniją, jog 
generolas yra skiriamas tik 
sutvajdkymui Fiutmefo rleikallų, 
—ir niekam datfgiau.

Fiume’o seimo vicepirminin
kas, Dcpoli, kuris tuo pačiu 
laiku ėjo ir gubernatoriaus pa
reigas, įteikė savo rezignaci
ją Kartu su rezignacija jis pa
siuntė ir laišką, kuriame išdė
stė apverti n imą miesto padėtį. 
Esą gyventojai kenčią daug 
vargo dėl nedarbo. Nepasiten
kinimas augąs. NeužiJgifK gy
ventojai 
dauti.

Fiume 
ventoj ų, 
ma yra italai. Fašistų 
pripažįsta, kad Fiume’o uostas 
jau nc’bcloš tos rolės, kokią jis 
lošė seniau. Bet italams esą 
reikalinga kontroliuoti tą mie
stą vien dėl to, kad palaikius 
savo tautiečių idealus, tų tau
tiečių, kiJrie girdi, £aip drąsiai 
kovojo už prisidėjimą prie Ita
lijos.

rugsėjo 13, 
— Dabartinis 
judėjimas 
komunistų

'triukšmai
riaušės esą neverti dagi “ 
bucinio judėjimo” vardo, 
esąs greičiau padaužų, o ne ko
munistų, judėjimas, kurs tik 
žalos darąs, o ne gero.

šitokį nuostabų pareiškimą 
apie Vokietijos komunistų ju
dėjimą daro n,e koks komuni
stų priešas, bet vienas vyriau
siųjų Rusijos komunistų ir 
Treč io j o I n tern aciona lo lyde
rių — Karl’as Radck’as - 
vo raštiškame pranešime 
si’enio rcčkalĮų komisaru1!
čerinui.

Tasai ftadeko pranešimas 
kažkokiu budu pateko į B.erli- 
no socialdemokratų laikraščio 
“Vorvvaerts” rankas, ir jjs jį 
Išspausdino. Radek rašo savo 
pranešime apie komunistų ne
pasisekamą iššaukti Vokietijoj

sa
li ž- 
Či-

nuversti Cuno valdžią ir pasu 
gauti visą valdžios aparatą į 
savo ’ranlkas/ Tas komunistiį 
susmukimas, pasak Radeko, 
parodąs, kad Vokietijos komut 
nistai esą toli gražu nepribren
dę rimtam ir sprendžiamam

faktinei pradėsią ba-

turi apie 40,000 gy
lamų didelė daugu- 

vadai

Rusija siunčia į Ameriką 
$1,300,000 vertes kailiukų.

Serbai ginkluojasi
Filipinų gyventojai nori 

nepriklausomybės

“Visi pinigai, — skundžiasi 
Radek, —- kurie tik buvo siųs
ti Vokietijon, buvo tik be rei- 

f

kalo išmesti. Visas (Vokiečių 
komunistų) judėjimas turi po
gromų judėjimo pobūdį, ir ge
riausia kas galima apie jį pa
sakyti, tai kad tas judėjimas 
yra anarchistinis, bet anaiptol 
ne komunistinis. Partijos įsa
kymai nebuvo pildomi, raudo
nosios bandos, kurios vadinasi 
šimtininkų būriais, darė nesą- 
moniškus puolimus ūkininkų. 
Šitie beprotiški užpuldinėjimai 
ūkininkų padare tiktai, kad 
iššaukė aštriausių protestų ir 

tjek pačiuose 
tiek šiaip pi-

MASKVA, rugsėjo 18.
Rusų laikraščiai praneša, kad 
$1,300,000 vertės kailiukų tapo 
pasiųsta j Ameriką.

Makiedoniečiai turį sukoncen
travę 8,000 vyrų prie Jugo
slavijos rubežiaus.

Naujasis Filipinų komisionie- 
rius sako, kad Filipinų salos 
turi būti nepriklausomos.

darbininkuose, 
liečiuose.

“Šitokį taip

Tavo Namas

PARYŽIUS, rugsėjo 18. — 
Makiedotnijos inereguiliarinių 
kareivių bifriai, Todor Alexan- 
drof’ui vadovaujant, turį su- 

xkoncentravę prie Jugo-Slavi- 
jos rubežiaus 8,000 vyrų.

Serbai irgi traukia kariuo
menę į Nish ir į 
žiniud miestus, 
reivių judėjimą 
lakūnai.

‘?Tcimps” rašo,
gtono valdžia turinti 
ei jų, jog iš Vidurinių jurų por- 
tų pristatoma bulgarams gin
klų. Esą jau pristatyta 250,000 
šautuvų, 600 kanuolių, 20,000 
automatinių šautuvų, etc.

kitus parube- 
•Bulgarų ka
st eb i serbų

kad Washin- 
in forma*

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEME”.

WASHINGTON, D. C., rug
sėjo 17. — Filipinų presos biu
rai praneša, kad naujasis Fili
pinų kouiŲsdonieatiuis, Pedro 
Guevara, pareiškęs kongresui, 
kad dabartiniai santykiai tarp 
Amerikos ir Filipinų ilgai tęs
tis negalėsią. Filipinų gyven
tojai esą dėkingi Amerikai už 
padarytą gerą, bet tuo pačiu 
laiku jie norį savarankiai 
tvarkytis. Toks esąs daugu
mos gyventojų nusistatymas.

Washingtone tam pareiški
mui priduodama nemažai svar 
bos. Girdi, tai esąs gan aiš
kus pasisakymas už Filipinų 
nepriklausomybę.

vadinami revo- 
— baigia savo 

pranešimą Radekas, — buvo 
tik huliganiškas darbas veikia
mas’ asmeniniais motivais.”

Radekas daro tokį išvedi
mą, kad Vokietija dar nesanti 
prisiruoštus sociali revoliuci
jai, ir komunistų partija tu
rinti dar palaukti su savo
planais. Jis reikalauja, ‘kad
Maskva prigrūmotų Vokiečių 
komunistams pakeisti’ 
taktiką ir pildyti griežtai 
įsakymus.

savo 
jos

Paleido parlamentą.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Brazilijos sukilėliai 
paėmė miestą

Lenkijai nepavyko gauti 
paskolos

MADRID, rųgs. 16. — Ka
raliui Alfonso sutiko Ipasira- 
šyti patvarkymą, kuriuo einant 
paleidžiama parlamentas. Nau
ja valdžia neranda pasiprieši
nimo. Šalyje esą ramu.

—^CHICAGO. — Streikuojan
tys rubsiuviai vakar neturėjo 
progos laikyti paprasto susi
rinkimo prieš pietus, kaip vi
sados, ale po pietų vis vien at
sibuvo komitetų mitingas.

Priežastis buvo tame: uni
jos viršininkai turėjo būti tei
sme Soidh Chicagoje. 
Shajncfo streiklaužys, 
J. Survilas, išėmė 
streikierei Karolinai Škutienei, 
imk šita moteris jį nusitvėrus 
pareinant iš skebšapes ir tiek 
sutašius, kad net ir jo siutas 
ant jo buvo sugadintas, kad 
jisai jo daugiai? nebegali dė
vėti ir reikalauja, kad butų 
už tai atlyginta. Teisme Survi
las atrodė negeriausia: veidas 
guzais sumuštas, iš žandų teka 
materija, akys taipgi apjuoda- 
vę, visą laiką su' nosine šluos
te veidą ir jisai teisme škutie- 
nės nė nepažino. Visi kalba, 
kad moteris tokį didelį vyrą, 
kaip Survila, negalėjo įveikti 
ir padaryti jį nepanašiu į žmo
gų. Tą dieną teismas neįvyko, 
ale unijos advokato tapo ati
dėtas iki rugsėjo 28 d. Unijos 
advokatas sako, kad Survilas 
nieko negalės laimėtį iš Šku- 
tienės, nes ji to nedarė ir nie
ko) nežino, kas tą streiklaužį 
Survilą taip suraitė, ir jis pats 
turbūt nežino. Teismą ati
dėjus Survilas kuogreičiausiai 
smuko pro duris, ba visi žmo
nės jį labai teini jo kaipo did- 
žiausį streiklaužį, nes čia dau 
buvo unijistų, jr visi žmonės 
gerbia unijos advokatą.. Cun- 
nea su visais draugiškai kal
bėjo. Visi tą žilą, senelį gerai 
pažįsta, ir >kol jisai apleido 
teismą, tol buvo apsuptas bu
riu žmonių. Net ir policija 
klausėsi, ką tas senelis pasa
koja.

Da apie tą skebų lapą '‘Tele
gramą”. Jisai kas savaitę 
šmeižia “Naujienas”, kam jos 
verčiajnčiols melų kainus ant 
“Telegramo”, ir buk tąs pasi
rašąs Toks kaip kriaučius esąs 
“Naujienų” šnipas. Streikie- 
riai senai yra atsakę skebų 
“Telegramui” kas yra tas Toks 
kaip kriaučius, ir tegul jie ne- 
plriniieta jo ^Naujienoms”.. 
“Naujienos”, kaipo darbinin
kiškas dienraštis, neatsisako 
talpinti žinias apie streiką, ir 
streikieriai patys kasdieną pri
duoda žinių; ne^eįkia “Nau
jienoms” bėgti taip, kaip “Te
legramas” kad eina į skebša- 
pę. Nors streikieriai 1 nemy
lėtų skebams atsakinėti per 
laikraštį, ale šį kartą bis'kelį 
I>araše, reporteriui užklausus 
jųjų-

Stredkferių visuotinas susi
rinkimas bus penktadienio va
kare, rugsėjo 21 d., 5:30 vai. 
Bus daug svarbių pranešimų iš 
dviejų teismų, — vienas teis
mas įvyks šiandie, rugsėjo 19 
d. Apie šį teismą da nieko ne
žinome.

Toks kaip kriaučius.

Vienas 
Andrius 
varantą

Esą padaryta daug nuostolių.

Po smarkaus mūšio sukilėliai 
paėmė miestą Zuarahy.

Ministeris apleido Londoną be 
$100,000,000.

PINIGŲ KURSAS
Ispanijos diktatorius 

planuoja pulti 
Morocco. ♦ *

rinko 
pasuu-

paskil- 
tcorijos

Taip nubalsavo žydų laikraš
čių skaitytojai.

NEW YORK, rugsėjo 18. — 
Begiu aštuonių savaičių žydų 
laikraščių skaitytojai 
lab ia u s i a pas i žy m ė j u sį 
lyje žydą. Daugiausia 
gavo Albert Einstein, 
busios reliatingumo 
autorius.

Antrą vietą užima Dr. Cha- 
im VVcizmann, zioništų orga
nizacijos pirmininkas ir žy
mus chemikas, kuris išrado 
TNT (neįmanomos jėgos spro
gstančią medžiagą, kuri buvo 
plačiai vartojama pasaulinia
me kare).

Toliau mes randame vardus 
tokių žymių rašytojų ir mok
slininkų, kaip Albert A. Mi- 
chelson (Chicagos universite
to profesorius), Dr. Simon 
Flestner, Jaunes Locb, Georg 
Brandes, Artbur Schnitzler, 
Henri Bergson, Israel Zang- 
will, etc.

Bet šalia tų žmonių 
me kumštininką Benny
nard ir pigios rųšies politikie
rius bei finansininkus, kurių 
vienintelis nuopelnas yra tas, i 
kad jie turu daug dolerių.

Vardas tc&io mokslininko, 
kaip CharlesVP. Steinmetz, vi
sai nepaminėki. O kieno vardą 
pasaulis ilgiau \minės ir kuris 
daugiau pa|si<lajhbavo (žmoni
jos labili — EiiiHein, Loeb, 
MicheLson, Steinmetz ar Bran
des — to tikrai jokie balsavi
mai negali išspręsti.

V)ileną' /galima pasakyti: žy
dų tauta gali didžiuotis turė
dama tiek daug genialingų 
žmonių.

raaida-
Leo-

SYRACUSE, Sicilija, rūgs. 
18. — Apie septintą valandą iš 
ryto čia buvo jaučiama stip
rus žemės drebėjimas. Esą su
griauta ir sugadinta nemažai 
namų.

Visa Sicilijos sala, kur ran
dasi ugniakalnis Etna, ne kar
tą jau pergyveno žemės dre
bėjimą. Kaikurie tų žemės dre
bėjimų yra padarę daug nuos
tolių ir pražudę daug žmųnių.

Syracuse Randasi rytinėje 
salos dalyje. Senovėje tai buvo 
graikų kultūros centras.

Dabartinis miestas yra ma
žas ir nebeturi nei pėdsako to, 
kuo didžiavosi senovėje.

Syracuse randasi apie 25 
mylių atstume nuo Messinos, 
kuri 1908 m. ždmės 
m u buvo beveik visai 
kmta.

Kita žinia praneša, 
Maltoje įvyko žemės 
mas. Kaikurie namai 
rokai sukrėsti ir sugadinti.

Laike žemės drebėjimo dau
gelis žmonių buvę bažnyčiose 
Panikas apimti jie ėmę bėgti 
j gatves ir laukus.

drebėji- 
sunai-

kad ir

tapę ge-

Atsidaro kasyklos
šiandien vėl pradedama dar
bas kietųjų anglių kasyklose.

ySšCRANTON, Pa., rugsėjo 
19. — Visoje Pennsylvanijos 
valstijoje antracito kasyklų 
anig!liolka}siqi irengĮiasi pradėti 
darbą.

Nupuolė meteoras.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

MONTEVLDEO, rugsėjo 18. 
— čia gauta iš Uruguay mie
sto Zuarahy konsulo telegra
ma, kur sakoma, kad 1,800 
Brazilijos sukilėlių po karštaus 
mūšio paėmė tą miestą.

Miesto gatvėse įvyko smar
kus mušis, kuriame tapo nu
kauta septyni, o sužeita dvide
šimts septyni. Dvidešimts val-

PARYŽIUS, rugsėjo 18. — 
Lenkijos prekybos ir industri
jos mimisteris, Kucharski, grį
ždamas iš Londono sustojo 
Paryžiuje. Sužinota, kaj Lon
dono finansininkai atsisakė 
duoti Lenkijai paskolą.

Kucharski vyko į Londoną 
gavimui $100,000,000 paskolos 
įsteigimui lenkų valstijos ban
ko, kuris buttų bandęs stabili
zuoti valiutą.

. Vakar, rugsėjo 18 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.53% 
Austrijos 100,000 kronų ......... $1.40
Belgijos 100 frankų ............... $4.82
Danijos 100 markių ........... $18.13
Finų 100 markių...............:........ $2.68
Francijos 100 frankų.............$5.77%
Italijos 100 lii*ų ...........   $4.41%
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių ............... 40c
Norvegijos 100 kronų ...........  $16.01
Olandų 100 kronų.................,v $39.29
šveicarų 100 kronų ............... $17.66
Švedijos 100 kronų ......   $26.52
Vokietijos 1,000,000 markių ..u 2/5c

LONDON, rūgs. 17. — Is
panijos mili tarinio d i rėk tori a- 
to pirmininkas, Primo Rivera, 
planuoja) didelę kampaniją 
prieš Morocco. Bfisią pasiųs
ta 150,000 kareivių.

Užtroško moteriškė.
Mrs. E. Gustafson, 60 m., 

2826 Calumet avė., užtroško 
nuo guzo savo namuose.

Spaudos krizis vo
kiečiuos.

Vokictijoj . tęsiasi spaudos 
krizis. Ir Silezijos spaustuvių 
savininkai negalį mokėti val
džios nustatytų algų. Susijun
gusios Miuncheno spaustuvių 
sąjungos pareiškusios, kad jos 
dsančios priverstos )su^talxlyti 
darbą. 16 Miuncheno laikraš
čių jau nebeišeina.

NEW YORK, rugsėjo 18. — 
Atvykę j čia jūreiviai pasako
ja, kad prieš kelias dienas 
plaukdami Atlantiku jie matę 
nepaprastą čeginį: nupuolęs 
neįmanomo didžio meteoras^ 
kuris apšvietęs dangų žalia 
šviesa. Šviesa buvusi matoma 
bėgiu 20 minučių.

ORAS.
ŠIANDIE — giedra; maža 

permaina tempera taroje

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai1

NAUJIENOS
1739 SHalsted Si. 

Chicagolll.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedas Lietuvoj
KAUNAS

Karo invalidu dirbtuvė.
Kaune, Laisves Alėjoje No. 

17, nesenai tapo atidaryta Lie
tuvos Karo Invalidų siuvykla. 
Siuvyklos butas randasi gana 
patogioje vietoje, puikiam na
me, kurio žemutiniam aukšte 
įtaisyta krautuvė ir užsaky
mams skyrius, antrame gi au
kšte įtaisyta siusimo dirbtu-

IŠTRĖMIMAS.

Milžinkapiu Karalijoj

Iš Okupuotos Lietuvos
Iš VILNIAUS.

NEDUODA RAMYBĖS 
NUMIRĖLIAMS.

VILNIAUS KURŠININKŲ 
IŠLEISTUVĖS.

E

Kas vartojo publišk.ų 
telofoną pirm 

jūsų?

Djrbtuvėje yra civilių ir ka
riškių, moteriškų rūbų ir ke
purių siuvimo skyriai. Darbi
ninkų tuo tarpu jau dirba ligi 
50 žmonių. Dirbantieji darbi
ninkai yra invalidai ir šiaip pi
liečiai.

Už darbą atlyginimo kai ku
rie gauna nuo pasiutų rūbų 
štukos, mokiniai gauna dieni
nį atlyginimą po 16—20 litų 
dienai. Kiti yra mėnesiniai 
tarnautojai.

Darbo nauja dirbtuvė turi 
užtektinai, nes užsakymų gau
na netik nuo atskirų asmenų, 
bet ir iš valstybinių įstaigų. 
Be kitų užsakymų dabar dirb
tuvei užsakyta siūti kostiumus 
ir paltus keliems šimtas gelž- 
keliečių, kurie dabar gauna 
valdiškus uniforhiinius rublis.

— Lietuvos darbininkas.

Šimonys, Panevež. apskr. Mu
sų valsčiaus ribose tenka paste
bėti daug piliakalnių ir senovės 
kapinių. Vieni jųjų gamtos- 
motinos, kitį aiškiai žmogaus 
darbščių rankų padaras. Dailiai 
atrodo aukštas Bugailiškių pilia
kalnis, plačiai aplinkui slėnio 
pievų supamas ir gražiai pušai
tėmis viršuje vainikuojamas. 
Gailių-Rinderių įdomus kalnai 
apvaliomis krūtinėmis ir šonais 
turi kaskadų laiptų išvaizdą.

Mieliunų k. gatvės gale yra 
•linelis, nuo kurio esą galima 
eturias bažnyčias matyti; čia 
asant žvyrą žmonių kaulus ran

da ir, kaip pasakoja, čia esą 
svedkapiniai, juose esą daug tur
to paslėpta... Miškelių k. krūmų 
smiltynuose taip pat žmonių kau
lų liekanų, baltų sudilusių pini
gėlių ir apkarpytų kardų — ka
lavijų randa. Pasakoja, kad 
čia pat esą švedų karo pėdsakai. 
Visai panaši vieta su panašiais 
senovės radiniais yra Vitetiškid 
lauke, prie pat vieškelio, pušy
nėly. Daug čia grožio ir paslap
čių, istorinių vietų turime, tik 
gaila, kad niekas jų nežino. Lie
tuvos istorikams butų daug me
džiagos musų istorijai.

Senovės Mylėtojas (L-va).

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 South Halsted Street

PAMOKOS
Pradinės • Augštesnės Mokyklos 
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo į Universitetus

už pamokinimą vakarais per tris mėnesius $18. 
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį $20. 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. 
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60. 
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30. 

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. R OLEKAS, Mokyklos vedėjas

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

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

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

Ofiso Telefonas ITT) u Ą DDAAD • Busto Telefonas 
Central 4104 IT* Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Lietuvoj atsirado netik
ru pinigu dirbėju.

Kauno laikraščiai skelbia:
Šiomis ‘ dienomis pradėjo 

rastis apyvartoje netikrų Lietu
vos Banko Ia|kiriiųjų penkių 
litų (rusvos spalvos, pirmiau
sia paleistųjų apyvarton) bank
notų.

Žymės šitų padirbtųjų bank
notų šitokios:

Visiškai nėra parašų (ant 
tikrųjų yra po tris parašus), 
numeris tik penkių \ skaitlinių 
(tikruose šešių arba septynių), 
šriftas tų skaitlinių stambes
nis ir retesnis ir spalva jų, 
taip pat ir serijos pažymėjimo 
šviesiai raudona; kai kuriuose 
padirbtųjų banknotų visiškai 
nėra serijos pažymėjimo. Vi
sas piešinys netikrųjų bankno
tų neaiškus, spalva jo tamsiai 
rusva. Užrašai padaryta juo- 
desniais dažais, SĮriftas užrašų 
šiek tiek mažesnis.

Popierius netikrųjų bankno
tų taip* pat turi vandeninių 
ženklų, bet tųjų ženklų pieši
nys visiškai nepanašus į tikrų
jų piešinį.

Bitininkystės reikalai
' Lietuvoj.

Šiais metais Lietuvos bičių 
ukiui daug padare žaios išsipla
tinusi užkrečiamoji liga, taip 
vadinamoji bičių puvimas. Vie
nintelis kovos būdas/— užkrės
tų bičių perų iš avilio pašalini
mas, bičių atatinkamas gydy
mas ir avilių bei bitininkystės 
įrankių dezinfekcija.

Žemės Ūkio Dep-tas praneša 
visuomenės žiniai, kad kedainių 
apskr. gyvena žemės Ūkio ir V. 
T. Ministerijos bitininkystės in
struktorius p. Stručila, kurio 
tiesioginės pareigos suteikti 
įvairiausiais bitininkystės klausi 
mais patarimų, nurodymų ir rei
kalui esant aplankyti bitynus 
vietose.

žemės' Ūkio Departamentas 
kviečia bitynų savininkus dau
giau kreipti domės į bites ir, 
pastebėjus tuos ar kitus nenor
malumus aviliuose, ar susidūrus 
su klausimais, kurių išrišimas 
reikalauja bitininkystės žinovo 
pagalbos, betarpiai kreiptis raštu 
ar žodžiu nurodyto instrukto
riaus adresu, kuris patarimus, 
pranešimus raštu bei ūkio aplan
kymus atlieka nemokamai.

Vilniuj streikuoja vežikai. 
Jie sustreikavo, nenorėdami pil
dyti vietinės valdžios įsakymo 
pakeisti paprastus Lietuvoj 

vartojamų^ pakinktus į taip 
vadinamus ‘^Krokuvos” pa
kinktus.

—Vieton apygardos ■ teismo 
uždaryto gudų laikraščio “Naš 
Sciag”, iGudų komitetas išleido 
vienos dienos laikraštį “Pad- 
niaty Sciag”, kuriame plačiai 
dėstoma, kaip lenkų valdžia be 
paliovos persekioja gudus.

—Apygardos teismas patvir
tino vyriausybės konfiskavimą 
palankaus laikraščio “Ziemia Oj- 
czysta” 29 Nr.

Rasos kapuose yra palaidota 
du Lietuvos armijos kareiviu, 
kurie Vilniuje žuvo kovodami 
už savo tėvynę prieš Želigov
skio “maištininkus”. Ant jų 
kapo buvo pastatytas medinis 
kryžius, kuriame buvo įtaisy
tos po stiklu žuvusiųjų foto
grafijos. Šiomis dienomis vil
niečiai išvydo biatfrų netole- 
randijos lir nekultūringumo 
reginį: stiklas sudaužytas, nu
plėštos fotografijos sudrasky
ta ir jų gabalėliai išmėtyta po 
žemę. Tai vis, mat, lenkų ko- 

•va su lietuvybė. (L-va)

Rugpjūčio 14 d. pasibaigė 
mokslas Vilniaus lietuvių mo
kytojų ki/rsmose, kuriuos buvo 
surengti “Ryto” dr-ja. Kursus 
lanke 60 mokytojų vyrų ir 
moterų.

Gauta žinių Vilniuje, jog 
Švenčionyse 'Butkui pareikšta

JŪSŲ RANKOS gal IŠRODO švarios 
— net JAUČIATE, kad jos švarios — 
bet nežiūrint to, jos yra uždengtos li
gų perais. Jus gaunate ligų perus 
nuo šimtų visokių dalykų kuriuos jus 
čiupinejate kasdien.

Svarios Rankos—Gera Sveikata 
—ir Graži Oda

Tūkstančiai ranl 
čiupinėja laiptų 

ramŠčius.

Piųigai 
suomet 
pavojingi. 

vi- 
yra

Tuo 
kad'

tenykštėje apskrities valdyboje 
tam tikras vidaus reikalų mi
nisterijos sprendimas, 
sprendimu reikalaujama, 
pil. Butkus ligi rugsėjo 1 d. š.
m. paliktų Lenkijos sienas. 
Jeigu) B. neiŠvyksiąs geru no
ru, busiąs priverstinai ištrem
tas į Lietuvą. Paliepta išduo
ti pil. Butkui bevteises grįžti 
atgal užsienio pasas kur tinka
mas. Šitas ištrėmimas rišamas 
su pil. Butkaus darbuote lie
tuvių švietimo srity, kurioje

DIDŽIAUSIAS uždavinys kur medi
cinos mokslas studijuoja šiandien 

yra, ne kaip išgydyti ligas, bet kaip 
apsisaugoti nuo jų. Ir gydytojai žino 
atsakymą — beveik juokingas, bet labai 
paprastas. Gydytojai pasako jums, kad 
beveik nuo kiekvienos ligos galima apsi
saugoti jei jus UŽLAIKYSITE jūsų ran
kas švariai nuolat vartojant tikrai svei
ką muilą. - ' x

Svarbiausia priežastis susigrūdimuose 
yra išplatinimas ligų perų paprastu, kas
dien vartojamų dalykų kuriuos jus čiupi- 
nėjate rankomis — publiški telefonai, 
knygos, apkraščiai, ramsčiai, durų klam- 
kos, pinigai, karų diržai. Ligų perai ku
rie randasi ant jūsų rankų lengvai gali 
būti pernešti burnon, nosin arba ant 
valgio.

Beveik vienatinis apsisaugojimas kurį 
daktarai pataria vartoti, tai nuolatinis 
mazgojimas rankų. '

•Lifebuoy pasidarė labiausiai vartoja
mas tojletinis muilas pasaulyje, netik,

APSAUGOJA SVEIKA
TA IR UŽLAIKO ODA 
MINKŠTA IR GRAŽIA
I

jis dirba jau 8 met. ir visų lai
ką ‘Švenčionių .apylinkėje, švie
timui nekliudė nei vokiečiai 
nei bolševikai, tik lenkams iš 
jo žingsnių rados pavojaus. 
Šitų ištrėmimo “aktų” pagami
nęs Švenčionių apskr. viršinirt- 
kas Nekrašas, buvusią Kauno 
peoviakas. Lenkų juristų nuo- 
\none, pil. Butkus galėsiąs pa
reikšti Kaune ieškinį į Nekrašo 
turtą dėl padarytų nuostolių. 
Civilinė teise tokius atsitiki
mus numatanti.

5 . .

kad jis yra grynas ir pagražinantis odą, 
bet todėl, kad jis laimėjo pripažinimą 
kaipo geras saugotojas sveikatos.

Scpa idėja, kad muilas turi būti stip
rus ir graužiantis odą, yra sukritikuotas 
sveikatos žinovų.

Negali būti geriau išdirbto muilo, la
biau delikatno ir švelno odai, kaip Life
buoy dabar yra. Jo riebios, smetoninės 
putos iš paimu alyvų fruktų ir cocoanut, 
turi savyje puikų antiseptiką, kuris gi
liai įsigeria į kiekvieną odos skylutę, iš
valant, prašalinant ligų perus ir palie
kant minkštą, sveiką ir gražią odą.

f

Tas sveikatos elementas Lifebuoy mui
le yra pažįstamas jo kvapsniu kuris pra
nyksta tuojau.

Motinos — jus esate “Sveikatos dak
tarais”. Jūsų atsakomybėje yra saugoti 
Sveikatą jūsų vaikų ir vyro. Todėl pa
dėkite šmotą Lifebuoy muilo kiekveinoje 
vietoje kur yra bėgantis vauduo. 
Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

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

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:80 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo Ir artymo.

i Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

Sventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Lempas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Res. Phone Republic 7812 
Rcs. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
TeU Boulevard 2777

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

Dr. Anielė Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted S’t., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenę:, kad savi) 

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

katoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtriyčioj nuo 9 va), ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną

norebaMi
PIRKTI, PARDUOTI A» M AI- ‘
NYTI VISADOS KREIPKITeS 1 

TAS JUMS BUS B 
ANT NAUDOS. f

S. L, FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam ijjrMgus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lapaus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
v-.- ■ ....................
r—11 .. ................................

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 8. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4G81 

į-.......................................j............... . i

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

1311 Recter Building
79 West Monro e Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1615. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis R6om 514-516 
127 N. Dearborn SY., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Lafayette '4223
Plumbing, Heating

aipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS 
DRABUŽIŲ ' 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

1

v

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

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant j pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šia?, kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną, 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 u 
$27.50 dabar ............................... $18£1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyru vertės nuo $30.00, $3~.u0 
$85.00. Dabar ..........................  $25 .M.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 b 
$47,50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių ‘ 
siutai vertės nuo $22.50, $2&50 ir 
$27.50. Dabar ........................... $13.59
Palm Beąch ir Mohair 2 šmotų gin
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5f — 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

l-xnos durys į rytus nuo Kalstą 
Atdara kasdien nuo 8 ryM Hjr ( rsA 
Subatomis nuo 8 ryto lig X) .

Nedėliomis nuo 8 ryto liį 1
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P-lė Kudulaite Mokslas suprantamai išdėstytas tieke naują medžiagos ypatybę. 
Dabar mes matysime prie ko 
nuvedė suradimas X-spindulių ir 
radiumo.

• V-1 s

The Stock Yards
Savings Bank

Rašo Dr. A. J. Karalius (Bus daugiau)

'Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENZ
I AKUŠERKA
j 3101’ So. Halstcd St., kampas 31 gai 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

(Tęsinys) '

ši jauna panelė, jūsų p įčių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums. \

The Stūck Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. ą

CLEARING HOUSE BANKAS.

Žiema! Žiema! Žiema!

šis 
audros 
langas 

2-0'4x4-0, 
^2.88

su 
stiklais

Šis 
audros 
langas 

2-014x4-0, 
$3.68

Tuojau bus čia.

Trukumas anglių -
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au
dros langus

dabar

Nelaukite, kol, kainos pakils. Mes 
turime šimtą mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durjs vie
nose. Jus įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, f remti ir viso medžio inateri- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir harchvare ol- 
selio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

Šis 
audros 
langas 

2-5'4x4-0, 
$3.20 

su 
stiklais

audros 
langas 

2-4%-4-0, 
$3.40

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St.

Phone Vietory 5273

12th STREET
Tel. Kedzia- 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

* 3511-16 Roosevelt Rd.
I Arti St. Louis Avė.
I CHICAGO. ILL.

PRANEŠIMAS
Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 

riams visoje Amerikoje, šiuom-i pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

Oovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos "Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam* žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

stebėtinas atomų pasaulis.
Didi buvo išmintis Euklido 

ir Archimedo, bet musų dienų 
mokslo vyrai nuo jų neatsi
lieka. Apie atomus ir moleku- 
lus hutų galima didelė knyga 
parašyti, jau nekalbant apie 
elektronus ir fonus, apie ku- 
riitos savo vietoje turėsime 
progos pakalbėti. O neužmirš
kime, kad tai vis žmogaus 
grynosios išminties padaras 
tie atomai ir molekulai.

Matematikai turi stebėtinų 
instrumentų. Ploniausia vieta 
muilo burbule bene bus apie 
trimilioninė dalis colio, o vie
nok toj vi'etoj bus apie dvide
šimts trisdešimts molekulų 
ant vienas kito sukrautų: mo- 
lekuflas todėl daug plonesnis, 
negu trimilioninė dalis colio. 
Prof. Perrinas padarė aliejaus 
plėvelę apie penkiosdešimts 
milionines dalies colio storio 
— ir toj plėvelėj buvo bent 
du molekdlai ant vienas kito 
sudėti — reiškia aliejaus ino- 
iekutasi plonesnis, negu šimt- 
milioninė dalis colio. Viso
kiais budais bandyta surasti 
Imolekulų dydis ir visuomet 
gauta stebėtinai maža medžia
gos dalelė.

Atomų energija.
Atomų energija stebėtinai 

didelė. Atomuose slepiasi ne
išmatuojamos energijos kie
kis. Medžiagos atomai juda la
bai smarkiai. Kiekvienam šmo
tely medžiagos yra musų pro
tui veik neįmanoma energija, 
yra tiek daug jėgų, kad mums 
sunku suprasti.

Fizikai turi instrumentų 
šitai energijai matuoti. Vidu
tinėj temperatūroj degio ino- 
lekidai lekia apie 500 jardų 
per sekundų —daugiau nei 
ketvirtadalį mylios per sekun
dų. Vandenilio molekulai 
skrieja keturis karius grei
čiau, tris kartus greičiau, ne
gu kulipka, ką tik iš šautuvo 
išėjite. Kiekvienas musų kam
bario oro mol'ekulas lekia, ju
da greičiau, negu šautuvo ku
lipka. Jei mes galėtume su
stabdyti vandenilio molekuhis 
ir sunaudoti jų energijų, kaip 
kad mes sunaudojame Niaga
ros vandenpuolio arba garo 
energijų, tai kiekviename gra
me dujų (vandenilio) turėtu
me užtektinai jėgos pakelti 
ketvirtadalį tono anglių ketu- 
rios-dešimts colių aukščio.

Čia mes tiktai labai pavir
šutiniai bandėme parodyti mo
lekulų energiją. Mokslininkai 
turi nesulyginamai tobulesnių 
metodų, kuriomis jie kas die
na naudojasi. Mums užtenka 
kas pasakyta.

Sutrauka,
z

Galime trumpai pasakyti ką 
išmokome:

1) Kiekviena medžiaga su
daryta iš molekulų. Moleku- 
lais yadiname mažiausias me
džiagos dalelės. Molekulei ne
matomi, bet jų judėsis mato
mas.

2) Molekuiai savo keliu su
daryti iš dar mažesnių dalelių, 
atomais vadinamų.

3) Mdelkulai ir atomai nuo
latos jufcla, kruta, sukinėjasi. 
Kietoj medžiagoj jie tampriai 
surišti, skystoj mažiau, dujo
se1 — visai nesurišti.

4) Mniekaluose, atomuose 
yra milžiniška energijja, mil
žiniška jėga, kurios dar mes 
nemokame sunaudoti.

X-spinduliai ir radiumas.

Vienok atomų suradimas tai 
tiktai pradžia svarbesnių suradi
mų naujosios fizikos, tai tiktai 
preliudas elektronų šeimynos 
stebuklams. šituos stebuklus 
mums atidengė radiumo suradi
mas 1898 metuose.

Sui'adus radioaktinguosius el
ementus mokslininkai mums pa

PATOGI IR TRUMPA 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

Keliauk sąutfinl 
ant smagių 8. V. 
valdžios laivų, ka
da važiuosi j Lietu 
vų arba partrauk 
gimines čionai. 
Plaukimas du kar
tu savaitėje.

Smagi, greita ke 
lionė, puikus ir 
įvairus valgiai — 
Ruimingi kambariai 
—parankumal viso-

ki—socialūs svetainės—Aas ką gausite
ant S. V Valdžios laivų.

« l'l ‘ v > z ' % ' z ,

ftCMBURG

S.
S, 
S.
S.
s.
8.

8^ President Harding ............ Sept. 22
8. Leviathan ........ Sept. 29 Oct. 20

S. President Arthur ................ Oct. 2
Geo. Washington ............ Oct. 6
America ............................ Oct. 13
President Roosevclt ....... Oct. >23

S.
S.
8.
Rašykite apie kainais ir kitas/ 

' informacijas { Į

United States Lines
110 South Dcarborn St Chicago, III.

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

Toronto
Vedėjai

UNITED STATES SIIIPPING BOAKD

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas tūri vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Tarime tiėsiogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35. St., Chicago

Turtas virš $8,000,000.00

UNITED AMt’BICANlINES
(HARR1MAN LINE) 

JOINT SERVICE VVITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis 
LIETUVOS 

išplaukia kiekvic'ią savaitę iŠ 
t.rieplaukos 8G North Upčs. prie 
nnlo 46 gatvSs, New York, su 
musų laivais de luxe

“Rcsolute”, “Reliance” 
“Albort Bullin” 
“DeutMchlunri”

____  , II ir« III kleaos pa- 
sažieriue ir pppuliariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, "Han
są”, “Thuringia” ir "VVeatphalia” 
bu cabin ir III kle.ia. Gerai; mun- 
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, UI.

Arba bile autorizuoto agento.

kolegiją

bučiuo

laikei

rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitos, o rasite

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

se 
merginoms; 
kitos, o 
pagelbą.

Tel. Yards 1119
Baigusi 
jos 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir

’&
i

Kurie veža I,

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

C^'DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

• Ofisas ir Laboratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Tuomi padarysi didelį smagūmą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
•pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halstcd Str., 
Chicago, UI.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.? Chicago. 
. Telephone

Boulevard 2160 -
Valandos 

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

Lietuviai DaKtarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
, Tel. Boulevard 5918
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 6:80 iki 7:39 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1 OR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7716

DR. M. T. STRIKOL'S
• Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

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

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliotais ofisas yra 

uždarytas

dr, v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

hraudia

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

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

Tel. Canal 2118 n

iš

Ulli ni Li 9 UUI\H
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Jei. Canal 2118

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
CHICAGO, ILL

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANĮ S
AKUŠERKA

Turiu patyrimą

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

3113 South 
Halsted St.

pa- 
moterims

dy-

pa- 
mote-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

h i - -........................-.......................  i

...... 1 ............. ,l"" """ 1 1 1 ’

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
b...........■■■■■...............  i

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blyd. Chicagę

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

Optometrtat 
18°ulevard 6487 

4649 S. Ashland Ava 
Karapaa 47-toa gat. 

2-roa luhoba

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 SoJ Ashland Avė.

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

- __ a

.................. '
Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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The LUhaanlan Daily Newa

Edltor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 850fl
Subscription Ratesi

i.00 per year in Canada. •
.00 per year outside oi Chicage.
!.0t per year in Chicago.
8c per copy.

Entered as Second Claaa BC&tter 
March 1914, at tha Post Office
uf Chicago, Ui., undar Uit act pf 
March Žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Aiškinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai 
ChicaKoje — paltui

Metams____________________
Pusei metų___ __ ~
Trinus mėnesiams ...... -........ .
Dviem mėnesiam ...... —,
Vienam mėnesiui ... ........ ......

Chicagoje per neiiotojuij
Viena kopija - - -
Savaitei _________________
Mėnesiui ________________

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50
> .75

18c 
75c

$7.00
8.50
1.75

. 1.25
.75

Metams ------ -----
Pusei metu____
Trinus mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams________ ................ . $8.00
Pusei metų______ R-f-r , t įi 4.00
Trinus mėnesiams_______ ___ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Proto ir doros 
subankrutavimas

Aną dieną mes, turėjome 
progos nurodyti, kaip Lietu
vos komunistai pavirto kar
štais patriotais. SavO “Ka
reivių Tiesoje! jie ragina 
kareivius, darbininkus ir ma* 
žažemius ginti Lietuvos ne
priklausomybę nuo lenkų ir 
net reikalauja, kad butų su
areštuoti ir nubausti, kaipo i 
šalies pardavikai, p. Galva
nauskas, gen. Žukauskas ir 
krikščionių demokratų par
tijos bei liaudininkų parti-

pasiryžę parduoti Lietuvą 
lenkų ponams.

Na, o per keletą metų tie 
komunistai visai nenorėjo 
pripažinti Lietuvos nepri
klausomybės ir vadino kiek
vieną žmogų, kuris stojo už 
nepriklausomą Lietuvą, “dar 
bininkų mulkintoju”, “bur
žuazijos uodega” ir 1.1.

Reiškia, visas menamas 
komunistų “internacionaliz
mas” subankrutavo.

Dar aršesnį tokio suban- 
krutavimo pavyzdį mes ma
tome pas Vokietijos komu
nistus. Jų centralinis orga
nas “Rote Fahne” (kuris ta
po nesenai uždarytas) vidu
ryje pereito mėnesio paskel-

ibe, kad darbininkai turį ei
ti išvien su tais sluogsniais, 
kurie turi tautinės garbės 
jausmą, ir kovot prieš vald
žios pastangas įvykinti susi
tarimą su Francija.

Čią jau reiškiasi ne tik- tarnauja ne darbininkų kla-į 
tai pątriotizmas, bet stačiai" 
nacionalistinis šovinizmas. 
Keldami kovą prieš Vokieti
jos ir Francijos susitaikymo

I politiką, Vokietijos komuni- 
stai stoja greta su Revent- 
lowu, Hjttleru ir visa juodų
jų reakcininkų kompanija, 
kuri nori iššaukti karą tar
pe tų dviejų šalių, pasitikė
dama, kad tai atves prie mo
narchijos atgaivinimo Vo-| 
kietijoje.

| Nuo ko pareina šitoks 
protinis ir dorinis komunis
tų susmukimas? Nuo to, kad 
jie vadovaujasi ne reikalais 
tos klasės, kurios gynėjais 
jie dedasi, bet savais egois
tiniais motyvais. Šie gi jų 
motyvai priklauso nuo to 
šaltinio, iš kurio plaukia pi
nigai jų užlaikymui. Kaip 
Lietuvos komunistų “Karei
vių Tiesą”, taip ir Vokieti
jos “Rote Fahne” užlaiko 
rusų valdžios auksas. Rusų 
valdžia tad ir diktuoja jiems, 
ką jie turi daryti ir už ką 
agituoti. I

Kol bolševikų valdžia tikė
josi, kad Lietuva pateks į 
jų rankas, tol jos agentai 
niekino pačią Lietuvos ne
priklausomybės idėją ir rė-

I mė visa, kas tiktai rodė jos 
silpnumą ir nepajiegimą sa
varankiškai gyvuot. Tuomet, 
ir Želigovskiui užpuolus Lie
tuvą, komunistai nesidėjo 
prie Lietuvos gynimo, bet 
tyčiojosi iš jos.

Dabar situacija pasikeitė. 
Lietuvos respublika atsilai
kė, ir dabar Rusijos sovietų 
valdžia jau nori, kad Lietu- 

I va padėtų jai laikyt frontą 
prieš lenkus. Todėl šiandie 
jau bolševikų agentai skel
bia, kad Lietuva turi ginti 
savo nepriklausomybę nuo 
Lenkijos.

Ir korpunistų politiką su
lig Vokietijos nustato tos pa
čios bolševikų valdžios išro- 
kavimai. Bolševikams svar
bu, kad Vokietija nesusitvar
kytų, nes tuomet jų propa
gandai Europoje išnyktų - 
dirva. Todėl jie nuolatos 
kursto Vokietijos darbinin
kus prie generalių streikų ir 
sukilimų', nors jie puikiai ži
no, kad tai silpnina Vokie
tijos priešinimąsi Franci
jai ; bet iš kitos pusės jie per 
savo apmokamus agentus

kelia baisų triukšmą, kuo
met mato, kad Vokietijos 
valdžia ketina nusileisti 
Francijai ir padaryt su ja

žinant, kad komunistai

[sės interesams ir ne kokiems 
nors principams, o tiktai 
tam ponui, kuris pripildo jų 
[lovius, negalima daug nė į 
• stebėtis nuolatiniu jų “fron- I 
Į to” mainymu. Bet tokius! 
parsidavusius gaivalus rei-Į i 

kia laikyti ištolo nuo darbi
ninkų judėjimo. Nes jie de-Į, 
moralizuoja jį!

[ Apžvalg
BOLŠEVIKIŠKAS AUKSAS*

jausimą, kur tiktai jisai dar 
tebėra gyvas. Kova iki pa- 
skutinosios tokiam diktatui, 
kova iki mirties Vokietijos 
suaustrinimui I

“Tegu dirbančiosios ma
sės, lygiai kaip ir visi turini 
tys dorą tautinį jausmą 
sluogsniati, nežiūrint kijr jie 
randasi, tegu jie visi būna 
sargyboje! Tegu jie saugo
ja visus slaptoje daromus 
planus!”
Taigi pasirodo, kad Vokieti- 

jos komunistai ne tiktai yra 
priešingi Vokietijos ir Franci
jos susitaikymui, bet ragina 
darbininkus eiti išvien su na- 
cionalistiniais sluogsniąis ko- 
voje uft Vokietijois “tautinę 
garbę?’ Proletariatą jie -nori 

I suvienyti su juodašimčio Re- 
ventl'o,wo pasekėjais.

Ar gali žemiaus nupulti 
žmonės, kurie iki šiol sakėsi 
esą griežčiausi priešai visokio 
patriotizmo, o dabar agituoja 
už4 nacionalizmą?

L. šelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Dainius-Burtminkas

(Tęsinys)

Pirmas esezas — “Kokietė”. Visa ko- 
kietes istorija, nuo tos valandos, kada dar 
ji buvo sužieduotisė, tampriu kimu, žvil
gančiomis akimis, visa savo esybe menan
ti “moteriškumo ir poezijos šalį fndiją” 
—iki tam metui, kada jis paliko “koks 
tai seno žmogau^ lipinys”. Iš bejėgės ma
sės — bevalis stuomuo. Bejėgės , rankos 
pridurtos prie raukšlėtos senos krutinės...

Tai buvo tešla! Tai ne prostitutė — 
tai tik koikietė. “Prostitutės istoriją” — 
jeigu man butų leistina nors skhautelėse 
šioks terjninas pavartoti, — vaizduoja di
džiausias knygos veikalas “Kaukės”, susi- 
dedantis iš kelių dalių. Tema, reikia pri
pažinti, piamta labai pavojinga: kiek jau 
rašytojų ši tema yra pražudžiusi! Nukrypi 
si į vieną šalį •— įklimpsi į moralę arba so
cialūs apsaugos departamento etiką — pa
sidarysi neišpasakytai nuobodus, liksi pa

-Centralinis Vokietijos komu- 
| nistų organas, “Rote Faline” 

(Raudonoji Vėljiava) pranašė, 
[kad Raudonasis Profesinių Są- 
| jungų Internacionalas paskyrė 
milioną auksingų markių Vo
kietijos “Penkių Dešimčių Ko
mitetui”, t. y. komunistinei or
ganizacijai, kurios uždavinys 
yra varyti bolševikišką agita
ciją profesinėse sąjungose.

Raudonasis Profesinių Są
jungų Internacionalas yra bol- 

i ševlikų padarais, užlaikomas 
sovietų valdžios pinigais. Pter 
tą organizaciją Leninas su 
Trockiu pila auksą Iš Rusijos 
valstybės (iždo Vokietijos (ir 
kitų šalių) komunistams, kad 
jie darytų “revoliucijas” ir ar
dytų darbininkų judėjimą.

Vokietijos [komitnistai jyra 
bent tiek atviri, kad viešai pri
sipažįsta, jogei jie yra rusų 
valdžios apmokami agentai. 
Bet kitų šalių komunistai gi
nasi, kada jiems kas pasako, 
kad jie yra užlaikomi Mask-| 
vos

DVEJOPAS KOMPLIMENTAS.

pinigais.

KORUPCIJA IR JOS 
PASEKMES.

Kur auksas tieka, tenai 
neišvengiama korupcija.

Vokietijos komunistai

yra

Clevelando “Dirva” džiaugia
si, kad “Vienybė” pradėjo įeiti 
tankinus, nes tai, girdi, stip
rina tautininkų laikraštiją. Ir, 
pasididžiuodama, klausia:

“Kas tada daugiau dirba 
kultūroj, o kas daugiau rė- 
kia ir giriasi?”
Kitoje vietoje tečiaus tame 

jpačiamp “DifryosT9 .numeryje 
randame visai Jaitokios rų- 
šies komentarą apie tą tauti
ninkų spaudos ^stiprėjimą”. 
Clevelando laikraštis mėgina 
atsikirsti “Vienybei”, kuri jo 
buvusiam vedėjui, p. Račkaus
kui, prikišo demagogiją ir Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
nepasisekimus. “Dirva” sako:

•

“ ‘Vienybė’ gyvuoja tik .iš 
šėrių, kuriuos kasdien gau
na, o kada jų negaus dau
giau, kur atsidurs senieji Še
rai?.

“Išvada: Nepeik kitos 
spadinės'už prastą košę, 
gu ir pati tokią verdi.” 
Jeigu pripažinsimje, kad

musų kaimiečių ištižimo bei 
sunkumo. Turbut čia sakalų 
gimnastika savo daro, nes ji 
prasiskverbus į Ipačiufe giliau
si us Ii }iii<li<-s sllioganiius. I>o 
niekučio laiko 'grįžtame Į stotį 

Karlov-Tyn. Pakelėj lužeina- 
ine didelius runkelių plotus, 
šie cukriniai runkeliai eina 
cukrui gaminti, kurio . gana 
daug Čeko-Slovakija išveža į 
visas pasaulio šalis. Greitai 
ateina traukinys. Keleivių 
galybes, sunku prasimušti į 
vagoną, čia malonus Karlov- 
Tyn stoties viršininkas (ateina 

į mums pagalbon ir rezervuoja 
iš anksto visą vagoną. Va
žiuojame liuosai. Matom, kad 
daugelis keleivių ir ant stabeb 
žių negauna vietos ir mes su- 
sigrusdami Užleidžiame kelei
viams atliekamas vietas. Grįž
tame Pragon. jau vėlokai va
kare. Skubam miegoti. Ryto

jei-

Jeigu pripažinsimje, kad ko
šės virimas (nors ir prastos) 
visgi yra kultūros darbas (nes 
laukiniai žmonės košės virti, 
rodos, nemokėjo), tai 
tuodu prieštaraujantys vienas 
antram komplimentai lyg įr 
papildo vienas antrą.

yra 
penimi Rusijos valdžios pini
gais, todėl jie tapo visai ištyir- 
kinti. Štai, iki ko , jie priėjo: 
centralinis jų organas “Rote 
Fahne” paskelbė šitokį pareiš
kimą dėl Vokietijos valdžios 
pastangų susitaikyti su Fran- 
cija: •

‘(Ponui iPoftncarė vienoje 
pusėje ir ponams Streseman- 
nui-iHilferdingui antroje pū
slėje šiiuomi aiškiai pasako
me, kad prieš tokios rųšies 
‘susitarimą’ dirbančiųjų ma
sių lėšomis ir teritorialės 
čielybės bei Vokietijos ne
priklausomybės lėšomis Vo-| tujas, 
kietijos ir Francijos komu- Na, ir ant akmens tapo iš- 
nistų partijos sumobilizuotų kaltas parašas: “Mano myli- 
visas dirbančiųjų masių jie- mani vyrui ant tam tikros vie-* 
gas ir visą tautinės garbės tos.”

mokslininkas, nebe poetą. Nukrypsi į 
kitą^ pitfsę atsidursi ties bedugne, savo 
nežinomybe masinančia, savo beprotybe 
svaiginančia. Ir vėlei vietoj poeto dailinin
ko išeisi “žemės dainos” apaštalas. Ir vie
na ir kita lygiai pavojinga neprityrusiam 
poetui. , • I Į

Tačiau Savickis šiuo žvilgsniu pui
kiausia -išlaikė kvotimą. Pasirinktosios te
mos sunkenybės netik jam nieko nepaken
kė, bet dar padėjo talento stiprybę išrutu- 
loti', suteikdamos medžiagos, kurioje yra 
kur jėgoms išsiplėsti. Kokiu paprastumu, 
kokia meile prieita prie žmogaus sielos 
slėpinių ir atskleista jos pasauliui, kad ir 
tų slėpinių savininkui —• nebaisu pasaulio: 
jis turi būti geras. Moteriškė, kilusi iš 
sodžiaus, patekus miesto gyvenimo verpe- 
tuosna, kažkokiu nesusipratimu išėjusi už 
vyro, vyrui susibankrutavus,' tapusi pa
prasta miesto gatvės žvaigždė, gyvenimo 
išvarginta, šiek tiek “pasipelnius” grįžta į 
tėviškę, kur neberanda savųjų, o tiktai 
vieną vienišą apleistą tėvų bakūžę; kiek 
laiko praslinkus ji sunkiai suserga, geri 
žmonės ją lanko ir slaugo, ji galų gale pa
gyja: “Pagijusi Jadvyga nustebo, kad snie
go buvo mažiau, ir žemė buvo saulės su- 
vilginla. — Reikės sukasti gėlių lovas dar

Kapo parašas.
V -- — -

Našlė užsakė pas akmenų 
tašyto^ akmenį'savo vyrui ant 
kapo. Aiškindama apie para
šą, ji taip atsiliepė:

“Aš noriu, kad ant akmens 
butų iškaltas užraišas: *Mano 
mylimam vyrui’ ant tam tik
ros vietos”. t.

“Gerai, ponia,” atsakė tašy-

[Tąsinys] t >1 II I ■■■ 
šventadieniais šią pilį lanko 

daugybės žmonių, kurie va
landomis laukia savo kaleinos 
ir grūste grūdasi pro pilies 
'duris. Mes leaip 'ekskursantai 
: gavome pirmin.ybę ir visiškai 

kitomis durimis įėjome pilin 
visą laiką vadovaujami prity- 
rusio tarnautojaujs; kuris 
smulkiausiai aiškino visus pi
lies daiktus iš dailės ir istori
jos atžvilgių. Dar apžiūrėjo
me pilies šulinį, kurio vanduo 
labai giliai randasi. Įmetus 
akmenį, kai karvelio kiauši
nis, kol jis ligi vandeniui da- 
puola išeina pilnos 9 sekun
dės. Vanduo traukiamas ver
gų, kurie lipdami prie šulinio 
esančiu ratu, ringuoja virvę ir 
traukia kibirą. 'Bendrai pasa
kius, Karštein’as yra tipin- 
giau^sia jvdduralmžia pilis. Ir 
istorininkas dirbąs savo srityj 
ir siisidliręs su viduramžio pi
limis gaili tiktai čia gauti gy- metą, gana 'anksti laukia mu- 
vą pilių vaizdą. Gana ilgai pi
lyje užtrukom ir nepasrjutom 
kai atėjo pietų laikas. Sočiai, 
čekiškai papietavę (čekai mė
gsta pavalgyti!) čia esančiame 
restorane nutraukėme į kie
mą. Einame laukais, su mu
mis vienas . čekų mokytojas, 
dainuojame, dairomės aplinkui 
esančius laikus. Vienkiemių 
niekur nematyti. Laukų žemė 
nekokia, bet gerai įdirbama, 
to deliai ir javai neblogi. Ypa
tingai geros avižos ir miežiai, 
rugiai su kviečiais vidutiniai. 
Dobilai prastoki, šian ten pa^ 
siLtaiiko aguonų laiįkėliiti, žir
nių, )vikių*. Kai kur ir vynuo
gynų matyti. Apskritai imant, 
javai Čekijoj šįmet daug blo
gesni kaip mus vakarų Suval
kijoj. Prieiname ir sodžių. 
Sodžius susidaro iš greta esan
čių Įv|ienklienxiu. Vienkiemiai 
taip ir fniušų su visom tro
bom, darželiais ir sodais. Pat
sai sodžius gana švarus. Kele
tas krautuvėlių, mokykla tri
mis aukštais, paštas, elektros 
šviesa, maudyklės, atvažiavęs 
cinas ir vienoj iš didesniųjų 
salių rodo judamuosius pa
veikslus.

Šventadieniais (visti graliai 
apsirengę, vyriškiai su mies- 
iškais švarkais ir kaklaryšiais, 
tanelės su skrybėlaitėm. Se
nesnės moteriškės, mūsiškai, 
su skarelėmis apsigobę. Visa 
sodžiaus publika atrodo pilnai 
inteligentiškai. Tik dirstelėjus 
į rankas pažįsti, kad tai žmo
nės sunkiai ir labai sunkiai 
dirbą. Panelių rankos didelės, 
javų sudraskytos, mat jau ru- 
giapiutė\prasidėjus, tenka ru
giai griebti. Vyrai gana sau
le nudegę, taipgi be “lagadnų” 
rankelių... Nors tai darbo 
žmonės, bet nematyti juose to

želyje...— pamanė Jadvyga ir nusišypso
jo. Ji buvo tokia nuostabiai keistai links
ma. Lyg netikėdama pravėrė duris iš se
nos trobeles ties vieškeliu in platųjį pa
saulį”. ..

Tokiu jaukiu džiaugsmu baigiasi ši 
ilga, sunki, gyvenimo tokia/“paprasta pa
saka”. Be Jadvygos, pereina visa ilgiausi' 
eile ryškių, ryškiomis spalvomis, stam
biais bruožais nupieštų individulybių: 
kunigas su kruvinu1 smilkiniu, patsai pįr- 
masaį kaltininkas Jadvygos gyvenimo ne
laimės; linksmi karininkai, atodairos 
ją pastūmėję į prapultį; kaimiečiai; mies
to tetos ir visuomenė; valdininkai ir val
džia ir ttrVis-a tai paliesta, lyg netyčia, 
lyg pro šalį praeinant, o tuo tarpu taip 
stambiai, kad tie visi tipai sudaro labai 
aiškų ir nuosakų reljefą. Kad taip pada
ryti, reikia būti labai stambiam dailinin
kui. ? ,

Į analoginę ; temą Savickis dar kartą 
sugrįžta kitajme didesniame veikale: “Už
burtos Yachtos”. Šio veikalo vyriausias 
asmuo — Kajetonas Smilga, vienos dide
lės sanatorijos dulkių valytojas, bedulkin- 
damas kanapą iš kambario, kuriame ilgus 
metus 'Sirgo ir mirė sukempėjusi sc,nė, 
randa kanapoje pinigų ryšelį. Slmilga pa

'įsų Švietimo Ministerijos parū
pintas tramvajus vagonas va
žiuoti aplink Pragos nrestą.. 
Viską sutvarko Šv. Minist. at
stovas, parūpina mums aiškin
toją rusų kalba ir visą laiką 
su mumis važinėja. Privažiuo
jame Žiemos vieliulyną, kame 
tik vienuolės gyvena, toliau 
tvirtovę su dideliu sodu, ku
riame randasi istoriniai pa
minklai. Papuolamo į 28 d. 
lapkričio g-vę (tai perversmo 

kaip mus 16 d. vasario) 
kurios stovi sena Karo- 
IV bažnyčia. Aiškintojai 
namą tikro Boroko sti-

VMenšteino /rumu^. Daug 'į- 
domaus šiuose rūmuose ran- ( 
dame. Valenšteino pirtis sta
tyta prieš mirtį, jau įpuolus 
šiam herojui į misticizmą iš 
'juodos suk ic t ėjusios vapnos, 

drimbančios nuo lubų ir smai-' 
lais galais dar ir ligi šioliai be
kabančios. Ši pirtis tai tipas 
stalakmitų j|indy|nėisį, 'ku-riojb 
brangus kruštalai taip pat pa
kibę lubose. Pcrcinan^e jo 
darbo, poilsio, audijancijos, 
■turtų, tk.olctk.ci jų kantbariij. 
Vis tai, žodžiu tariant, atski-. 

di muzejiai, įpilusi vlaialuoją 
viduramžio galiūnų gyvenimą. 
Valenšteinas mėgo įvairias ko
lekcijas, taigi bekariaudamas 
įvairiuose kraštuose jas ir rin
ko. Šiuose rūmuose buvo 
paukščių įvairių kraštų, pini
gų j ginklų, vašų, dar ir šian
dien tų daiktų kas ne kas už
silikę, bet daugybė išvežta į 
Paryžiaus, Vienos, Berlyno 
inuzejus, laike Švedų karų ir 
į Švediją išgabenta. Patys Va- 
lenšteino rūmai senovės sti
liaus, pastatyti ant -išgriautų 
23 varguolių namų vietos. Bu
mų kambariuose randasi gra
žus kanedilobrai, gipso pavei
kslai, kurių siužetai imta iš 
Trojos karų, Biblijos ir kitų 
istorijos dalykų. Vėlesniais 
laikais šiuose namuose buvo 
kareivin|ės, mo-kyfkla akliems, 
kalėjimas dėl čekų politinių 
prasikaltėlių ir daug panašių.

(Bus daugiau)

savo plaukus 
turėjus ką 

rūmams.
IV tiltas, 
Europoje.

g-ve, 
prie 
liaus 
rodo 
liaus, kuriame laike vieno če
kų sukilimo gyveno garsus 
anarchistas Bakuninas. Dar 
keletas bžnyčių, operos rūmai 
statyti 1881 metais. Tai labai 
gražus Ir dideli rūmai. Pini
gai statymui surinkta auko 
mis. Labai noriai čekai dėjo 
aukas šiai tautos1 pažibai. Pa
sakojama, kad jaunos mergi
nos parduodvo
ir sukneles, kad tik 
paaukoti operos 
Tuoj ir Karoliaus 
seniausias visoje

Kitoj upės pusėj Marijos Te-
resijos kareivinės, vieta kame 
gimė keletas čekų karalių. Ke
letas namų statytų laikotarpį 
nuo 12 ligi 16 amžiaus. Tai 
visai apgriuvę, nors dar apgy
venti nemaži muro namai. Se
na Mykolo bažnyčia, kurią jė
zuitai statė visą šimtinę me
tų. Jėzuitų mokykla, kurioje 
faktinei prasidėjo 3O-tieis me
tų karas. Kilusios peštynės 
laike mitingo šioj mokykloj 
tarp protestonų ir jėzuitų ve
damų katalikų išsiplėtė į di
džiausią žmonijos nelaimių— 

30-ties metų karą. Toliau pri
važiuojame vieno iš viduram
žio galiūnų, 30-nio karo' vado

Padirvemis
“Tavorščių” klumpakojis.

Mes tavorščiai, komunistai, 
Žinom, ką darysim:
Susikibę bendran pruntan 
MUnšainą varysim.
Pirma bačka reiks daboti, 
Kad gerai išvirtų, 
Siųsim Brooklyno Dūdelei, 
Kad jisai ištirtų.
Jei Dėdelė, paragavęs, 
Pasakys kad geras, 
Tada g'ert galės be baimės 
Kiekvicns komisaras.
Prisivirę dikčiai brogos 
Kiek norėsim mauksi m — 
Valio, Rusai! valio, Maskva!— 
Visa gerkle šauksim;
Ura Leninui ir Trockiui, 
Visiems komisarams, — f J 4
Lai sau brudąs sprandus ėda 
Musų proletarams!...

Dėdelė Pruseika taip gra
žiai rusiškai ištaria žodį “svo- 
loč”, kad tuojau matai, koks 
jis mokytas vyras — išėjęs vi
są Rusijos izvoščikų Universi
tetu

• —————————
Pasak Šventojo Rašto, Die

vas tverdamas dangų ir žemę 
dirbęs per š'ešias dienas, o sep
tintąją silsėjos.

Ne toki jo agentai žemėj, 
kunigai. Šie be pasilsio dirba 
ir dirba: per šešias dienas do
lerius rankomis gaudo, o sep
tintąją dagi su šiupele.

Vargšo Vaikas.

sisavinęs tuos pinigus, “pristoja” prie vie
nos-“artistės”, kuri čia pat gyveno, su ku
ria seniau* Smilgos akyvaizdoj “turėjo rei
kalo” belgų pasiuntinis, išvažiuoja su ja 
miestan, paskui pas ją apsigyvena, suar
do savo' šeimyninį gyvenimą, praleidžiu 
su “artiste” paglemžtus pinigus ir atsi
duria gatvėj. Turinys vėlei labai “realin- 
gąs”, nekomplikuotas, bet labai gražiai, 
pasakyčiau, kilniai išrutuliotas. Išrausta 
visa seno Smilgos netikėta “laime” ap
kvaišusi siela, kiekvienas sielos judėjimas,

ju užkrekusiu ant grubių atlapių marški
nių, rodančių jo geležinę krutinę. Visi iš
siskirstė kas valgyti, — svečių priimti, kas 
arklių — rogių sužiūrėti. Vaikas tyliai 
stovėjo ties piktadariu, lyg jį kas butų 
tvirtai laikęs. Jis negalėjo atspėti, kur jis 
bus jį matęs. Rarotų vaizdas mini jam šb 
piktadarį: žalias veidas, suplėšyti marškf 
niai, pasvirusi galva... Dideliame altoriu
je prikaltas ant kryžiaus Kristus turėjo to
kio pat panašumo. Kas tai “piktadarys”! 
Šiaudą iš lovos ištraukęs, pasuolių atsar-

kiekvienais pergyvenimų šešėlis išhikšten- 
ta. Ir šiam tikslui Savickiui vėlei reikalin
ga tiek maža žodžių! .

Dar įdomesni psichologinia|i momen
tai išrausta eseze, vaizduojančiame ištisą 
sodžiaus dramą “Vagįs”. Paprastas so
džiaus gyvenimas tyliai, ramiai plaukia, 
kaip Nemuno vandenėlis. Tik šit ištinka 
nepaprastas sumišimas: “vagis pavogė tė
tei stačiai iš kūtės arklį”. Po ilgų ieškoji
mų, vagis pagauta ir “in rogių dugną 
įmestas, namon parvežtas. Namon parve
žus, vagis buvo pririštas grinčioje prie 
Skersinio spyrio, veržiančio indubusią sie
ną. Vienmarškinis, žado nustojęs. Virvės 
buvo giliai įsipiovusios in bicepsus, galva 
nusvirusi, su* pramuštu smilkiniu ir krau-

giai prišliaužęs, jis badė vagiui šiaudu į 
nosį”. “Vagis atvertęs raudonas akis pa
žiurėjo kokliai po grįčią”.

. (Bus daugiau)
___ L.___________

Miško Aidas.
Metai ir metai, dienos ir dienos, 
skrieja su vėju...
O mano svajonių pasaulis?!..— 
Nejaugi tai butų iliuzijos vienos?.. 
Juk man iškeliaujant žvaigždė dari'*' 

spindį* į
Ir laimūs pasaulį man ji žadėjo.
Metai ir m(etai, dienos ir dienos, 
o mano pasaulis—svajonės tik vienos/

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Automobilių aukos.
Kai kurį laiką Chicagoj jau 

kaip ir btfvo sumažėję auto
mobilių užmušimai, bet dabar 
nelaimes vėl padidėjo. Pereitą 
pirmadienį nuo susižeidimų au 
tomobiliais mirė keturi asme
nys. Be to, septyni asmenys 
tą dieną tapo pavojingai sužei
sti.

Nuo Naujų Metų Cook kau
lį tėj automobiliai užmušė jau 
181 asmenį.

-j - . - - • r . 4- /-

Susibarus su savo myli
muoju bandė nusi

žudyti.
Adclinc Maneli, 17 m., 126 

So. Wood gat., susibarė su sa
vo mylimuoju ir po to bandė 
nusižudyti. Ji tapo nugabenta 
į ligoninę. Sako, ji gal dar pa
sveiks.

Kova su “bootlegeriais”.
Kova su “bootlegeriais” vis 

dar tęsiasi. Miesto majoras 
Dover kreipėsi į Chicagos gy
ventojus, prašydamas jų padė
ti policijai ir fecįeraliams agen 
tams kovoti su “bootlegeriais” 
Chicagoje.

“Gimdymo Kontrolės
Klinika”. u

“Gimdymo kontrolės klini
ka” vėl kreipėsi į atatinkamas 
vietas leidimo reikalu*, bet ir 
šį sykį jai nekaip pavyko. Nes 
leidimo atidaryti savo klini
kos negavo.

Apiplėšė advokato 
namus.

Daugiau kai $600 graznos 
plėšikai išnešė iš advokato Da- 
vi(| Stansbury namų, 4450 
Malden gat.

Mirė prie vyro kapo.

Mrs. Loutise Klein, 58 m., 
2430 North Clark gat., nune
šė gyvų gėlių padėti ant savo 
vyro kapo ir jį bedėdama mi
rė. Sako, ji turėjo širdies ligą.

Gausi auka Japonams.
Chicagoj e manoma surinkti 

apie $700,000 sušelpimui nuo 
žemės nukentėjtįsiems japo
nams.

Traukinys suvažinėjo 
vyrą.

Pasažierinis New York trau
kinys mirtinai suvažinėjo Jo- 
seph Kowalski, 45 m.

Green Tree Inn 
apiplėšė. 

t

Keturi apsiginklavę vyrai 
apiplėšė Grecn Tree Inn, prie 
74 pi. ir Stony IsJand avė. Plė
šikams teko $4,200.

GIMIMAI.
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Virginia Palionis, 3202 Lime 

st., rugsėjo 7.
Sylvia Pažertas, 3431 S.

Emerald Avė., rūgs. 8.
Michael Slakis, 2937 S. Eme

rald Avė., rūgs. 11.
Jas. Plarenas, 5837 Iowa st., 

rugsėjo 4.
Leonard Petkus, 10933 Ed- 

brooke, rugsėjo 11.

Lietuviu Rateliuos I 
r

Rubsiuviy 269 skyriaus 
susirinkimas

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
14 dieną, Unijos svetainėje, 
prie Robey ir North gatvių, 
įvyko rubsiutvių Unįijos lietu
vių 269 skyriaus susirinkimas. 
Perskaičius pereito susirinki
mo tarimus ir laiškus nuo įvai 
rių darbininkų organizacijų 
prieita prie įvairių raportų M 
pranešimų. Iš Jungtinės Tary
bos delegatų pranešimų ir biz
nio agentų aiškinimų pasirodė, 
kad šiais metais rūbų išdirbys- 
tės industrijoj darbai eina sil
pnai. Prie overkotų kai ku
riose šapose darbai dar šiek 
tiek eina, fyet prie sekočių tai 
didesnėse dirbtuvėse darbai vi
sai sumažėję, dirba po dvide
šimt ir mažiau! valandų savai
tei. Kai kuriose dirbtuvėse 
šiais metais padaro darbo tik 
apie trisdešimtą nuošimtį, 
kiek padarydavę pereitais me
tais. Bosai tvirtina, kad 
pritC kriaučių darbai sumažėjo 
dėlto, kad šiais metais žmonės 
ne tiek daug "drabužių perkasi.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad jau tikietai yra 
gatavi ir galima juos šapose 
pardavinėti.

Streikieriai labai pasipikti
no tais rubsiuviais, kurie strei- 
k laužiau ja tose dirbtuvėse, ku
riose yra bandoma įvesti uniją 
ir pagerinti darbo sąlygas.. 
Taipjau labai pasipiktino rub- 
siuviai ir “Telegramo” streik
laužių rėmimu, ypač rašymu 
prieš streikierius, uniją ir ’uni 
jos vadus. Kai kurie naria 
davė sumanymą išnešti pro
testo rezoliuciją prieš .tą. laik
raštį, “Telegramą”, bet visa
pusiškai šį dalyką apkalbėjus 
nutarta palikti “Telegramą” 
ramybėje. Nes vis tik darbi
ninkai žinosią kaip ir kam tas 
laikraštis pasidarbavo... Tat 
nutarta pasitenkinti tik įtrau
kimu šio dalyko į knygas.

Kai kurie nariai nusiskundė, 
kad kai kuriose siuvyklose če- 
rmanai nešaukė šapų susirin
kimų jaU per keletą mėnesių. 
Taipjau pranešta, kad kai ku
riose šapose, ar tai per šapčer- 
manų apsileidimą ar tyčįa jų 
ėjimą už bosus, atėję unijistai 
darbo negauna, o atėję ne uni
jistai veik visuomet darbo gau 
na. Ai tiems nesusipratimams 
ištirti likosi išrinkta komisiją 
iš trijų narių.

“Friends of Soviet Russia” 
delegatas pranešė, kad pas 
juos dalykai lįepergeriausiai 
eina. Girdi, visai maža ^narių 
lankosi į jų susirinkimui ir 
šiaip jiems nekaip sekasi.

Iš Shane Co. vienas streikie 

ris pranešė, kad dabar toje dfr 
btuvėje daug buvusių unijistų 
skeįbauja, kurie ar tokiu ar ki
tokiu budu unijos nubausti 
užisimokėtįi piintigjinę bausmę^ 
Jie, girdi, nenorėdami unijai 
mokėti paskirtą jiems bausmę 
dabar nuėję į Shane kompa
niją streiklatfžiauti.

Buvo pakeltas klausymas, 
kad skyriui, kaipo narys Chi
cagos komunistinio draugijų 
sąryšio, prisidėtų prie įsigiji
mo piknikams nuosavo daržo. 
Viena moteris pareiškė, kad, 
girdi, toks daržas esąs būtinai 
reikalingas, nes komunistams 
nebeduodu skelbti savo idėjų 
Jefferson miškuose. Mat, girdi, 
juos iš ten (esą jauį pradėjo vy
ti lauk. Gi įsigijus nuosavą 
daržą, girdi, komunistai galė
sią daryti ką tik jie norėsią. 
Tečiaus tos ipoterš patarimas 
likosi atmestas, nes pasirodė, 
kad toks sumanymas esąs dar 
perankstyvas.

Pradžioje šių metų renkant 
naują valdybą teko pastebėti, 
kad ne vienas neapsiimtų dau
giau kaip tik vieną darbą uni
joj, kad tuo budu davus pro
gos didesniam skaičiui narių 
pratintis prie veikimo. Beft 
bolševikai, bijodami, kad pasi
griebtos jų vadelės Lokalo 
valdyboj nepaspruktų iš jų 
rankų, apsiiėmė net po kelis 
darbus unijoj. Jie dar gauna 
biskį primokėti už susirinki
mus. Dabar iš raportų pasi
rodė, kad daugumas tų bolše- 
vikėlių, pasiėmusių net po 
kelis “džiabus”, 'neatliko tin
kamai savo pareigų.

Šiame susirinkime iš 1,400 
narių dalyvavo tik 41. Na
riams nesirūpinant savo reika
lais, bolševikaiiis vis dar se
kasi suisirinkimuose šeimytnin- 
kauti. — Siuvėjas.

Bridgeportas
Iš Jaunuolių Orkestro.

Rugsėjo 12 d. Mark White 
ISųuare svetainėj įvyko Jau
nuolių Orkestro susirinkimas. 

^Kaip paprastai, pirm susirinki
mo buvo Orkestro praktika. 
Motinom ir tėvam buvo įdo
mu matyt savo vaikučius pui
kiai griežiant ant įvairių in
strumentų.

Kai kurie jaunuoliai buvo 
‘/pabėgę” nuo Orkestro, bet da
bar jie vėl sugrįžo.

Iš protokolo paaiškėjo, kad 
šią vasarą buvo suruošta net 
penki juanuolių Jišvažiavima’i: 
vienas į mišką, kur buvo įteik
ta keturiems baigusiems pra
džioj moikylklą; naciams po 
auksinę plunksną; o kiti ketu
ri išvažiavimai buvo suruošti 
į Jaokson parko maudynes. 
Auksines plunksnas gavo §ie 
nariai: A. Luberskis, O. Jakai- 
čiutė, H. Sadauskaitė ir E. 
Grušaitė. •

Užėjus vasaros karščiams, 
jaunuoliai turėjo dvi savaiti 
vakacijų.

Nors buvo šauktas susirim 
kimas aptarti ruošiamąjį kon
certą, bet tas liko atidėtas ant 
toliaus, nes neatvyko tėvai tų 
jaunuolių, kurie dalyvaus pro* 
grame. Mat reiks pirkti tam 
tikrų drabužių ir kitų scenari
jai dalykų. Tas, be abejo, pa
darys nemaža išlaidų. Bet 

NAUJIENOS, CEIcaga, DL 
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dirbant visiems sutartinai, tas 
lengvai bus galima padengti.

i Buvo pakaitąs kjlausimds 
kas link choro bet p-niai Mas- 
koliUnienei ir p. J. Katinui pa- 
tariant nutarta choro nemo
kinti. Jei rasis norinčių mo
kintis solo, duetų bei kvartetų, 
tai bus galima tatai jaunuolius 
mokinti.

Priėjus prie mokyklos klau
simo, p’ J. Grušas pareiškė, 
kad jei rasis norinčių mokintis 
letuvių kalbos bei istorijos, tai 
bus galima tokią mokyklą ati
daryti, nes dr. Karalius ir dr. 
Naikelis apsiimą būti mokyto
jais. Pagailos likosi nutarta 
tokią mokyklą atidaryti..'

Orkestro kasoje yra $30.59. 
Be to, yra dar nupirktas lie
tuvių Auditorium bendroves 
Šeras už $10.

Jaunuolių Orkestro praktika 
įvyksta kiekvieną trečiadienio 
vakarą, o mėnesiniai susirin
kimai kas ąntrą trečiadienį 
kiekvieno mėnesio, i Prisirašy
ti prie Orkestro yra galima 
visuomet. įstojimas tik 25 
centai asmeniu4!.

Beje, likosi išrinkta nuolati
nė Orkestro korespondentė 
p-lė Aldona Trainutė.

—E. Grušaitė, rašt.

Neleiskime dykai laiko
Vasaros dienos jau baigiasi; 

su jomis baigiasi visos vasaros 
linklsmybės), i— iišvažiavfanail, 
žaismės ir t.t. Artinas nuobo
dus, ilgi rudens vakarai. Dau
gumas iš musų gal sėdėsime 
vakarais namie ir leisime dy
kai laiką. Nors tiesa, nevi- 
siems suaugusiems galima šis 
tas naudingo veikti.

Reikėtų tėvams pasirūpinti, 
kad • jų vaikams ateity atėjus 

• ilgiems rudens bei žiemos va
karams neprisieitų taip pat 
kaip ir jiems dykai laikas leis
ti, snuduruoti prie pečiaus. 
Dabar yra tėvų užduotis leisti 
savo vaikučius į mokyklas ir 
pratinti juos prie naudingo 
užsiėmimo, ypač reikėtų dau
giau domės kreipti į dailę, mli- 
ziką. . . t

Tėvai turi atsiminti, kad 
jaunystės dienos yra labai 
trumpos. Jos greit prabėga. 
Kurie jauni būdami jas iš
naudoja, sulaukę senatvės turi 
iš to daug naudos; gi priešin
gai — gailisi nemokėja pasi
naudoti progomis.' Taipjau 
reikia atsiminti, kad nuo mu
sų pačių apsišvietimo priklau
so musų pačių gerovė,' musų 
kultūros augimas.

Yra nemaža gerų mokyklų 
ir- šiaip įstaigų bei draugijų, 
kur jaunimas xgali rasti sau 
tinkamą užsiėmimą, bei progą 
lavintis. Suprantama, ’jaš čia 
nekalbu ,,apie dienines mokyk
las/. Neš tokias mokyklas kaip 
vaikai, taip ir mergaitės lan
ko. Aš čia turiu minty vaka
rines mokyklas; tas ma^yklas, 
kuriose butų naudinga sunau
doti luošą nuo mokslo laiką, 
naudingai praleisti1 ilgus rudens 
vakarus. •

Be daugelio kitų mokyklų 
bei draugijėlių mažiems bei 
jaunfymp, yra (“Jaunoji Biru
tė”. ši draugijėlė rūpinasi, 
daile, muzika, dainomis, žais
lais, ghnnstika ir t.t. Taipjau 
ji duoda ir lietuvių kalbos pa-

mokas. Čia jaunuoliai gali iš
mokti savo tėvų prigimtos kal
bos, lietuMų kalba skaityti ir 
rašyti. >

Ši vaikų draugijėlė laiko sa
vo susirinkimus Mark White 
Parko didžiulėj svetainėj, 7 
vai. vakarais. Šį vakarą, ro
dos, jos susirinkimas irgi į- 
vyks minetoj svetainėj 7 vai. 
vak. Svetainė yra netoli Hals
ted ir 29 gatvių.—J. F.

Babravičiaus Koncertas
Kur galima gauti p. Babravičiaus 

koncertui tikietus.

Lietuvos artisto p. J. Babravi
čiaus atsisveikinimo su Chicagos 
lietuviais koncerto, kuris įvyks 
spalio (October) 5 dieną, 8 va
landą vakare, Orchestra Hali, did 
miesty, tikietai galima gauti šio
se vietose: *

Aštuoniolikta.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted 

Street,
“Telegramas”, 666 W. 18 Št., 
A. Dargia, 726 W. 18 St.

/

Bridgeport.
Universal State Bank, prie 

Halsted ir 33-čios gatvių,
Elta Commerce Co., 3251 So. 

Halsted St.,
P. P. Baltutis, 901 W. 33 St.,
M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 

Street, ; »
Liberty Land and Investment 

Co., 3301 S. Halsted St.

Westside. > ,
Metropolitan State Bank, 2201 

W. 22 St.,
“Draugas”, 2334 S. Oakley 

Avė.

Tbwn of Lake
P. P. Baltutis, 46 ir Wood gat.,
J. J. Zolp, 4601 S. Marshfield 

avė.,
A. J. Kareiva, 4537 S. Wood 

Street.

Brighton Park.

Dr. K. Draugelio Aptieka, 
Archer ir Francisco Ąv6.

North Side.
Montvido Aptięka, prie Wa- 

bansia ir Girard St.

Kensingtol, III.
F. J. Tupikaitis Aptieka, 233 

E 111 St. '
Kiek teko pastebėti, tikietus 

iškalno žmonės labai perkasi. 
Tat reikia nieko nelaukus nueiti 
į bilę viršminėtą vietą ir nusi
pirkti koncerto tikietusr nes iš
kalno perkant gali jų pritrukti 
ir pagalios netekti progos išgirs
ti gal jau paskutinį p. Babravi
čiaus koncertą.

' r?

Raganiaus Pastabos
Atvėsus orui, pradeda atvės

ti ir žmonės, pasidaro sukalba
mesni.

Artinantis rudens sezonui, 
draugijos, kliubai, kuopos ir tt., 
pradeda jau ruoštis prie kon
certų, balių ir šiaip pramogų.

“Laisvos Jaunuomenės Vyrų 
Choras” rugsėjo 23 d. statys 
scenoj vieno veiksmo farsą “Pa

siutęs Studentas” Meldažio sve
tainėj. Programui pasibaigus 
bus šokiai.

“Vai*J"*'4 Brolija” irgi “vai- 
dyluoja." Vudylos yra nusitarę 
neužilgo surengti koncertą, ir 
tai dar pirmaeilį. Koncertas 
įvyks Meldažio svetainėj.

Gerai yra sakoma, kad nepa
prasti sutvėrimai daro nepapra
stus daiktus. Taip ir su vaidy- 
lomis....

“Birutė” irgi neatsilieka už
pakaly kitų draugijų. Atidary
mui rudeninio sezono ji duos 
Chicagos lietuviams koncertą, 
statys scenoje žinęmą operetę 
“Sylvią”. Tai įvyks spalio 11 d., 
North Sidc Tumer Hali.

Bridgeporto Draugijų Susi
vienijimas taipjau rengia vaka
rą su programų šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj. Visas vakaro 
pelnas eis Lietuvių Auditorium 
naudai.

* Lietuvių Tautos Atgimtiem 
draugija irgi nusitarusi sureng
ti vakarą. Vakaras, rodos, įvyks 
rugsėjo 22 d. lietuvių Tautiškos 
bažnyčios svetainėj.

Po visų trukšmų, kuriuos su
kėlė antrasis kasininko pagelbl- 
ninkas C. S. Pavietas, Universal

n......................  — ------ ------- -------ra- į--------- - -------- ------------------

(Tąsa. ant> 6-to pusi.)

A. s^n A.
JUOZAPAS NIEžlNSKAS

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
Rugsėjo 17 d., 12 vai. nakties, 
pavieto ligoninėj, po ilgos ir 
sunkios ligos sulaukęs 33 metų 
amžiaus.

Paėjo iš Vabalninku parapi
jos Plikių sodžiaus. Paliko Lie
tuvoj senus tėvus du brolius ir 
seserj. Am-erikoj išgyveno 11 
metų paliko dideliame nuliūdi
me pusbrolį Longiną Niežinską, 
pusseserę Kaziunę Motikonienę 
ir daugiaus artimų giminių.

Laidotuvės atsibus 21 d. Rug
sėjo, iŠ namų 6438 So. Union 
Avė., 11 vai. ryto, j Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

Gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.
< Pasilieka nubudę giminės.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.k...... . ......J

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas'patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveiką ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba priaiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijp.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.
x Brooklyn, N. Y.

Akly, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis

visokios rųšies gy
džiau per 25 metus 
prie State gatvės.

Žvairas akis ati
taisau saugiai, tik
rai, ir greitai; tonsi- 
lus išimu prieblan
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už 
$5.00 ir daugiau.

Paprašyk dykai knygelės.

Franklin 0. Carter
SPECIALISTAS 

120 So. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieiais 

10 iki 12

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikražčio negalit* 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbai paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą fr galvos skau
dėjimu.

JEI jusų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs ra'udonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dids- 
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Nenešiokite Diržo
Po ilxų bandymų, iiradbomo mecbanii- 
ką Bystemą, kuri išgydo ruptur* Tyrg, 
motery ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoe Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
struojamn DYKAI 6fo mokslinip syste- 

nios išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
rupty roa. J is turi 
pasisekimo kur kiti 
deturl. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite 
pamatykite demon

stravimų — dėl sa
vo ingeidumo. Čia nėra plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ifiit 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturoe 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems nžinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systemą ant rup- 
turos kairiojoj slėpenoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egtaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturoe, nee ai ti
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D.
217 E. 31.t St., Chicago.

Per sekamas trisdešimtą dienų 
Vi kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturoe, ku
ris ateis | musų nuolatini ofisą re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir ta
rės tiesą gauti gydymą už puse 
nos.

Neatideliokite. Nes pavojus ik ivy» ty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo » vai. ryto iki 6:80 po 

pietų. Beredomis Ir Bubėtomis nuo • 
vai. ryto iki 8 v»l. vakare. Nedėldie- 
mais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 So. Wabash Avė. 

(Netoli Adams St.) Chicago.

Garsinkitės Naujienose



Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

State Bankas vėl gerai biznį va
ro. Mat žmonės patyrę, kad ban
kas tvirtai stovi pradėjo vėl sa
vo pinigus nešti į banką.

Pavietas, sako, jau yra suim
tas Montrealy, Kanadoj. Jei iš- 
tikryjų pasirodys, kad tas suim
tasis žmogus esąs Pavietas, tai 
jis bus neužilgo pargabentas de
tektyvų Chicagon ir čia turės 
išduoti “rokundą” iš.savo “grie- 
kų.”

Spėjama, kad Pavietui priseis 
ilgai “pakutavoti” už šį bandy
mą pasisavinti banko pinigų.

Banko priekys jau visai bai
giamas ardyti, kad davus gali
mybės pastatyti naujį priekį. 
Sulig sutarties, remontas turi 
būti užbaigtas lapkričio mėne
sį. — Raganius.

“Kftmunistai” pastaruoju lai
ku kas žin kokiu keistu balsu 
lyg pypliai pradėjo kurkti, žmo
nes kalba, kad tai prieš oro at
ropinas.

“Social-demokratai” savo 
ryšį jau palaidojo ir ant jo 
po pastatė atminties kryžių, 
steris Kjamontas ir jo “sekreto
rius prisišliejo prie “kamunis- 
tų,” o kiti “memberiai” liko na
šlaičiais.

ka-
Mi-

Brighton Park “Bečlerių Kliu
bo” “memberiai” daro “užža- 
dus” nieko bendra neturėti su 
“fleperiais” atvėsus orui, 
sako, jie nori sustiprinti 
“zokonus.”

Tuo, 
savo

kadPirmiau buvo girdėt, 
brightonparkiečiai išvijo “tilifo- 
no” “meisterius” iš savo kolo
nijos. Dabar girdėt, kad ir kitų 
kolonijų lietuviai jo agentus 
nekaip vaišina. Sako, jo agen
tai dbar bijo kai kur ir pasiro
dyti.

Vis tai dėl tų streiklaužių!....
— Tilifonas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yra 
mokama lietuvių kalba. Mokytojauja 
A. Briedis. Norintieji gali pasinaudo
ti gera proga, nes p. Briedis yra pa
tyręs mokytojas.

ROSELAND. — LSS. 137 kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug 
sėjo 20, 7:30 v. v. Strumilų svet. Visi 
nariai kviečiami susirinkt laiku.

— Organizatorius.

North SIde. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas trečiadienį, rūgs. 19, 8 v. v. 
Liuosybės svet., Wabansia Avė. Šia- 
nib susirinkime nariai malonės atsimti 
paevikslus. — Sekretorius.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Izidorio 

Urbono ir Franciško Jakubausko pa
einančio iš NamakŠČių parapijos, kai
mo Sugintų . Girdėjau gyvena Phila- 
delphia. Kas žinpt praneškit arba 
pats atsišaukite.

PRANCIŠKA DANIENE 
Box 24, Divernon, III.

J IEŠKĄ U savo draugo Zigmo Ra- 
gincko, jjs buvo Star Lake, Wis., ir 

Kas apie jį 
i duot

paeina iš Suvalkijos. 
žinotų, arba jisai pats, prašau 
žinią šiuo adresu: •

JAMES PRANOSKI
Penna. State Sanatorium, 

Mont Alto, Pa.

APSIVEŪIMOI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 

nesenesnės kaip 25 metų, be skirtumo 
tautos ar tikėjimo. Aš esu vaikinas 
27 metų, 5 pėdų ir 8 colių. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką. Atsaky
mą duosiu tik tom, kurios prisius sa
vo paveiksią. Ant pareikalavimo pa
veikslą gražinsiu. J. Z. Pociūnas, Box 
10, Cicero, III.

NAUJIENOS, Chicago, D1

RAKANDAI MOKYKLOSJIESKO KAMBARlįĮ PARDAVIMUI >REIKIA DARBININK
VYRŲ

Trečiadienis, Rūgs. 19, 1923

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKĄLINGA^
Kambarys dėl vienos merginos, pas 
mažą šeimyną gerai apšildomas, su 
valgiu. Kas turit tokį kambarį pra
šom pranešti.

Telephone Lafayette 1133 
Vakare po septynių Reikia

REIKALINGAS kambarys dėl 2 ap- 
soliutiškai blaivių vaikinuj kuriame 
galėtų tilpti 2 pavienės loVos; pagei
daujama, kad butų ant Bridgeporto, 
tarpe 29 ir 89 gat. ir varu apšildo
mas. Meldžiu pranešti laišku.

J. URBONAS,
 3604 So. Lowe Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIO
DIDELIS šviesus kambarys 

rendai, 2 blokų, nuo Washington 
Parko. Elektra, telefonas, mau
dynės. Gera komunikacija, Tele- 
fonuok po 6 v. vak. Drexel 1561 
arba rašyk Naujienos Box 318.

GRAŽUS kambarys randai — vie
nam vaikinui arba 2 draugams. Gali 
turėti ir automobilių, nes randasi ga- 
radžius; gali turėti ir pianą, nes ran
dasi apščiai vietos ruimuose. švisųs 
ir tinkamai apšildomi ruimai.

Kreipkitės
6942 So. Rockvvell St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOG DENGT YSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Ro.ofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PRANEŠIMAS

Aš, S. STOŠKUS, pranešu K. 
STONKIENEI, kad aš parduosiu laik
rodžių, gramafonų ir kitų daigtų 
krautuvę, su visais įrankiais. Par- 
duočia, kad ir šialidie, bet laukiu ta
vęs. Ateik, kol neparduota ir neiš- 
mufuota. Lauksiu tik iki 1 dienos 
Spalio-October, 1923

3143 So. Halsted St.

Annex Beauty Shop
22 St. & Halsted Sts

Marcelling &
M<tnieuring

Phone Roosevelt 2741

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

Reikia
Merginų prie kavos dėl 
butelių suvyniojimo.

Atsišaukite

REID MURDOCK & CO 
Clark St. Bridge

REIKIA lietuvės merginos ku
ri moka rankomis siūti ir pabū
ti už klerkų moterų rūbų krau- 
vėj. Halsted Style Shop, 1912 
So. Halsted St.

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

1445 So. Peoria St.

REIKALINGA mergaitė pri- 
dabojimui Real Estate ofiso.

Kreipkitės
C. P. SUROMSKIS

334(7 So. Halsted St,

REIKALINGA senyva mote
ris dėl pridabojimo vaiko išėji
mo laike. Geras mokestis ir 
kambarys. Meldžiu atsišaukti 
laišku. Box 30.

3210 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

PAJIEŠKAU dabarbininko 
prie malevų, jauno vyro nuo 16 
iki 20 metų amžiaus.

W. VAITIEKUS, 
1622 Ruble St.

Darbininkų prie mašinų dar
bo. Darbas dienomis ar nakti
mis. Gera alga.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
shliųno, ’ automobilio ar mažo namo, 
geras groseris, 3 metų lystas, 4 kam
bariai 2 mašinom garadžius. Renda 
nebrangi.

Kreipkitės pas
P. KURŠAUSKI 

808 W. 33rd Place.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avę.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne, gera vieta, gali būti didelė 
ar maža šeimyna. Visokių tautų 
apgyventa apielinkė.

4104 S. Campbell Avė.

RETA PROGA
Tyriu parduoti tuojau mano vėliau

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

1926 So. Kedzie Avė.,
1 aukštas.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris nori lengvą darbą gauti. Dar
bas yra prie Kotelio, geistina, kuris 
nusimano maliavojimu ir pataisymu 
popierų. Darbas ant visados, valgis 
ir kambarys.

Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, mo
kestis gera, darbas ' ant visa
dos.

Atsišaukite
20O9 S. Halsted St.

REIKALINGAS braberys, va
karais ir subatomis visų dienų, 
arba visados. Malonėkit atsi
šaukti.

4500 S. Marshfield Avė.

REIKIA —
Patyrusių vyrų operatorių.

Atsišaukite
EASTHERN RAINCOAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

VAIKINŲ
Prie abelno darbo,

i ■ •
Atsišaukite

EASTHERN RAINCOAT CO.
913 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

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

535Š So. Robey Str.

PARDAVIMUI ice cream, so
da fauntain, cigarų, tabako, ir

PARDAVIMUI hėkernė, 
ras biznis. Pinigais arba 
mokėjimais.

CH. DOMKE,
7241 S. Halsted St.

ige-
iš-

HARDWARE /
PARSIDUODA paint ir hardware 

Storas ir painterių šapa, su Visais ge
riausiais įrengimais. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Didžiausioj lietuvių 
Kolonijoj. Apyvartos daroma į metus 
$45,000. Priežastis pardavimo svarbi. 
Patirsit ant vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite: ,
BRIDGEPORT PAINTING & 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studid 

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

PARDAVIMUI saliunas, biznis ge
rai išdirbtas, renda pigi. 3 kambariai 
pragyvenimui, ilgas lysas; priežastis 
pardavimo, einu į didesnį biznį.

Atsišaukite:
3961 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI, šeimyna išsikrau
stė į Californią, paliko pianą ir ben- 
čių vertės $450, kad aš parduočiau. 
Pianas taip geras kaip naujas, $150 
pinigąis paims jį. Atsišaukite vaką- 
rais,

2502 Archer Avė., kampas
* Halsted St., 2 augštas, užpakaly.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučemė, su 

ledo mašina, prie transferinio kampo. 
Mainysiu į kitą biznį arba parduosiu 
išmokėjimais. Turi būt parduota Šią 
savaitę;

Atsišaukite '
604 W. 31 St.

ĘXTRA BARGENAS
- , - i Pardavimui Pekarne, arti lietuvių

mokykloms reikmenų krautuvė, bažnyčios. Biznis daromas gerai ir 
~ 2 xl"*x ’ , Parduo
siu pigiai. Atsišaukite greitai. Prie
žastį patirsite ant vietos .

1434 So. 49 Ct., 
Cicero, vili.

Pio'i rpnda o-vvpnimiri knmha- aPOventa tirštai Heiuvihis. ugi ienaa, gyvenimui Kamoa-|q.n Atsišaukite 
riai. Bargenas.

- 710 W. 14th PI.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, su nAmu arba be na
mo. Sutiktume mainyti ant na
mo gyvenimui ar bizniavo, — 
daugiau patirsit ant vietos.

4054 So. Rockwell Str.

PARDAVIMŲ! Valiūnas su vi
sais įrengimais ir didelis flatas 
gyvenimui. Savininkas turi išva
žiuoti trumpu laiku, 
kia nupirksit pigiai.

1436 So. Halsted St.

Kam rei

PARDAVIMUI saliunas, šve
dų, airišių ir vokiečių apgyven- 
toj vietoj.

Atsišaukite
3125 N. Halsted St.

PardaVimui North Wood res- 
tauranas, lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, už $2,200.

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui bučemė, grosernė ir 
bekamė. Parsiduoda už gerą pri
einamą kainą priežastis pardavimo — 
vyras apleido biznį ir mane pačią. 
Biznis išdirbtas gana gerai — kas 
nupirks tas' džiaugsis.

658 W. 35tr St.

1803 North Avė.,
Phone Brunswick 3818 
------------------ ;—;----------

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parioras. Parduosiu pi
giai, nes a/pelidžiu miestų iš prie
žasties ligos. Galite patirti.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 335

PARDAVIMUI saliunas 
ir namas pigiai. Namas ant 
bizniavęs gatvės; gerai da
rantis biznį.

608 West 47th St.

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

Atsišaukite
2131 W. 21st St.

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

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

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

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne labai pigiai. Biznis labai 
geras. Parduosiu labai lengvo
mis sąlygomis. 8453 Mackinaw 
Avė.; So. Chicago, III. , j

> BARGENAS '
Pardavimui saliunas su visais įren

gimais, taipgi pianas elektra varomas* 
arba parduosiu įrengimus atskirai. 
Geras biznis geroj vietoj, pigi renda.

Atsišaukite
. 722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249

' t-.* . .v EXTRA! Recyverio išpardavimas
PARSIDUODA 2 pieno išva-| — viskas už pusę lėšų. Todelgi, ku- 

žiojimo įstaigos. <
giai, nes peikia greit parduoti. I tas nepaprastas išpardavimas įvyks

Parduosiu pi- rie.ms reikalingą grosernės fixtures 
____ , (rakandai — pribukite pasipirkti, si-

Kreiptis laišku Naujienos 1739 ketvergę, sept. 20, 10 valandą išryto.
So. Halsted Box 332. I Neprale.sk.te progos. V.eta:Nepraleiskite progos. ------

8233 So. Halsted St.

Į PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
X__________ i Vž gana prienamą kainą. ParduosiuVieta apgyventa visokių | viską sykiu arba vien prekės be ra

kandų arba vien rakandus be prekių.
Kreipkitės

Box 3L
3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
šerne, 
tautų. Biznis išdirbtas gerai.

Atsišaukite
4600 S. Francisco Avė.

į u-,

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

NAMAI-2EME
GERAS INVESTMENTAS ir 

bargenas. Pardavimui N. E. 
kampas 47 St. it Princeton 
Avė., 2 krautuvės, 2 flatai ir 
garadžius dėl 2 karų. Įplaukų 
$1,800. Kaina $12,000. Leng
vais išmokėjimais.

Nustokit mokėję rendų. Tu
rėkite savo namų. 4804 Prin
ceton Avė. Cottage, 6 kamba
rių, attic ir skiepas, elektra, 
gasas, vana ir garadžius, ply
tų ir akmenų pamatu*. Barge
nas, $4,500. Pinigais $1,500.

B. Neublerg, 254 W. 47 St.

PARDAVIMUI kampinis 4 flatų 
frame namas ir kratuvė, platus lotas, 
1 krautuvė su 2 kambariais, flatas 
užpakaly, 5, 6 ir 3 kambarių, flatas 
viršui, garadžius, rendos $140 į mė
nesį, kaina $9,700, pinigais $4,500.

SHEEHAN — WITONS & CO. 
1654 W. 63 St.

Phone Prospect 1910

KAD UŽBAIGUS savo reikalus, 
privertsas esu parduoti biznio kampą 
75x110 prie W. 43 St., netoli bulvaro. 
Visa apielinkė apibudivota, nėra tuš
čių vietų. Tas yra geras pirkinys dėl 
ateities biznio, $750 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais,

Naujienos, Box 333

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
lo, medinė, 2 karams garadžius, viš- 
tininkas ir šalę tuščias lotas, prie bul
varo. Kaina tiktai $6,000, morgičio 
$1,800. Veikit greit, savininkas važiuo.- 
ja į Lietuvą.

Kreipkitės pas
P. KURŠAUSKI 

808 W. 33rd Place.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
biznio loto, automobilio ar mažesnio 
namo, 4 pagyvenimų mūrinis namas 
po 6 ir 7 kambarius, štymu šildomas. 
Kaina $25,000. Rendos $300 į menesį, 
$10,000 įmokėti.

Kreipkitės pas
P. KURŠAUSKI 

808 W. 33rd Place.
. Tel. Boulevard 1550

PARSIDUODA 3-jų aukštų naujas 
namas. Randasi 67-tos ir Western 
Avė. Yra gera proga dėl daktaro 
arba aptiekos — įsigyti šitą namą. 
Namo kaina $27,700.

Kreipkitės pas savininką.
J. WELTCZKA, 

6559 So. Maplewood Avė’

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

6119 So. SAcramento Avė.

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

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

Atsišaukite
KOCH & CO., 

2603 So. Hhlsted St.

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

JOHN H. CURTIS, 
4966 Irving Park Blvd.

Phone Kildare 4701
____________ i . ____ ............ ....... ..

PRIVERSTAS esu parduoti 8 fla
tų namą, arti 64 ir So. Halsted St. 
Frontas akmenų, garu apšildomas, ar- 
žuolo trimingas, 3 — 6 kambarių 
apartmentai. Kaina — $14,500 — 
$5000 cash. Savininkas gal ir pamažįs. 
CRONIN PICKRUM & CUSHING 

7925 S. Halsted st. tel. Vincennes 7400

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—-dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų fimžiaus prie drevių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St,, Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla 

{steigta Rugpiučio mėn., 1910 
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

Klcsos dienomis ir vakarais.
, 1537 N. Robey St.,

netoli Milwaukee Avė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyb;> 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt 
P. Grigula, 10501 S. La Fayettf 
Avė., phone Pullinan 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvile 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĘS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Aye.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 8261 S. Halsted St.; turt 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-l< 
D. Ronkelaite; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menes, 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj 
St. Miseviče, korespbndentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos . Su
sirinkimai' laikomi kas antrą penk 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuviu 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, 111.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAš 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm1, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 39ol W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1. 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas/3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPOl 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfielc 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats- 
būna kiekvieną antrą nedėldiem 
Zwianzek» Polek svet., 1315 Noi-tl 
Ashland Avė.

prot. sekr. Antana

Montvidas, 1824 
Susirinkimai ats;

TAUTIŠKOS draugystės mylė 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unior 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091 • 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Sus’ 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvih 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vyrai n 
moterys nuo 18 iki 40 m. ___ ,

ILLINOIS LIETUVIŲ 1>AŠELPO.' 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lące St.; padėjėjas V. Liekis, 33Ų 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallac< 
St.; kašierius B. Butkus, 840 Wes 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maltis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliub< 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė^ 
nėšio pipną šeštadienį, salėj 330' 
So. Morgan ir SSčios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAI^ 
dyba* 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm'. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPIN1O 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamai 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su-j 
sirinkimai būna kas antrą, sekn'/a- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm?. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 8629 tx>we 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ltnve avė. Susi
rinkimai laikomi kas menesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas. 3256 Lemoyne str. Susirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS.vaL 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ •SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. raši. M. Indreliene; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nūt. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
ne, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 8338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 8338 So; Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka .J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos ><)ob. J. Yužčius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob.. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

1ETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tama: Pirm. F. Eismontas, 45.31 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienjo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makcveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. ShcmaiČio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

IMPERFECT IN ORIGINAL


