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20,000 žuvę mūšy 
Bulgari j oj

Sofija pavojuje
Rusai įsibriovė Persijon

Visa Vokietija užgiria prieši
nimosi sustabdymą

20,000 žmoniy žuvę mūšy 
Bulgarijoje

Mušis įvykęs s^ptintadieny, bet 
vietok mūšio nepaduodama.

LONDONAS, nigs. 25, — 
Iš Belgrado pranešama, kad 
laikraščio Politika žiniomis, 
20,000 žmonių liko užmušta 
visos dienos mūšy tarp sukilu- 

ir 
sep- 

kur
bet pirmesnės

šių Bulgarijos valstiečių 
valdžios kareivių pereitą 
ti n tądien į.

Žinia nepaduoda vietos, 
įvyko mušis,
žinios rodd, kad mušis g 
įvykti arti Sofijos.

Kadangi valdžia mažai turi 
kareivių, tai jai- labai sunku 
malšinti valstiečių sukilimą, 
bet valdžiai visgi vyksta, sako 
Sofijos žinia, i

(Abelnai, vįrcrs žinios apie 
Bulgarijos sukilimą labai 

prieštarauja. Kuomet Sofijos 
žinios skelbia, kad sukilimas 
yra numalšintas, tai iš kitų 
šaltinu? gautos žinios sako, 
kad sukilimas nuolat plečiasi. 
Bulgarijoj gi yra įvesta labai 
aštri cenzi/ra ir jokių teisin
gesnių žinių iš tVn gauti ne
galima, o užsienis veikiausia 
perdeda, yj>ač Jugo Slavija, ku
ri yra labai prielanki sukili
mui. Manoma, kad ir ši žinia 
apie užmuštiną 20,000 žmonių 
yra arba perdėta, arba yra 
įvykusi klaida. Pirmesnes ži
nios sake, kad visuose mū
šiuose 700 žmonių liko užmuš
ti ir 2,000 sužeisti. Betgi viso
je šalyje yra paskelbtas karo 
stovis ir valdžia gali malšinti 
sukilimą visu nuožmumų).

Bulgarijos sostinė fisanti 
apsupta

Karalius norįs abdikuoti, 
jo abdikacijos nepriimama.

bet

DONDONAS, nigs. 25. — 
Pasak Belgrado žinios, Bulga-

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pesistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungak>w. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi- 
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite įjr padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

iš
ži
ūra

rijos valstiečių sukilimas 
siplėtė ir apėmė visą šalį, 
nia priduria, kad Sofija' 
apsupta.

Karalius Borisas pasisiūlęs 
abdikuoti, bet jo pasiūlymą at
mesta.

Sukilėliai sunaikino visas 
susisiekimo fmones ir valdžia 
negali susižinoti su provinci
jomis. Padėtis Sofijoj yra kri- 
tinga, kadangi miestas yra už
blokuotas kaip utilitariniai, 
taip ir ekonominiai ir 
trūksta maisto.

Premjeras Zankov 
dezorganizuoti kabinetą, 
šaukdamas talkon malkedonie
čių vadovą gen. Aleksandrov, 
kuriam suteikta vieta polici
jos miništerio ir jis laiko visą 
miestą po karine diktatūra.

mieste

bando 
pasi-

Rusai įsibriovę Persijon
Užėjne Persijos portą.

SJMLA, rutgs. 25. — Rusi
jos kareiviai įsiveržė j Persi
ją ir po mūšio užėmė Persijos 
portą •pnzelli. Mušis įvyko ant 
Rusijos ir Persijos rubežiaus 
ir jame žuvo &eši kareiviai iš 
Baljasavar Persijos garnizono.

Vokietijos valstijos už- 
gyrė pasidavimą

Kaip vienu balsu sutiko, 
Vokietija negali toliau 
pasyvį priešinimąsi.

kad 
tęsti

BERLINAS, rugsėjo 25. — 
Šiandie po piet oficialiniai pas
kelbta, kad Vokietijos valstijų 
premjerai savo konferencijoje 
su kancleriu Strescmannu vier , 
balsiai nutarė sustabdyti pasy
vį priešinimąsi okupuotame 
krašte; jie tuo pačiu laiku tvir
tai išsireiškė už išlaikymą šalies 
vienybes.

Valdžia šiandie oficialiniai 
siJformuhios savo nusistatymą 
ir jį vJešai paskelbs.

Ketvirtadieny kancleris Strfe- 
smannas kalbės reichstage, kur 
jam pasipriešins tik patys deši
nieji ir kairieji elementai. Skai
toma, kad dabartinisi kabinetas 
yra taip tvirtas reichstage, 
kad jo nuvertimo negalima ti
kėtis. Kabinetas jau pirmiau 
pasitarė su visomis koalicijos 
partijomis ir jos visos pritarė 
sustabdymui pasyvio priešini
mosi. Tam pasyvio priešinimo
si sustabdymui pritarė ir Ruhr 
fabrikantų ir darbininkų atsto
vai ir kiti žymiausi darbuoto
jai. Tik gavus visuotiną prita 
rimą, kabinetas nutarė sustab
dyti pasyvj priešinimąsi, kuris 
veda Vokietiją prie susmukimg 
ir suirimo.

Pasyvia priešinimasis Vokieti 
jai kainavo apie aštuonius kva- 
drii tonus markių. ’ Įvestosios 
laike kampanijos subsidijos ga
lės būti panaikintos tik laips

niškai, nors pasyvio priešinimo
si sustabdymas greitai sustip
rins pinigus, kadangi neberei
kės siųsti vagonų markių į 
Ruhr ir Partinio kraštus.

Tečiaufe dar palieka neišriš 
keli svarbus klausimai. Vienu 
jų yra klausimas, ar reikalinga 
pranešti Francijai ir Belgijai 
apie pasyvio priešinimosi sus
tabdymą: Tokia ar kitokis susi
tarimas su okupantais kartais 
gali būti paskaitytas pripažink 
m u okupacijos teisėtumo, ko 
Vokietija pripažinti nenori.

Sustabdymas pasyvio priešini 
mosi nebus taip lengvas, jei iv 
viskas eitųsi geriausiai ir val
džia susilauks dar visokių ne
smagumų ir ne sykį atsidurs 'la
bai keblioj padėty, jei net oku
pantai ir nestatytų jokių kliūčių 
ir ypatingų reikalavimų.

Ruhr gyventojai nepaiso.
DUESSELDORFF, r. 25. — 

žinia, kad Vokietijos valdžia nu
barė sustabdyti pasyvį priešini- 
mąsį, padarė į okupuotojo kraš
to gyventojus tik labai mažą 
įspūdį. Abelnai gyventojai nu
stojo rūpintis tuo, ką veikia val
džia ar kas dedasi aplinkui.

Francuzų muitinė Brackely 
šiandie užgriebė 118,560,000,- 
000,000 markių ($500,000), ku
rios buvo paslėptos automobily, 
kuris gabeno neva vien paprastą 
popierą.

Francija sušvelnysianti 
Ruhr okupaciją

Vokietijai sustabdžius priešini
mąsi, darysianti okupaciją 
kiek galima “nematomą”.

PARYŽIUS, rugš. 25. — Iš 
priežasties Vokietijos ekonomi
nio pasidavimo, sekamu premie- 
ro Poincare žingsniu bus papra
šyti talkininkų kontribucijos 
komisijos pripažinti naują pa
dėtį- Kaip tik Vokietijos val
džia oficialiniai atšauks visus pa
syvio priešinimosi įsakymus, 
okupacijos kariuomenės koman
duoto jui gen. Degoutte bus įsa
kyta padaryti Ruhr okupaciją 
ant kiek galima “nematomą”.

Skaitoma, kad Vokietijos vai-, 
džios nutarimas dar nepadaro 
pilnai aiškią Ruhr padėtį. Tik 
tada pasyvis priešinimasis skai
tysis užbaigtas, kad Vokietijos 
valdžia oficialiniai atšauks visus 
patvarkimus, kuriuos ji išleido 
Ruhr gyventojams dėl vykinimo 
pasyvio priešinimosi.

Francijos valdžia pasitiko ži- 
nią apie sustabdymą priešinimo
si be didelio sujudimo, kadangi 
ji jau seniau tikėjosi tokio žing
snio iš Vokietijos pusės. Poin
care dabar yra savo vasarnamy’ 
ir šiandie sugrįš į Paryžių.

Francija dabar pirmiausia 
bandys susitarti su Anglija kon
tribucijos klausimu, nes tikisi, 
kad Anglija dabar užmirš buvu
sius skirtumus ir nebesipriešins 
okupacijai. Francija negi ne
duos jokių įsakymų Vokietijos 
valdžiai kaip pasyvį priešinimąsi 
sustabdyti, nes ji mano, kad pa
ti Vokietija gali tai geriau at
likti, prisitaikindama prie ūpo ir 
aplinkybių Vokietijos žmonių.

Rusijos valstiečiai sukilę
Nepatvirtinta žinia sako, kad 
t jie apsupę Maskvą ir Petrog

radą.
■■■ ■■■ wr' •

LONDONAS, ruigs. 25. w 
Iš Rygos pranešama, kad ten 
eina gandai, jog masės sukilu
sių valstiečių apsupa Maskvą ir 
Petrogradą. Patvirtinimo tiem 
gandam nėra.

Bulgarija bijosi svetimų 
šaliy puolimo

Esą Serbija gali užimti Sofiją 
į .24 valandas.

SOFIJA, rūgs. 25. — Viskas 
rodo, kad Bulgarijos valdžia 
turi kovoti netik su valstiečių 
sutki'limu, bet ir yra pavojuje 
puolimo svetimų šal'ių, kurios 
gali padaryti puolimą ant Bul
garijos įprisiidenguuioS vykini- 
inu tvarkos.

Premieras Zankov kabineto 
susirinkime nurodė, kad Jugo. 
Slavija turi palei Bulgarijos 
rubežių sutraukusi 50,000 ka 
reivių. Be to Jugo Slavija val
do strategišką IJulgarijos tvir
tovę Caribrod. Turėdama tą 
tvirtovę ir tiek kareivių, Jugo 
Slavija gali užimti Sofiją į 24 
valandas nuo pradėjimo puoli
mo.

Delbi esančio tokio didelio 
dvigubo pavojaus ir tapęs pa
skelbtas visoje šalyje karo sto 
vis.

Bulgarijos kabinetas 
rezignavęs

Naują kabinetą suorganizavęs 
pirmiau pasitraukęs ministe- 
ris.

PARYŽIUS, rūgs. 25. — Už
sienio reikalų miniistcrįja gavo 
žinią iš Sofijos,kad Bulgarijos 
kabinetas rezignavo delei vab 
stiečių sukilimo. Ministeriją 
reorganizavb senasis justicijos 
ministeris — tautininkas libe
ralias (Badoslavovo partija).

(Kita žinia sako, kad kabi
netas rezignavo ir tapo reor
ganizuotas to palties prtiinlie- 
ro Zankovo, tik be justicijos 
ntinisterio Sntijlovj/ tautininko 
liberalo, kurie valdžioje dau
giau ncbedalyvaiis), !

Gal 70 žmoniy prigėrė 
kasykloje

GLASGOW, rūgs. 25. — Ma
noma, kad 70 žmonių prigėrė. 
James Nimino * Co. kasykloje, 
ties Faikirk, kada vanduo užlie
jo’ giliąją šaftą. •

Vanduo persilaužė per sieną 
iš gretimos šalftos, kurios jau 
pter daugelį metų nevartoja
ma. Vanduo taip smarkiai įsi
veržė, kad nebiiVo laiko įspėti 
angliakasius, o ir išsigelbėti 
jiems nebuvo progos. Tik vie
nam žmoguti pasisekė ištrukti 
iš šaftos.

Seniausia Illinois moteris mi
rė;' turėjo 112 metų.

AURORA, III., rūgs. 25. — 
Vakar Hcbron, III.,, savo sū
naus namuose pasimirė seniau
sia moteris Illinois valstijoje, 
Mary Vcrmett. Ji turėjo arti 
113 metų amžiaus; buvo gi
musi Airijoje ir atvyko J Ame
riką kartu su tėvais būdama 
15 m. amžiaus. * .

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 25 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.54
.Austrijos 100,000 krs«ų ....... $1.40
Belgijos 100 frankų ........ $5.53
Danijos 100 markių..............   $18.08
Finų 100 markių ..................... $2.89
Francijos 100 frankų ........... $6.32
Italijos 100 lirų ......................$4.64
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių.................35c

.(.Norvegijos 100 kronų.............$16.08
, Olandų 100 kronų ............... $39.35

šveicarų 100 kronų............... $18.01
Švedijos 100 kronų ............... $26.01
Vokiitijos 1,000,000‘markių iihiiii le

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHIČAGO. — Pradedami 
dvyliktą savaitę 'streiko^ šios 
kampaiti j os istreikuo j antys 
rubsiuviai, vakar turėjo stoti 
į teisimą su streiklaužiu Anta
nu Mikalausku. Tas streiklau- 
žis areštavo dvi streikienes — 
Mare Raugeli'enę ir Dorą Ri- 
bokienę už tini, kad jos keletą 
savaičių atgal vieną rytmetį 
eidamos iš bu’černes nešdamos 
kiaušinių pusryčiams sutiku
sios streiklaužį ir jam pradė
jus iš jų juoktis ir lysti artyn 
prie jų, savo pačių, apsigyni
mui jos paleidusios keletą 
kiaušinių į tą streiklaužį. Tei
sme su Antanu Mikalau’sku 
buvo ir jo draugė mergina. 
Juodu turėjo su savim nedide
lį ryšulėlį, kuris labai neska
niai dvokė. į Streiklaužiai spė
ja, kad jame buvo tas švarkas, 
kuris pamatė kiaulinių, kurie 
per tokį ilgą laiką jau spėjo 
ir supūti. ,

Advokatams pasitarus, tei
smą atidėjo iki spalio 16 d. 
Taį jau tretį kartą atidedama 
byla. Streiklaužiai da kartą 
gaus tą pasmirdusį švarką ne
šti į teistiną.

Streikieriai patyrė, kad nie- 
kurie skebai ir daugelis mote
rų nakvoja • dirbtuvės name, 
nes bijo kasdien namo pa
reiti. Tų moterų vyrai gi per 
visą pereitą savaitę ttfrėjo pa
tys valgį virti,, ir vaikus pri
žiūrėti, nes streiklaužės su
grįžo tik nedėlios vakare. .

Vienam streikieriui teko ap
lankyti vieno pažįstamo strei
klaužio namus. JSIIerikieris 
manė kad ras streiklaužį da
bar turtingiau ir geriau gyve
nantį, nes streiklaužiai giriasi 
kad jie dabar labai gerai už
dirba. Betgi ta šeimina, susi
dedanti iš daugiau kaip pustu
zinio' žmonių dabar dar skurd- 
džiau gyvena, vaikai basi nu
plyšę ir purvini, namas ap
leistas, grindys skarmalų pri
mėtytos, o skebo moteris de-( 
juo jai kad vyras tiek pat ma
žai uždirba, o pradėjęs ske- 
bauti nė namoSęiti nenori, bet 
kauliukais lošia skebšapeje ar
ba landžioja pas kitas mote
ris. Unijai jisai bijosi ir akis 
parodyti, o visą laiką skebau- 
ti negalės.

Ateinantį penktadienį, rug
sėjo 28 dieną bus teismas 
South Chicagos policijos nuo
vadoje streakicres Karolinos 
Skutas su streiklaužiu And
rium J. Survila. Streikieriai 
labai interesuojasi tbišmais ir 
manoma, kad ir čia daige
lis atsilankyto.

Prie C. B. Shane and Co. 
skbdšapes, 325 West Ma- 
dison st, stovi didelis lietui 
vis mušeika. Jisa$ užkabina 
daugelį ir nereikalingų žmo
nių. Vienas lietuvis štai ką 
papasakoja. Aną dieną buvęs 
miesto salėj mokesčių Reika
lais ir tai attikęs ramiai sau 
ėjo namo, kada Madison gat
vėj prisivijo iš užpakalio ir 
įsikibo į ranką tas mušeika, 
pasisakydamas, kad jis esąs 
policistas ir uždraudžiąs tam 
žmogui ta gatve vaikščioti. 
Nors tasis atsakė, kad jis nie
ko nežino apfc skdbus ir * visai 
nėra kriaušius, bet mušeika ne
paleido1 ir dar pasišaukė polici- 
s'tą, nes mat mušeika neturi tei
sės areštuoti, Policistas, žino
ma, to žmogaus nelietė.

Streikierių paprasti susirin
kimai laikomi kasdie priežLpie’ 
tus. -—Toks kaip kriaučius.

Italija pasilaiko Fiume
Siūlo už tą Jugo Slavijai kitą 

nedidelį portą.

BELGRADAS, rūgs. 25. — 
Italijos valdžios nota įteikta 
Jugo Slavijai sako, kad Itali
ja pasisavina ir aneksuoja 
Fiume miestą ir i>ortą.

Nota siūlo, kad Fiume pasi
tiktų Italijos, bet butų liu’osas 
portas Jugo Slavijos prekybai. 
Be to Jugo Slavija gautų Por
to Baros ir kfelis kroatų kai
melius prie Fiume ir tuo turi 
tenkintis.

Jugo Slavija jau pirmiau 
buvo išreiškusi nuomonę, kad 
tai ją patenkintų, bet Italija 
nesutiko su tuo. Porto Baros 
yra nedidelis uostas, kuris yra 
toli neužtekl'iin^s Jugo pavi
jos prekybai.

Jugo Slavija bando pasibu- 
davoti didelį Bakra portą, kas 
duotų jai dępriklausomą pri
ėjimą prie Adriatiko juros.

Dar 94 saliunus uždarė
Tarp uždarytųjų yra apie 10 

lietuvių saliunų.

CHICAGO. — Vakar mayo- 
ras Dbver uždarė dar 94 sali li
nus, atimdamas jiems leidimus 
to’liaus vesti biznį.

Be to uždaryta kelias šiaip 
sankrovas: aptiekas, pulrui- 
mius, “ice cream parlor”, ciga
rų sankrovas, irgi už pardavi
nėjimą munšamo.

Tarp vakar uždarytųjų 64 sa
liunų, mažiautsia dešimt saliu
nų yra lietuvių.

Šeši žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė šešis žmones. 
Keturi žmonės liko užmušti 
traukiniui užbėgus ant auto
mobilio.

CHICAGO. — Liguistas mi- 
lionierius J. Lewis Cochran, 
1415 Astor St., kada jo slau
gytoja valandėlei pasišalino iš 
kambario, iššoko per langą iš 
7 augšto Lake Shore Driv«e ho- 
telio ir užsimušė ant vietos.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
loprašb LiėtuvDsimoriėsiF 
taip pataria1 Lietuvos bankai

I

NAUJIENOS 
1739’SHalsted Si 

Chicago IIL
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Rusija ginkluoja Vokietijos 
komunistus

Rasta Rusijos supirktų dėl Vo
kietijos komunistų ginklų.

BERLINAS, rūgs. 25.—' Vo
kietijos valdžios agentai kal
tina, kad Rusijos valdžia 
gdlteti gĮinklaiis ruošiamam 
Vokietijos komujnjistų toukili- 
miti.

Agentai padarė kratą dvie
juos^ sandeliuose ir rado 20 
kulkasvaidžįų, 1 mjnų m3ty- 
toją, daug šautuvų ir amuni
cijos. Visus tuos ginklus buvo 
supirkti si Rusijos ambasada 
Bcrilne. Trys vokiečiai darbi
ninkai pareiškė, kad Rusijos 
militarinis atašė Petrov manė 
tuos ginklus išdaliiiti tarp Vo
kietijos komunistų. '

700 kareivių žuvo mūšiuo
se su sukilėliais

ATHENAI, rūgs. 25.. — Sa
lonikų žinia sako, kad mūšiuo
se su Bulgarijos sukilėliais žu‘- 
vo 700 kareivių ir 4,000 karei
vių sužeista.

Valdžia pamaži netenka 
kontrolės pietinėj ir šiaurinėj 
Bulgarijos dajly. Kruvini mū
šiai siaučia kaliose Bulgarijos 
vietose. Valstiečiai Vadovau
jami Sta/mbulinskio oficierių, 
kovoja už kiekvieną žemės pė
dą. Valstiečiaj esą gerai apsi
ginklavę, bet jie bando sutvir
tinti jau* užimfus plotus, pirm 
negu ėjus ant Sofijos.

JOHNSTON, Pa., rūgs. 25.— 
Clayton Custcr nušovė savo 
sūnų, kada tasis užsistojo už 
motiną, ir paskui pats nusižu
dė persipraudamas britva sau 
gerklę.

ŠIANDIE t— apsiniaukę, gal
būt lietus; riedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:40 valandą leid
žiasi 6:43 vai. Mėnuo teka 7:17 
valandą vakare.

*

_______
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Jūsų Kūdikio Pirmieji 
Metai Svarbiausi

J4 pfadžta gyvcnftnd remtasi ant maisto, kurį jis 
gauna per dvyliką pirmųjų mėnesių. Valgis, kad 
subudavojus stiprius kaulus ir kojas, turi būti 
maistingas, sveikas, ir, tuom pat sykiu, lengvai 
ir pilnai suvirškomas. Jei negali žindyt kūdikio, 
Eaglo pienas turėtų būti Jūsų pirmutinė mintis. 
Per virš 65 metus, motinos rėmėsi ant jo. Dak
tarai visuomet pataria Eagle Pieną, nes jis yra 
saugui ir lengvai sutaisomas maistas.

Eagle Pienas yra tyras karvės pienas sutaisy
tas su cukrumi, speciališku Bordeno būdu, kuris 
padaro Jį maistu kūdikiams geru. Su Eagle Pie
nu, niekuomet neprtoieina mainyt kūdikio maistą, 
nes Jis suteiks kūdikiui visus elementus reikalin
gus kūno augimui. Suteiks jam galę panešt save 
tvirtai, kUQme^ pradės vaikščiot

Jei reikalaujat Informacijų, savo kalboje, kaip penėt kūdi
kius, ar sužinot kaip pažint ar jis nedaponėtas, ar kiek tu
rėtu svert, ar kokio ūgio turėtu būti, koki maista duoti, ar 
kitu naudingu informacijų, iškirpkit kuponą šiame skelbi
me, ir prislūsklt mums, ir mes prisįūsim jas jums dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Nenitslolt Vartojus Eaglo Pieną

Kuflrtfet kūdikis pradedi valgyti stambesnius 
maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė svei
katą ir stiprumu jairf ir trim gentkartėm kūdikių. 
Palaikykit Eagle Pieną kūdikio virtanf maiste. 
Motinos po visą šalį įdomaus mūsų knygute, tal
pinančia pamokinimus, kaip gamint maistus ma
žiem valkam. Joje yra netik tie pamokinimai 
maistui su Eagle pienu, vaikam, bet ir naudingi < 
patarimai kasdieniniam valgiui.

N ėda pene tam Kūdikiui

Nėsėnai tarpe mokyklos vaikų daromi eksperi
mentai parodė, kad Eagle Pienas yra ypatingai 
veiklus gydyme nedapenėtų vaikų. Tie, kurie ga
vo Eagle Pieną gavo kelius svarus daugiau, negu 
kiti. Mokytojos raportavo juos geriaus išrodant 
sveikiau ir kad moksle jiems geriau sekėsi.

KUPONAS
Paženklinkit kokių informacijų norit

Penėjimo Instrukcijos Svorio Toblyčia

Adresas k •(Lithuanian

Valgiai Vaikam
Vardas_____ _

Kūdikių knyga

NAUJIENOB. ęTiMgo, m
L, šelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]

Sekančių dienų, liepos 30, 
nlctkilr visa ekskursija nėjome, 
bet atskirai, kur kam patinka 
vaikščiojome po Berlynu. Eks
kursijos vadovybė rūpinosi bi
lietais, mat pabaiga mėnesio Ir 
nuo 1 dienos ruigplučio gedž- 
kclių kainos 250% pakeliamos, 
galybės keliau/ninkų sikuba pi
giau savo keliones atlikti, už
tat visų traukinių vagonai 
grunte prigrūsti. Reikėjo iš 
emkjsto pirktis “plat^kortfes’”, 
kad galima butų vagone gau
ti vietų. Pasisekė išsirūpinti, 
per Įvairius kelionių Hutus 
pusę H-sios, pusę III klasės 
“’platzkorčlų’*. Bilietai be ga
lo pigus iš Beriyino ligi Eit
kūnų Il-sios klasės bilietas kai
navo 3 litus su centais. Apsi
rūpinę bilietais vakare nu
traukėme j Central teatrų, ka
ine buvo statomas pasaulinis 
šillorio veikalas <sDie Rapber”. 
Artistų vaidinimų Jokiu bifdu 
negalima lyginti su Kauno 
vaidylų “lošimu”. Kauniškiai 
tik 'nykštukai prieš Berlyno ar
tistus. Veikalo turinys dauge
liui žinomas ir aš Jo neliestu.

Liko mums nuvykti kara
lių sostinėm Potsdaman. Iš 
Berlyno pora valandų expresu 

pavažiavus randasi imperato
rių riftnai Potsdame, lyg ir 
Berlyno prieniiestyj, nes jis su 
sostine labai organiškai su
rištas. Čia vėl ištisi istorijos 
muzejal. Garsių Vokietijos 
viešpačių palocial ir rašytojų- 
kflasikų, kaip Sillcrio, Goethes, 
Volterio gyvenamieji kamba
riai, užsilikę «avO naturailėje 
išvaizdoje. Apie Potsdamą 
gamta irgi begalo graži. Pui- 

-kųs, didžiuliai parkai, keletas 
ežerų supa šią vietų fš visų 
pusių. Kas svarbiausia, tai vis
kas puikiai ištaisyta. Pamink
lai, dailios stovylos, fontanai, 
gražaus stiliaus rūmai pasitai
ko kiek viename žingsnyje.
Potsdame išbuvome daužau 
kaip , ištisą pusdienj. Visą lai
ką su mumis prabuvo Berly
no gyvenąs stud. J. Mašiotas, 
už ką ekskursantai likosi la
bai Jam dėkingi. Skubinomės 
savo viešbutin, atsiskaitome 
už pragyventas šešias dienas 
ir traukome į didžiulę Fridri
cho gatvės stotį. Viešbutis už 
ištisas šešias dienas kainavo 
kiekvienam ekskutrsantui po 
712,800 markių, gi musų pinb 
gaiš b—7 litus! Ir tai su 20% 
už patarnavimą ir 80% mo
kesčio miesto valdybai, kaipo 
nuo “ausDenderių”. Reiškia 
vietos piliečiams tik pusė to 
įkainuotų. Juk. nuskurusiam 
Kauno viešbutyj užmokėsi už 
vieną parą 6 litus, o ne už vi
sas šešias! ‘

Devintą valandą vakaro atei
na trankinyts-expresas<, skubiai 
Įsėdome ir dainuodami trau
kiame savo demokratinėn res- 
publikon, Lietuvos žcmelėn.

Lietuvos Prof. Mok. Sąjun
gos ekskursijai laike šių trijų 
savaičių teko daug matyti, su
sipažinti, šio to išmokti, o kas 
svarbiausia, buvoti, taip daž
nai minimoje, Vakarų Euro
poj. Gali daug kas nepatėmy- 
tas praslinko pro mus, gal ne- 
išnaudojome kaip reikiant 
fekskulrsijai skirtą laiką, bet 
daug daug nauja sutikome, ko 
kitoj vietoj už didelius pini
gus nesutiksi. Dauguma mu
sų grįžo visai kitaip žiūrėda
mi į patį pasaulį nei išvažiuo
dami. Juk tarpe mutsų buvo 
mokytojų dar ir Kauno nemar 
čiusių, o ką jau kalbėti apie 
Voik,ietii/jds ąr Čeikol-Slovakijęs 
didmiesčius. Be to dar kelio
nės žmogų labai ir labai lavi
na, daro žlavju bei apsukriu. 
Kitas žmogus iš knygų daug 
ko sužino, lobai prasilavina 
savo žinybos akiratį, bet jeigu 
nebus 
sako 
naudą

<li-

važinėjęs, kaip žmonės 
“svieto 
iš savo

matęs”, menką 
žinių t aires, nes

krašto, 
mokyto

užsiėmę vokietinimu 
nesuSkiUbo tinkamai į 
jų ruošimą pažvelgti.

Taigi, prisimenant 
iškeltas mintis lengvai galima 
suprasti kokių naudų ši Lietu
vos mokytojų ekskursija įgijo.

aukščiau

Iš Berfyno li(f Eidkunų va
žiavome naktį, reikia pažymė
ti, labai greitai, kas mus Lie
tuvoje visiškai nėra galima. 
Ryte jau buvome pas rubežių. 
čia vėl didelės procedūros, kol 
pervažiuosi tų kęlelvįų “čys- 

(tykią”. Bagažo kratos, kiše
nių bet gilesnių vietų peržiūrė
jimai, mums nuvargusioms ke
lionėje be galo jgriso. Ypatim 
gal nemaloniai kišenlus kratė 
vokiečių valdininkas Eidku- 
nuose. Galų gale su vokiečiais 
pabaigėme, tuomet prasidėjo 
kita procedūra lietuvių pusė
je—'Virbalyje. Laimei čia val
dininkai susiprato, kad moky
tojų ekskursija važiuoja ir be 
duDelių trukdymų praleido. 
Žiūrimo visur, Virbalyj vėlia
vos iškabytos, klausiamo ko
kia šventė, pasirodo 1 d. rug- 
piucioĮ—konsitituiCiijos priėmS 

mo šventė. Taigi tek milini 
laimės šventų dienų grįžti. 
Kiek palaukus, gauname atski
rų vagonų ir važiuojame Kau
no link. Bevažiuojant kai kup
rio ekskursantai išlipa, mat 
netoliese jų gyvenamosios vio- 

i trumpai atsisveikindami, 
draugiški “sudiev”, skepetaičių 
mosavimai ir ekskursija su
mažėja. Dauguma davažiuoja 
Kaunu, kame taip pat trumpai 
atsisveikinama ir tuo baigia
ma taip įdomi ekskursija.

visuomet stigs iniciatyvos, 
gebėjimo, kas Išmokta, gyveni
me (pritaikinti.. ’įPiĮtešilngaJ, 
jeigu tik daug važinėjęs, trau
kęsis po (vairdus žemės kam
pus yra sau bei kitiems nau
dingas, visame randa išeiti ir 
atrodo aukštus mokaus jbal- 
gęs. Juk ekskursuojant, važi
nėjant tenka atsidurti Įvai
riausiose apllinkybėse, prisižiū
rėti kitų žmonių, girdėti pasa
kojimu^ apliĮę (įvairiausias vie
tas, girdėti visokias kalbas ir 
net kartais bandyti pačiam 
jomis šį tą kalbėti, o šis visas* 
aukščiau minėtas, labai, Jr la
bai žmogų lavina. Be šių 
bendrų visoms ekskudsijoms 
dalykų, dar musų ekskursija 
įgijo daug savo profesijos ži
nių. Susiduriant sU kitų ša
lių mokytojų orgartizacftjoir|is, 
lankant jų kultiiringas įstai
gas, pasikalbant apie mokyk
las, mokymo metodus, kuris 
geriau taikinimas tos 
ar kitos rūšies mokyklai, to
liau, nuollat užeinant į pasitai
komas1 mokslo 'pdieinonĮų, ar 
šiaip paidagogines parodas, 
mokslo vadovėlių išleistuves, t0,s’ 
mokytojas •įgau'na (taip ^am 
reikalingų žinių, be kurių, 
rodos, mokytojam vadintis ne
turėtų teisės. (Belankant isto- 
rinĮiius, ctnogra|fi!ii|ius ar dai
lūs muzejus xvėl žymia] pagi
lini savo įgytas šiose srityse 
žinias. Juk mokytojas vaikus 
beniakydJainab dažnajt susirin
ka Ir suagiisius žmones, ku
riems taipgi, panašiai kaip vai- į 
kam s, reikalinga atsakyti į
daugybę kilusiu! kUaitumų.{ 
Ypatingai šio laiko Lietuvoje,! 
kaine senesnioji karta mažai į 
apšviotoa galėjo {gauti, labai į 
dažnai reikalingai mokytojo 
pagalbos, O juo labiau, kuomet 
sodžiuje, be mokytojo kito 
inteligento nesiranda* Ir ką 
galSs mokytoja^ paaiškinti 
tam bdmoOcsliulh kuomet jisai 
pats bus trumparegis, mažai 
kur buvęs ir mažai ko matęs! 
PriffmilenanfĮ, kad Lietuvos 
mokytojui seniau, rusų mo- 
kykldję ir vokiečių Okupacijos 
laikai^ ne taip jau daug sek
davosi išmokti, nes kliudė įvai
rus . sanprotavrmalii. Rusams 
baugus buvo mokslas stovįs 
arčiau gyvenimo, vokiečiai

arba 
mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padalysi didelį smagumą 
pats sau, savo ginj'inėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidomis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
syti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ra-

S. S. LEVIATHAN
Geičiausias — Didžiausias — Puikiausias

Keliauk Lietuvon ant pasauly Didžiausio Laivo
Kada keliauni Lietuvon arba kvieti gimines iš Senos Tėvynes, 

pasinaudok keliones smagumais ant pasauly didžiausio, greičiausio ir 
puikiausia plaukiančio laivo.

Pasiūlo junis sniagius kamberėiius, dideles pasivaikščiojimui dė- 
nis, socialius kambarius, užtektinai įvairių ir geriausių valgių, man
dagų, patarnavimą nuo tarnų, kuriems rupi, kad butumet patenkinti.

Keliaujant ant šio S. V. valdžios laivo per Cherbourg’ą į 
Southampton’ą, kur agentai musų prižiūrės 4r apsaugos jūsų kelionę 
į vietą.

Laivas George Washington, “America” ir kiti S. V. Linijų tiesiai 
į Bremen’ą.

Del trečios kliasos kainų ir kitų informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
lltt S'o. Dearborn St., Agentai visuose didesniuose miestuose, Chicago 

Canados ofisas 79 Queen St.W., Toronto
’ Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riaips visojė Amerikoje, šiuomi pranešama, kad garsus Lietu- , 
vis Aptiekoriųs 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 Cainpan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias porfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą j visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
/ Kaip ir seniau 50c pakelis

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypctfškal arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

HAMM ;
ih.mmm.i.'im ■¥MA

BTOAMMIKS
(HARRIMAN LINE)\ 

UOINT SERVICE WITH<

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 
r dalis

LIETUVOS
išplaukia kiekvieną . savaitę ĮJ 

prieplaukoj 86 North Upčs, prie 
galo 46 gątvČB, New York, su 
tPubu laivais de luxe

“Resolutc”, “Rellance” 
“Albert Ballin” 
“Dcutschland”

Kurie veža- I, II ir III klesos pa- 
sažicrlus ir popullariškl laivai 
“Mount Clay”, Clevcland, “Han
są”, “Thuringia” ir ”Westphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovou.

United American 
Lines

171 West Randolph 
Chicago, III.

Arba bilo autorizuoto agento.
1

. .......... ,
Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 

Motinos Dievo S i <11 a vos
35U1 So. Union Are., Chicago, III.

Klebonu Rezidencija:
3509 So. Union Are.,

j Tel. Yards 1636
Mišios/šv. selpnadieniais 9 ir 11 

vai. prieš plot. Mišparai 7:30 va
landą vakare. >

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

Rcsrfdencijoa Trf. Branswfck 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROniACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefarijos ' 
Vai. 9-1; 6-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Ave^ 

lUaipas Robey ir North Avė.

ir

>
DR. J. JAKUBAUSKAS

NAPRAPATH
Pasekmingai gydau staigias
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų 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. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedaliomis 9 iki 12.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.
----------- ------- ' • i J

Dr. Amele Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

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

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 8250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedčly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utakpiuke ir ne
dalioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

(For Beautiiul
’ Bye«

Make the Ūse
Murinę a Daily Habit. f/
This Refreshing Eye ¥
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant, \ *
Beautiful! Harmkss, Enjoyable. 
Sold by all Dmggisu. Write ior BookleK

Į MURINĘ CO,,9 E»t Oli:o Street, Chicago 
|>ir»i irinriB dmįii ■»iiinaw-^il. nramn*«s
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NOREBAMI 
PIRKTI, PARDUOTI A» MAI
NYTI VISADOS KREIPKITE 
PC. TAS JUMS BUS c

ANT NAUDOS. f

S. L FABIMS Cfl.

809 W. 351h SI., CIW
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant [įnigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

bumumuMIH

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt &.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
i-edoj ir Ratnyčioj nuo 9 r. iki G v. 
Veda visokias bylas visuose teis
ynuose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Nan?ų Tel.; Hyde Park 3895

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530

Vale. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lifctuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinhnas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBfNG & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 10.18

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
i patarnauju kuogeriausiai

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

*- ■ - r i ■

LIEPOS 
DRABUŽty 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą .Tusu 
Pavasarinių ir Vasalinių siutų, dei Ii 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų p>>- 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai' 
nuostoli.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaun^ 
vyrų vertės nuo $22.50, ' $25.00 i< 
$27.50 dabar ........................... ... $18.7fc

vyrų vertčs nuo $30.00, $3~.uO . 
$35.00. Dabar ..........................  $25.0^
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų ver^a nuo $37.50, $42-50 
$47.50. Dabar........................... $32,50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2?v50 b 
$27.60. Dabar . .. .........   $13.5*
Paflm Beach ir Mohair 2 šmotų Ma
tui už $12.50 ir augšriau.
VaikanrA 2 kelnių siutai po $8.5£ k 
augščiau.

S. GOKDON
739 W. 14th Str. u

1-mos durys j rytus nuo Halsted 
Atdara kasdien nuo 8 ry**» litr t 
Subatomia nuo 8 ryto lif, X) . 
Ncdfelioiuia nuo 8 ryto liį
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The Spoken Word

“ Station-to-station" 
long distance cails 
rneet abnost etery re- 
quirementandthe day 
rales are about 20v/q 
lower than for “per- 
son-to-person" cails. 
Evening rate s are 
about 50% and night 
rates about 75% lover 
than day rates f 0* 
"station -to - station’* 
cails, būt no rate is 
reduced beloto 25 
cents. Consultthetele
phone directory for 
further dėtasis orcall 
"I.ong Distance."

KALBOS žodžiai turi didesnį 
efektą negu rašyti žodžiai. 

Tankiai yra svarbu ne tas ką jus 
sakote, bet laikas ir būdas pasa
kymo.

Susirašinėjimas kartais būna 
‘ ilgas-nuobodus ir nežingeidus. Dau 

gely j atsitikimų kelios minutos 
tiesioginio pasikalbėjimo per long 
distance telefoną patarnauja išaiš
kinimui visus nesusipratimus ir 
suteikia svarbų dalyką pasekmin
gam išrišimui.

Telefonas suteikia jums tiesio
ginį kontaktą su kostumeriais, 
draugais ir giminėmis ir nereikia 
laukti atsakymo.

“Station-to-station” patarnavi
mas sutaupys jums apie 20 nuo
šimčių ant tolimesnio pašaukimo 
kainų. Vakarinės ir naktinės kai
nos* už “station-to station” patar
navimą yra dar daugiau ekono
miškos.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Jei jus važinėjatės elevatoriais du syk die
noje _ važiuojate į krutamus paveikslus du 
ar tris sykius į savaitę — važiuojate į baž
nyčią nedėlioj — ir važiuojate kur nors ne- 
dėlioj vo pietų ar vakare — kainuoja jums 
daug daugiau negu $1.25.

Bet tas dar yra abelnas skaitlius žmo
nių važinėjimo kurie vartoja “L”. -Tai yra 
skaitlius važinėjimų kur JUS gal būt važi
nėjatės kiekvieną savaitę.

Tai yra sutaupymas pinigų, ir tikras 
patogumas, vartojant “L” pasą.

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai.jaunes- 
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vieną elevatoriaus agentą.

Chicago Elevatėd Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

Dovanos
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.

KORESPONDENČŪOŠĮ

Detroitj Mich.
gyvuoja 

val
ioje 
šėri- 
ben-

Pas mus Detroite 
Lietuvių Kooperativiška 
gomų daiktų bendrove, 
susispietę keletą^ šimtų 
ninku. Pirmiaus minima
.drovė daug turėjo pergyventi 
sunkių vargų nuo privatinių 
biznierių, kitfrie turėjo tokias 
pat krautuves. Bet vėliaus tie 
vargai likos nugalėti. Nes prie 
bendrovės vis daugiau it dau
giau pradėjo spiestis lietuvių. 
Ir per apie trejus metus ben
drovė atsistojo ant stipresnių 
kojų. Apie tą laiką bendrovė 
nusipirko net tris kampinius 
lotus ir namus ir pasistatė 
antr/į nuosavą krautuvę ant 
nupirktų lotų ir jau buvo be
sirengianti statyti didelį namą 
svetainei, žodžiu sakant, buvo 
manyta, kad bendrove užims 
vjsas krautuves. Taip buvo pa
kilęs darbininkų ūpas. Bet tuo 
pačiu laiku? ir šiaip biznieriai 
nesnaudė. Jie taipgi pradėjo 
skverbtis į bendrovę. Bet jų 
tikslas buvo kitoks negu kad 
darbininkų: juo (stiprinai ben
drovę, bet ją griauti iš vidaus. 
Ir jau dabar yar matomi vai
siai. Nors jie patys negalėjo 
taip, padaryti, bet būdami vi
duj gavo tokių Suliuiiikų, ku- 
rie labai pradėjo kenkti ben
drovei. Tie elementai mat bu
vo įsikraustę ir į valdybą. Bet 
paimadiiUs fooard dirdktoriams 
jų žygius, likos iš valdybos 
svJspenduoti iki bendrovės mė
nesinio susirinkimo. Bet su
spenduotieji gavo bidžiolnkšc- 
ną prieš krautuvę. Ir dabar 
jau turės nuspręsti tdismas. 
Nors šėrininkų susirinkimas 
užgyre suapdndavimą apie 
trim trečdaliais, bet kaip teis
mas nuspręs, dar nėra žinios. 
Kas nukentės, kas ne, bet pa
ti bendrove tai turės nuken
tėti. šėrininkai turėtą rūpin

tis, kad jų visas darbas nepa
irtų.

Rugsėjo 2 d. įvyko SLA. 21 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo suvirs 50. Nors 
kuopa turi narių arti trijų 
šimtų, liet mažai kas lankos į 
susirinkimus. Tai peiktina 

toks narių apsileidimas. Nes 
neužtenka vien priklausyt, kac 
paželpą gavus, nes šiuo laiku 
pradėjo vėl spiestis griovikai į 
organizaciją, kur keletas me- 

*tų buvo apleidę ją, negalėda
mi užgriebti nieko. Dabar jie 
ateina vėl į musų organizaciją, 
nes jiems komrinternas taip 
liepia. Nariai turi būti ant 
sargybos. Kad iš musų orga
nizacijos nepadarytų ',“čiap- 
sui”, kaip tie griovikai pada
rė su L. S. Sąjunga ir kito
mis organizacijomis. Sugrio
vę tas organizacijas jau šian
dien skverbiasi į SLA., kad ir 
tą sugriauti. P. Bimbos šali
ninkai atsinešė prisikepę rezo
liucijų, tai šturmavo kiek drū
ti, susidarę didžiumą.

Dar kartą, sakau: nariai tu
ri atkreipti atydos, kol nevė
lu, kad paskiau nereikėtų gai
lėtis. Organizaciją išauklėti 

visai

“mokslu”, tai šviečias, uct sta
lai braška nuo kumščių... Pa
klausiau vieno, kokios tautos 
tie žmonės, atsako esą vokie
čiai ir visi susipratę darbinin
kai, A. D. Partijos nariai. Pa
maniau sau: nors pirma ne
tikėjau, kad jų partija yra re
voliucinė, bet dabar pats ma
tau?, kaip revoliuciją kelia prie 
kazirų...

Atsidaro ir musų susirinki
mas. Iš karto susirinkimas ėjo 
dar nieko sau. Bet paskiaus 
kaip sąryšio delegatai išdavė 
raportą, tai prasidėjo Tevoliu- 
rija. Mat sąryšio delegatai at
šaukė korespondentą už 'ne
teisingų žinių rašymą į “Lais
vę”, kas musų kai kuriems ne
patiko. Vėliaus buvo priduo
tas P. Krakaičio skundas ant 
J. J. Bimbos, kodėl jis neatsa
kąs j jo atvirą laišką ir ne- 
įprirodąs Brookllyno našlaičiu. 
Vėl naujas lerinas. Paskiaus 
dar buvo paduotas skundas ant 
knygyno komisijos, kad ne
duodanti teatrališkų knygų. 
Bet komisija aiškina, kad tas 
knygos nėra ALDLD. 52 kuo
pos, esą Dramos Draugijos. 
Kilo toks riksmas, kad kati 
ku’rie per visą laiką sukandę 
dantis sėdėję pradėjo skirsty
tis. Tada finansų raštininkas 
praJcl&jo vėl šaukti į narius: 
sėskit, užbaik it w susirinkimą. 
Bet buvo veltui. Taip ir užsi
baigė revoliucinis susirinki
mas.

Paskiaus nuėjau į prakal
bas, kur kalbėjo »RiVtenbergas, 
A. D. Partijos sekretorius. 
Tiek apie prakalbas galiu pa
sakyti : iRutenbergas pareiškė?, 
kad Rusijos komunistai neturį 
smegenų, jie negalį tvarkyti ir 
mes, sako, nešt edikte im komu
nizmo šioj šaly, -bet steigsim 
socializmą. Visi darbiečiai plo
jo.. •

Gaila žiūrint į tuos žmones, 
kaip juos jų vadai šokina per

Žmonių buvo visai mažai, 
nors tai btfvo “tarptautinės”

OrgĮaiiiizaciją 
yra sunku, o sugriauti 
lengva.

Rugsėjo 9 d. iš ryto nuėjau 
į ALDLD. 52 kp. susirinkimą, 
laikomą House of Masses. Jau 
per ilgoką laiką nebuvau bu
vęs tame name (vadinamanle 
bolševikų). Ir dabar nuėjęs 
labai prastą įspūdį1 gavau. Net 
negalėjau pats sau įsivaizdin
ti ar tas namas bolševikų, ar 
gal aš paklydau, užėjau į visai 
svetimą vietą. Didžiojoj sve
tainėj pilna juodukų (negrų): 
pamaldas laiko. O Jau rėki
mas, net ausis trenkia. Pama
niau sau: Japonijoj namai su
byrėjo nuo žemės drebėjimo, 
oet House of Masses gali su
byrėti nuo negrų riksmo. Įei
nu? į bar-rumį — pilnas ka- 
2?iminkų4 visti stajlai apkėsti: 
kad jau šviečias bolševikų

prakalbos. Koks skirtumas: 
kada seneliui Debsui yra ren- 
gĮiamos prakalbos, 'taii negali
ma didžiausioj svetainėj gau
ti vietos, o čia taj nuo gatvių 
gaudo žmones, kad sudaryt 
keletą šimtų. Bet nėra ko ste
bėtis, nes darbininkai pamatė 
jų maklerystes.

Rugsėjo 11 ir 12 d. kalbėjo 
.Taškcvičiutė ir ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos K. Tamošiukas. 
Jaiškevičiutė nors siųsta iš 

Brooklyno su maršrutu, kad 
sustiprinti sugriuvusį veikimą, 
bet matyt, kad pasekmės iš to 
bus prastos. Nors kalbėtoja 
jokių partijų savo kalboj ne
kliudė, bet nieko ir gera nepa
sakė, tik gyrė progresistes. 
Bet gyrimas giriniu ir pasi,- 
licka. J klaupsimus irgi labai 
prastai atsako, matyt dar ne
pratus prie politiškų triksų. 
Pavyzdžiui, j pienais paklausė, 
koks skirtumas tarp jų “re
voliucinės” paritij(As ir socia
listų, tai ji atsakė, kad didelis 
yra skirtumas: mes, girdi, ci
nam į parlamentą kad ten va
rius savo propagandą, o so
cialistai ciną į parlamentą kad 
išreikalavus reformų pagerin
ti darbininkų būviui. Ar ne 
puikus atsakymas? Ji mano, 
kad tik propaganda prisotins 
darbininkus. Matyt, jie savo

.STgo r’l'Mrs.AMiCHNIEVICZ-VIDIKIENZ
darbo dieną, bei jie varys savo I AKUšERKA 
propaganda, kad farmeris at- j 3101 So* Hal«*«d St„ kampas 31 gal 
sisakytų ir liktų toks proleta- i Ofi‘as s“ Dr- J- F- Vun Ps>n<

1 Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si 
jos 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.
> Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, ’o rasite 
pągelbų.

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

ras, kaip kad jie.
Tamošiūnas kalbėjo 

Lietuvą ir sunkų jos darbinin
kų padėjimą prie klerikalų 
valdžios. Tamošiūno kalba 
visiems patiko, nes kaliojo 
rimtai.

Žmonių- pirmam vakare 
vo apie 150, antrą vakarą 
žiau.

Darbai pas mus pradeda
žūti automobilių fabrikuose.

—Kukulis.

apie

bu-
ma-

nia-

DR/M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS' 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

....... ......— .... ...............

Pranešimas

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dcl 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.

Universal Pharmacy. lietuvių aptie-, 
ka kuri randasi 3149 So. Morgan St.,; 
šiuomi skelbia, kad Dr. B. F. Gamitz, 
gydytojas ir chirurgas, gerai žinomas 
tarpe lietuvių, perkėlė savo .ofisą ant 
viršaus musų aptiekos į Dr. Glaser’s 
vietą. Jo geras darbai tęsis ir toliau 
su labiau moderniška ir geresne me
todą.

UNIVERSAL PHARMACY, 
3149 So. Morgan St.

ICuduletite

The Stock Yards 
Savings Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, » Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

—fe———    I II.fe fe

Pennsylvani- 
ligonbučiuo

viso

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

<^DR. HERZMAN

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 Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4133 

3410 So. Halsted St.

Telefonai i

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa

sitarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurė- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Ęraktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikij ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po niet.
Telefonas Drcxe] 2880

i.......................................................................................................................... ................................................ ..

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

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

/

Rezidencija, $159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną. '

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CĖSYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkele savo ofisą j Brighton

4454 So. Węstem Avė.
(kamp. 45 St.) 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo. 10 iki 12

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

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

nuo 6:30 iki 7:3t vakare.

k

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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 >

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

f iki 2 vai. po pietų.
4

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAI 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 Avo.

Tel.' Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tai. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas fDB. G. I. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 DR. V. A. MUS

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aihland Avė 
Kampas 47-tos gat. 

2-roi lubobs

Telephone Yards 1532

DRa j. kulis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.. 
ji i ...4

Gydytojas, Chirurgas ir Akvieris

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfas 5574. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Armitago 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutari j.
1510-12 N. Robey St., Chicago



MUCIUS SCEVOLA *

(Tęsinys)

Žodžiai ir Darbai
[Musų koresp.]

Bavarijos valdžiai 
nauju* kancleriu ne-

vo-
ateitis

ireciauiems, nugs. zo, it/zo

FAŠIZMAS IR BOLŠE
VIZMAS.

Pereitojo nedėldienio Ameri
kos laikraščiuose buvusis Did
žiosios Britanijos premjeras, Da- 
vid Lloyd George, paskelbė i'lgQ 

’| straipsnį apie augantį Europoje

. <8.00 
_ 4.00 
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davinys — tautai ir jos 
lių namui visas senas 
grąžintu: 'kuogreičiausia 
tyti monarkiją!”
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A.?;

ar daug žmonių Vokietijos 
parems jiedvi, šioje valando
je yra sunku pasakyti.

Europai atėjo svarbus is
torinis momentas.

Vokietijos 
kapituliacija.

Ruhro okupacija įvyko 
prie Cuno valdžios, kuri bu
vo sudaryta vien iš buržua
zinių partijų atstovų.

Susidarius tam kabinetui;
viso pasaulio kapitalistinė Į pavojų demokratijai.
spauda pranašavo, kad jisai Kaipo priešingus demokratijai 
sugebėsiąs lengviaus susi- judėjimus, jisai nurodo bolševiz- 
kalbėti su Franci ja, negu ir kuriuodu, jo nuo- 
buvusioji prieš tai koalicinė mone' *ra giminingų vienas ant- 
Wirth o valdžia, kurioje da- įjngU gavo tikslais, 
lyvavo ir socialdemokratai. . T, ,
Vienok paskui pasirodė, kad r Sav0 <qeTe ■ sako f X

. x , . . -rf .. . George, “bolševizmas ir fasiz-
santykiai su Francija eina mas yra maištai prieš parla- 
tolyn vis blogyn. Cuno kabi- mentinės valdžios metodus — 
netas, mat, pataikaudamas kitaip sakant, prieš demokra- 
stambiėmsiems pramoninių- tinę valdžios sąvoką.”

18c I ėmė ieškot progų issi- Į straipsnio autorius pažymi, 
75c sukti nuo pildymo tų pasi- kad šiandie apsireiškiančioj! Eu-

Uislmokijimo kainai
Chlcagoje — paltui

Metams_______ ___
Pusei metų ........................
Trinus mčnMiams _________
Dviem minesiam , .......—
Vienam minėsiu! _ __ , ....

Chlcagoje per neiiatcjuii
Viena kopija ... ...... ..... ........ .
Savaitei------- --  ......... .
Minėsiu!........................... ..

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje,Ižadejimų, kuriuos buvo da-įropoję reakcija prieš demokra- 
paRu: vusi Vokietija Santarvės prasidėjo Rusijoje su bolše-

Puse! valstybėms Versalčje. Jisai “a i:ev0T'iu.cija: p*sku*X
Vie.TraDSnS----------- ^6 j3!1* ^,e ąbejopes. da ir Bu|gurijoje, ir pagalios Ispani-

‘ dėlto, kad tikėjosi, jogei An- joie. Vienok bolševikai ir fašis- 
(Atpiginta) ghja stos Vokietijos pusėn, tai jau turį pranokėjų naujojo-

---------------Francijoje tuo tarpu mili- je istorijoje. Pirmuoju žymiu 
Trims mžncsiams-------------------2J)o taristy įtaka tiek sustiprėjo, Į bolševiku arba fašistu naujojo-
Pinigus reikia siųsti palto Money kacĮ rvžosi pasiusti cfink-1 Sėdynėje buvęs Anglijos 

Orderiu, kartu su užsakymu. , J1? ryžosi pdbiųsu gliiK CromwelI> kuris ginkluota jėga
r-r.-jgg--—j.g.-.“.ggae!g!g»| luotą jėgą Vokietijos pramo-L“plepantį” parlamentą ir 

nės centran, nepaisydami ki- įsteigg savo diktatūrą.
tų Santarvės narių pritari- Yra labai įdomus palygini
mo. Ir Ruhro okupacija, mas, kurį Lloyd George ' daro 
sausio mėnesio pradžioje, ^rpe d?eniJ bolševizmo ir fa- 

Beveik po devynių mene-1 pasidarė įvykęs faktas. ’ šlzm0‘ Jlsal sako: 
siu pasyvaus priešinimosi Cuno valdžia, neįstengusi 
ginkluotai Francijos jėgai sulaikyt Franciją nuo gink- 
Vokietija nutarė pasiduoti. huoto įsiveržimo, dabar ne
paskelbdama šitą savo nuta- pajėgė nė privesti šalį prie 
rimą, valdžia sako, kad f i- okupacijos likvidavimo. An- 
nansinė valstybės padėtis Įglija ją suvylė. Vienintelis 
daro nebegalimu daiktu 
duoti toliaus pašalpą Ruhro 
srities gyventojams. Su ši
ta valdžios nuomone sutiko 
visos partijos, išskiriant na
cionalistus, ir visi dalyvavu
sieji pasikalbėjime Ruhro 
srities darbininkų organiza
cijų ir savivaldybių atstovai.

Prieš pasiduosiant, Vokie
tijos valdžia mėgino gauti iš 
Paryžiaus pasižadėjimą, 
kad, sustabdžius pasyvį 
priešinimąsi Ruhro srityje, 
bus paleisti kaliniai, sugrą
žinti tremtiniai ir atsteigtas 
Vokietijos suverenitetas 
Reino provincijoje. Bet p. 
Poincarė atsisakė eiti į bet 
kokius kompromisus, ir Vo
kietijai teko pasiduoti be jo
kių sąlygų.

Pirmesnės žinios jau buvo 
prirengusios pasaulį prie ši
to Vokietijos žingsnio, todėl 
niekas ir nesistebės, išgirdęs 
apie tą Francijos militaristų 
triumfą. Bet visiems dabar 
bus akyva pažiūrėti, kokios 
bus tos kapituliacijos pasek
mės.

Franci ja parbloškė savo 
priešą, ir jos galioje dabar 
yra pasielgti su juo taip, 
kaip jai patinka. Ji, be abe
jonės, apiplėš jį tiek, kiek ją 
nepajiegs sulaikyti nuo to 
demokratinės opozicijos bal
sas šalies viduje ir užsie
niuose.

Vokietijos ateitis tečiaus 
priklausys ne tiktai nuo 
Francijos militaristų elgi
mosi, bet ir nuo pačios Vo
kietijos žmonių nusistatymo. 
Valdžios nutarimui atsaukt 
pasyvį priešinimąsi Ruhro 
srityje, kaip jau minėjome, 
nepritarė nacionalistų par
tija. Yra tečiaus senai ži
noma, kad šitame punkte su 
reakcininkais nacionalistais 
eina išvien ir komunistai. Ar 
šitos dvi partijos dabar mė
gins sukilti prieš valdžią ir varą — viso $100.

valdžios ginklas kovoje su 
okupantais buvo valstybės 
banko presas, kuris dirbo 
dieną, ir naktį, spausdinda
mas popierines markes didė
jančiam valstybės deficitui 
padengti, Tomis markėmis 
valdžia šelpė industrijos 
įmones Ruhro srityje, susto
jusias dėl francuzų okupaci
jos; darbininkus, netekusius 
tenai darbo, ir valstybės tar
nautojus, pašalintus iš vietų.

Bet juo daugiaus buvo 
spausdinama popierinių pi
nigų, tuo jų kursas darėsi 
žemesnis, kol, pagalios, pri
ėjo prie to, kad jie paliko 
beveik be jokios vertės. Visi 
iš algos gyvenantys žmonės 
Vokietijoje atsidūrė bai
siausiam varge. Tuomet 
liaudis sujudo, ir Cuno val
džia turėjo pasitraukti. Jos 
vietą užėmė naujas koalici
nis kabinetas, su Streseman- 
nu priešakyje. Keturias 
svarbias vietas jame paėmė 
socialdemokratai, tarp jų ir 
garsusis finansų žinovas, 
Rudolph Hilferding.

Šis naujasis kabinetas tai 
ir nutarė dabar kad ir čia 
dar taip likviduoti Ruhro 
konfliktą. Klausimas — ar 
jam pasiseks?

(Kad musų skaitytojai ge- 
riaus suprastų padėtį, kurio
je dabar randasi Vokietija 
ir naujoji josios valdžia, ry
toj įdėsime pašvęstą tam 
klausimui didžiojo vokiečių 
socialistų teoretiko, Karolio 
Kautskio, straipsnį.)

P-ma Chopin (714 Sheridan 
road) tapo du kartu areštuota 
bėgiu vienos valandos už per- 
greitą važiavimą ir nesustoji- 
mą prieš bulvarą. Teisėjas 
Haas paskyrė jai bausmę se- 
karnai: $75 už važiavimą 40 
mylias j valandą, $20 už va
žiavimą 36 mylias į valandą ir 
$5 už nesustojimą prieš bul-

“Bolševizmas buvo sukili
mas ne prieš carizmą ir did
žiuosius Rusijos kunigaikš
čius. Jisai buvo revoliucija, 
kuri turėjo tikslą nuversti ki
tą revoliuciją, kuri jau buvo 
nuvertusi senąją tvarką.

“Rusija buvo respublika, ca
ras buvo suipitas, paskutinis 
likęs gyvas didysis kunigaik
štis buvo ištrėmime, žemė Ru
sijoje buvo sukonfiskuota ir 
dalinama .ūkininkams, pirma 
negu Leninas ėmė dalyvauti 
valdžioje.

“Jisai sukilo prieš naująją 
parlamentinę tvarką, kurios 
galva buvo socialistas Keren- 
skis. Jam įkyrėjo retorikos 
Volgos, kurios plaukė iš pir
mosios Rusijos revoliucijos. 
Begalinis kalbėjimas, kuris 
niekuomet neužšąla, bet kuris, 
nežiūrint to, nėra tinkamas 
laivams plaukioti. Jis nieko 
nenešė, jis nieko nedavė, jis 
buvo tiktai kalbėjimas.

“Jisai negalėjo kovoti ir ji
sai nenorėjo daryti taiką. Jam, 
be abejonės, pritarė milžiniš
ka tinkamai išrinktųjų Rusi
jos liaudies atstovų daugu
ma.

“Bet Leninas su panieka 
žiurėjo į liaudies valią, lygiai 
kaip ir Mussolini:

“Todėl jisai sumobilizavo 
savo sekėjus armijoje ir ji nu
šlavė nesenai, sukurtąją parla
mentinę sistemą, pakeisdama 
ją Cromwell’o tvarka, parem
ia organizuotąja jėga. Tapo 
įsteigta ginkluotųjų komuniz
mo šventųjų valdžia.

“Sovietinė rinkimų sistema 
yra farsas. Nė vienas žmogus, 
kuris priešinasi bolševizmui, 
neturi progos pasirodyti cen- 
tralinianiame suvažiavime.

“Leninas visai nesistengia 
paslėpti savo nuomonę, kad 
liaudis nesugeba valdyti. Ji
sai netiki į demokratiją ir ji
sai pasmaugė demokratinį 
eksperimentą, nedavęs jam 
nei išeiti iš lopšio.

“Tai yra dvasia, kuria gy
vena fašizmas Italijoje, ir kol 
ji neišnyks, tol bolševizmas 
valdys Rusiją, o fašizmas val
dys Italiją.

“Bet juodu ir vienas ir an
tras yra pragaištingi demo
kratinei valdžiai. Leninas ir 
Mussolini lygiai su panieka 
žiuri į parlamentarizmą.” I 

Toliaus buvusis Anglijos prem
jeras rašo:

“Mussolini neužsigina, kad 
bolševizmo ir fašizmo meto

dai turi daug bendro, nors jų 
tikslai yra skirtingi, Nesenai 
įvykusieji rinkimai, paremti 
visuotina balsavimo teise, da
vė jam trisdešimts-šešis šali
ninkus parlamente, susidedan
čiam iš 400 narių.

“Parlamentinėje sistemoje 
jį vargiai galima buvo skaity
ti jėga. Jam toli šaukė iki to, 
kad būti pripažintu demokra
tijos rinktiniu atstovu. Tuo
met jisai priėmė Cromwell’o 
pozą ir pradėjo kalbėti Crom- 
well’o žodžiais....

“Jeigu gudrus senųjų poli
tinių mašinų operavimas ne
leido fašizmui įgyti daugumą 
parlamente, tai juo blogiaus 
parlamentui. ‘Plepėjimas’ tu
ri, kad ir čia dar taip, būt su
stabdytas.

“Kalbėtojai turi ‘užleisti 
vietą geresniems žmonėms’, ir 
todėl šimtas tūkstančių gink
luotų fašistų marš uo j a į Ry
mą nuversti parlamentariz
mą.”
šitie Lloyd George’o išvadžio

jimai yra, be abejonės, teisingi, 
nors savo esme jie šiandie jau 
nepasako nieko, naujo. Kaip tik 
įvyko fašistinis perversmas Ita
lijoje, viešoji opinija visose ša
lyse tuojaus pažymėjo idėjinį 
fašizmo giminingumą bolševiz
mui. Kai dėl “Naujienų”, tai 
jos nuolatos nurodinėjo, jog 
Mussolini yra Lenįno pamėgdžio
tojas.

Kaip tik šioje valandoje bol
ševizmo ir fašizmo giminingu
mas reiškiasi ypatingai Vokieti
joje, kur tuodu judėjimu jau at
virai eina ranka už rankos ko
voje prieš respubliką ir jos val
džią.

Kaunas, rūgs. 8. — Lietuvos 
ministeris pirmininkas Galva
nauskas jsavo prakalboje Že
mės Uikio Parodos atidarymo 
dieną (26 rugpiučio), Kaune, 
airškindamks Lietuvos piliečių 
ir pačios valdžios užduotį bei 
pareigą dėl išlaikymo krašto 
nepriklausomybes paibriežė, 
tad be kitiį privalumų ir rimto 
pasiryžimo yra v reikalingas 

valstybinis taupumas. I
Reikia pasakyti, kad toji p. 

Galvanausko pastaba visai tei
singa. Valstybės plėtotei ir 
dargi tokiai mažai naujai ne- 
pramouiingai valstybei kalip 
sietuva taupumas yra pirma
eilė būtinybė, kaipo valstybės 
pastovumo pamatas. Bet de
ja, kad to taupumo daugiau 
negu kam kitam kaip tik ir 
Tilksta pačiai musų valdžiai. 
Musų aukštieji ir vidutinieji 
vaWn)inkaa perdaug mėgsta 
važinėtis valstybės lėšomis 
pirktais automobiliais, rengti, 
puošnius bankįietu's, vakarie
nes ir t.t.

Todėl p. Galvanauskui, kai
po dabartinio šio s Lietuvos val
džios vyriausiam šulu|!, liž 
valstybinį ^lelaiipumą labai 
butų pravartu pirmiau sudraus 
ti savo artimesniuosiųs ben
dradarbius, aukštuosius valdi
ninkus, o paskui žadinti ir pa
čias mases prie valstybinio 
taupumo. Kitaip tas naudin
gas patarimas tiek vertas, kiek 
ir kunigų pamokslas: “Nežiū
rėkit ką kunigas daro, bet 
klausykite ką sako”.

—Lietuvoj darbininkas.

Slėpiningas parašas.
Vienas žmogus, |>eeidamas 

per laukus, rado akmenį, ant 
kurio buvo užrašyta: “Ap
verpk mane!” Jis sustojo ir 
muisto, įkas tai galėtų būti; 
toptelėjo į galvą, kad gal kas 
padėjo ix> jiA> pinigus ir užra
šė, kad įkas pirmas turės lai
mės atrasti : aknienį, tas galės 
ir pinigus išsiimti. Visgi reik
tų pažiūrėti. Vali jį versti; o 
sunkaus ir didelio biaurybės 
butą; bet visgi gerai pasitąsęs, 
apvertė. Ant kitos akmenio 
pusės buvo- užrašyta:

‘T)abar atversk mane atgal, 
kad kitą pusgalvį rasčiau”.

šiuo tarpu Vokietijos pre
kių kainos jau daugeliu atve
jų pralenkė pasaulinės rinkos 
kalinas, dauįelis jau daiktų 
Vokietijoj kulkas brangiau, 
negu užsieny. Pavyzdžiui, ang
liai atseina pigiau atvežti iš 
Anglijos, negu juos kasti Vo
ki tijoj. Poperio pramonė jau 
paskelbė savo eksporto užda
rymą, nes dėlei kainų aukštu
mo nebegali (konkuruotą »uf 
užsienio fabrikantais. Tas pat 
ir metalurgijos pramonėj, ir 
tekstilliinej, ir tt. Nėra tos die- 
’nos, kad nebūtų skelbiama 
apie tos ar kitos pramonės bei 
prekybos įstaigos likvidavimą.

Valiutai krintant, darbinin
kų ir smulkių tarnautojų al
gos toli gražu nebuvo kelia
mos tokiu pat tempu, kaip 
kainos. Pagaliau imta nustati
nėti ąlgas savaitėmis, • bet ir 
tai nieko negelbėjo. Algos nu/- 
statoma vis tik mažesnės, ne
gu brangenybė to reikalauja, 
o į galą Pavaitos jos dar to
liau atsilieka. Darbdaviams iš 
to pelnas, bet darbininkams ir 
smulkiems vartotojams — 

didžiausias skurdas.
Lietuvos valdininkai skun

džias, kad valstybė jais mažai 
tesirupinA, ir mažas algas te
moka. Bet jeigu palyginti jų 
padėtį su Vokietijos darbinin
kų bei tarnautojų padėtimi, 
tai lietuviai vis tik beveik Ro
juj randas. Aš nesu* matęs to
kios valstybės,; kūlėj taip ma
ža tesirūpina savo valdinin
kais ir darbininkais! Ir Lie
tuvoj aš nesu tokio skurdo 
matęs, kaip jis kad yta šios 
dienos Vokietijoj.

Paprasti inteligento, valdi
ninko, darbininko pietus — 
alaus stiklinė, duonos gaba
las ir silkės \ arba 'kvepanČios 
dešros šimptdlis. Išblyškę vei
dai, samanotos krutinės, akys 
ilgesy ir pykty paskendusios!

Bet šiuo tarpu perspektyvos 
dar liūdnesnės. Iki Šiol, kiek 
maža darbininkams nemokė
jo, vistiktai darbas ėjo; vistik- 
tai geriau nors maža gauti, ne
gu nieko. Fabrikantai ir pirk
liai kainas varė, varė, kol jas 
privarė iki pasakingų skaitli
nių. Vokiečiai patys jau senai 
stengias nieko nebepirkti, lo
pyti senas kelnes ir sijonus, 
ir' tiktai dūsauti' apie geres
nius laikus. Bet dabar susto
ja ir eksportas užsienin.

Čia dar tenka paminėti nau
jas mokesnių įstatymas, ku
riuo einant pirkliai ir pramo
ninkai turi mokėti mokesnius 
nuo esamo pas juos darbinin
kų skaičiaus. Visos šios prie
žastys duoda jprogos kasdien 
vis daugiau ir daugiau palikti 
darbininkų be darbo. Jeigu 
kuri įstaiga dar visai ir neuž
sidaro, tai žymiai mažina sa
vo skaičių, kad mažiau reikė
tų valstybei mokesčių mokėti. 
Šiim metu darbininkas nusto
jęs darbo vargu begali tikėtis 
veikiai jo susirasti. Visokios 
savišalpos kasos bedarbių 
remti nebeįstengia, nes nukri
tus markei, ilgus metus tau
pyti rezervai niekais pavirto. 
Vargais, badas, badas’ ta pras
me, kad nieko negalimą benu- 
sipirkti dėl pašėlusių kainų, 
nedarbas — kokios dar dir
vos bereikia kraujingiausiai 
revoliucijai!

Ir tai tenka tiktai stebėtis 
vokiečių darbininkų valstybi
niu susipratimu' ir disciplina, 
kad iki šiod taip kantriai ken
tėjo ir laikės. Jeigu tiktai pa
žvelgti į įstaigas, kur šalia be
galinio skurdo,; lėbauja naujai 
keipti miliardieriai, /Spekulian
tai, tai išti'krųjų sunkiai su
prantamą, kaip Vokietija iki 
šiol dar tokį ramų gyvenimą 
gyvena? Tokia įtempta atmos
fera !

šiandie Vokietijoj *du popu- 
liaringiausiu klausimu: kaip 
doleris stovi ir kada bus re
voliucija. Tegu jie daugiausia 
nesąjoningai skamba, bet jų 
esimas jau labai daug liudija. 
Ir tas faktas, kad vokiečių 
darbininkai iki šiolei taip kai
triai kentėjo, 'dar neliudija, 
kad jie gali amžius kentėti. 
Deja, šiuo tarpu atsirado daug 
amatninkų drumstame vande
ny žuvį gaudyti, kdrie gal ne
žino ko jie patys galų gale no
ri, by tik smurtą kelti* (apie 
juos bus sekamame laiške).

Štrezemano kabinetui tenka 
iš visų pusių sunkiauisa prob
lema spręsti. Kaip nors nura
minti įsisiubavUsią šailį —• pa
gerinti ekonominę padėtį, su
tvarkyti finansus, iš kurių tik 
vienas kaosas beliko. Bet taip 
padaryti galima tiktai šiokiu 
ar tokiu budu atsiekus susi
pratimo su prancūzais, nes jei 
to/ nebus — prancūzai visuo
met dar turės pakankamai prie
monių, kad visas vokiečių pa
stangas pagydyti valstybę, vie
na akimoja sugriauti.

štrezemano kabinetas grie
bės iš karto labai energingų 
priemonių, ir visur padarė ga
na gero įspūdžio. Anglai, pran
cūzai mano, kad busią galima 
su Štrczemanu kaip nors su
siprasti, o ir'valstybiniai nu
sistatę vokiečiai džiaugias jo 
aktingiumu užsienio politikoj. 
Finansų aninisteris socialde
mokratas Hilfcrdingas šiuo 
tarpu parodė tiek griežtumo 
ir nuosakumo, kokio vokiečiai 
jau senai nėra regėję. Vis tai 
žymės butų neblogos. Net pats 
Radek’as, po to, kai Rusų bol
ševikai sukišę vokiečių komu
nistams daugybę aukso revo
liucijos reikalams, ir kai ta 
F|revc|ljiucija? sprogi), .sutikus 
rimtą socialdemokratų pasi
priešinimą, pats Radek’as Ma
skvos “Izvieštijose” rašo, kad 
Štrezemano Įkabinėtas priver- 
siąs Vokiečių revoliuciją ati
dėti tolimesniam laikui.

Klek IŠtnczemano kabinetas 
bus gerojiftgas, kiek sugebės, 
jis įnešti - tvarkos j pairusią 
valstybę, kiek dar utžteks 
kięciams kantrybės 
parodys. Tiktai gyvenantiems 
Vokietijoj aišku, kad Štreze- 
manas sakydamas, kad jo ka
binetais — paskutinis parla
mentarinis kabinetas i— ne
klydo. ..

II. Revoliucijos profesionalai.
.“Naujienose” jau buvo mi

nėta, kąd Vdkiečįių juodašim
čių vienas vadų grafas Re- 
wentlov’as
straipsnius į komunistų “Rote 
Falihe” kviesdamas į vienybę 
ir talką, čia ddr nieko tokio 
nebūtų, jei tai butų galima 
pateisinti Reventlovo tempe
ramentu ar kuriais kitais atsi
tiktinais reiškiniais. Bet visa 
bėda tame, kad virsta visa 
ideologija ir kad ta ideologija 
plečias. Kiek žinoma, štreze
mano kabinetą sudarė centras 
ir socialdemokratai, užėmę ja- 
n^e keturias svarbiausias vie
tas (vlidaus reikalų, teisingu
mo, finansų portfelius....). Ko
munistai ir monarkistai — 
juodašimčiai atsidūrė žiauriau
sioj opozicijoj. Net Vokietijos 
teritorija pasidalino, šiaurės 
Vokietija ir centras — nutarė 
naują valdžią remti, tuo tarpu 
pietų Vokietija, žinoma, su 
Bavarija pryšaky — taip toli 
nėjo... Vos susidarius Štreze- 
mano kabinetui, tuojau susi
rinko Bavarijos ministerių ka
binetas ir dlgas valandas grau
džias asaras liejo, kad { Cuno 
atsistatydino. štrezemano ka
binetan ineina keturi socialis
tai — to 
gana, kad

pasitikėti, ir žiūrėti pcsimistin 
giausiomis akimis į ateities 
konfliktus tarp ‘Bavarijos ir 
Berdyno, kurie esą neišvengia
mi. Bavarijos valdžia išleidžia 
atsišaukimą į žmones, kuria
me skelbia visa darysianti, kad 
neprileisti socialistinių ekspe
rimentų. Štrezemano kabine
tas gali tik tuomet Vokietiją 
išgelbėti, jei jį rems visa vo
kiečių tauta, jei vokiečiai pa
rodys kuodau^iausia vienybės, 
pasiryžimo, susipratimo. Ba
varijos valdžia padavė jau blo
gą toną, štrezemanas, norėda
mas gelbėti situaciją, metęs 
visus reikalus Berlyne, pats 
važiuoja su Bavarijos valdžia 
išnekėtis. Kai senjiau važinėjo 
į Miuncheną kancleris Cuno, 
tai jo triumfu ir garbei rodės 
ir galo nebus. Kai atvažiavo 
štrezemanas į Miuncheną, jį 
stoty pasitiko tiktai kažkoks 
policijos ir Bavarijos užsienio 
reikalų ministerijos valdinin

kėliai. Pasirodo Bavarijos po
licijos prezidentas, visi minis- 
teriai arba išvažinėję atasto- 
gų, arba sergą... Ir Vokietijos 
kancleris turėjo važiuoti į kal
nias, kad pasikalbėti su Bava
rijos n/ Misteriu pinmjnfinku 
Knilliingu... Bet apie pašneke
sio turinį Bavarijos valdžios 
oficiozas neskaito reikalinga 
plačiau painformuoti publiką.

Kai buvo švenčiama Veima
ro konstitucijos šventė, Vo
kiečių respublikos konstituci
jos šventė — ten dalyvavo vi
sos Vokietijos sudėtinės valsty
bės. Tiktai viena Bavarija ne
dalyvavo: jos ministeris pirmi
ninkas dalyvavo Miunchene tą 
dieną monarkistų iškilmėj.. ’. 
Ką ir besakyti, Bavarija net 
savo konstitucijos šventės ne
švenčia — kur ji tau “prūsų 
šventę” švęs!

Šių faktų gana, kad apibu
dinti Bavarijos oficialiuę •pozi
ciją. .

Bet Vokietijos vidaus reika
lų ministeris SoŲmanais (so
cialdemokratas) perdaug tak
tingas, kad duoti progos ba- 
varčikams viešą skandalą kel
ti. Todėl ir Bavarų valdžia ofi- 
cialiniai tenkinas tik duoda
ma tam tikrą toną ir..i lauk
dama rytojaus. Užtat visokia- 
riopos juodo plauko organiza
cijos pakėlė savo sparnus.

Šit keletas karakteringų fak
telių.

Bavarija, ar šiaip ar taip, 
sulyg dabartinės konstitucijos, 
yra Respublika. Vokietijoje 
veikia net tam tikras įstaty
mas respublikai ginti. Tukj 
tarpu Bavarijos sostinėj Miun
chene pačios policijos pano- 

pardavinėjama laikraštis
— monar- 

sėj
“Die Monarchie
chija, Bavarijos Monarkistinės 
partijos organas, šiomis die
nomis norėjo į Miuncheną at
važiuoti rusų Maskvos Dailės 
Teatras -— negavo leidimo įva
žiuoti į Bavariją, kaipo neišti
kimas, o tuo tarpu monarkis- 
tai nuolat rengia mitingus 
obalsiu: visi monarkistai vie
nykitės — ir tuose mitinguo
se respublikinė policija tvar
kos žiuri!

Monarkistų partijos progra
mų pirmas paragrafas skam
ba: ,

“Bavarų monarkistų partija 
revoliuciją 
sulaužymo 
tautą ir 

amžių vai
sku bau s ir

žiuri į 1918 metų 
kaipo į priesaikos 
prasižengi mą prieš 
prieš jos kilusius iš 
dovus. Ji reikalauja 
aštraus prasikaltėlių nubaudi
mo , (prasikaltėlių, kurie vadi
nami NoVemberverbrecher, tai 
yra, kurie tais metais /'lapkri
čio 7 ir .8 dieną revoliuciją 
kėlė. Red.). Svarbiausias Ba
varų monarkistų partijos už

kąra
te ises 
atsla-

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
21.37 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas i
Park Elevatorio. I
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Maxwell stryčio permainos
Atmosfera persimainė: trūks

ta gyvumo; pardavėjams 
draudžiama “Vilioti” publika 
rankoml3.

Pagarsėjęs Maxwell strytis 
persimainė. Ten vyrauja lyg 
kokis tai nusiminimas. Trūks
ta ko tai, ir gana.’

Išlaukinė rinkos išvaizda te
bėra ta pati: tebeslankioja il
gomis barzdomis žmonės bei 
susikūprinusios žilagalves se
nukės. Tebekalbama irgi į- 
vairiomis kalbomis ir įvai
riais balsais.

Žąsys ir antys tebeklegia po 
senovės; vištos kudaksi; oras 
tebėra pripildytas pūvančių 
obuolių, gęstančios žuvies ir 
mįsos kvapsniu1.

Ifcft kokio tai neapčiuopiamo 
daikto—rinkos dvasios—* trū
ksta.

Majcvvell strytyj nustojo vei
kę ‘'traukėjai”. Tai vis stam
biųjų biznierių pasidarbavi
mas. Jų paklausė policija, ir 
Maxwell rinka nebėra ta, ku
ri būdavo seniau.

“Traukėjas” — tai buvo. 
Max\vell rinkos voras, kuris 
bandydavo Įvilkti žioplį Į sa
vo gūžtą. Pamatęs praeivį jis 
prišokdavo prie jo ir pagrie
bęs už rankos ar peties temp
davo jį į save, sakydamas: 
“Apžiūrėk mano prekes” arba 
“Ar noritfa pažiūrėti gražių 
drabužių?”

O jo krautuvėje paprastai 
randasi visko: pradedant sila
biniu žiedu ir baigiant kaili
niais .

Pas Lapin, stambiausias 
Max*wello biznierius, ir jo ša
lininkai nutarė, kad tas tam
pymas žmonių gatvėje turi 
pasiliauti. J perspėjimą nebu
vo kreipta domės.. Bet kuo
met šeštadienį tapo areštuota 
šeši “tampytojai”, o pirmadie
nį areštuotųjų skaičius dar la
biau padidėjo, tąsyk Maxwell 
rinka suprato, jog čia nėra 
juokų.

Tatai aiškinama pavydu. Sa
koma, kad stambieji biznieriai 
norį užguiti menkesniuosGus 
policijos pagelba.

Ir štai ačiū tam AJaxwell 
Strytis pradeda nustoti savo 
ypa tingimi o. Pirma būdavo 

pagaus tave du konkuruojan
čiu pardavėju ir beveik nuplėš 
nuo tavo nugaros sermėgą, 
kad į jos vietą pardavus nau
ją. Vienas veteranas-tempėjas 
pats prisipažino, kad jis ne
praleisdavo nė vieno praeivio, 
jeigu matydavo, kad jį kokiu 
nors btfdu galima apsukti.

Bet dabar begalima vartoti 
tik liežuvį praeivių pri trauky
mui, rankas prisieina suvaldy
ti, nes priešingani/e atvejyje 
prisieina vykti į policijos sto
tį pasiaiškinimui. žinoma, 
tokį dalykų padėtis yra nema
loni Maxwell stryčio pilie
čiams: yra gan sunkus daiktas 
atprasti nuo to į kelias dienas, 
prie ko buvo priprasta bėgiu 
kelių metų.

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugų Pa
skaitų Programas.
Mokslo Draugų paskaitos 

prasidės nedėlioj rugsėjo 30 <J. 
Kaymond Institute, 816 W. 
31-st str.

PrcVim juanis paskaitoms 
programas tapo nužymėtas iki. 
gruodžio 23 dienai. Paskaitų 
programas po Kalėdų bus nu
statytas vėliaus.

Paskaitos, kaip nustatyta, 
susidės iš trijų grupių: pirmoj

grupėj bus keturios paskaitos 
apie dalykų pradžias, antrojoj 
grupėje istorijos paskaitos, 
t rečio joj grupėj apie mokslų 
reikšmę.

Iš eilės bus skaitomos seka
mos paskaitos:

Rugsėjo 30 d. — Visatines 
istorijos apžvalga..

Skaitys adv. Kleofas Jurge
lionis.

Spalių 7 d. — Žmonijos evo
liucija ir progresas.

Skaitys inž. K. Augustinavi- 
čius.

Spalių 14 d. Gyvybės atsira
dimas. *

Skaitys Dr. A. J. Karaliūte.
Spalių 21 d. — Žmogaus kil

mė.
Skaitys Dr. A. J. Karaliūte.
Spalių 28 d. — Periklo ga

dynė, Graikijos civilizacijos 
augščiausias pakylimas.

Skaitys adv. Kleofas Jurge
lionis.

Lapkričio' 4. —- Buddha ir 
jo mokslas.

Skaitys Kleofas Jurgelionis.
Lapkričio 11 d. — Tema bus 

paskelbta vėliaus.
Skaitys Dr. A. Montvidas.
Lapkričio 18 d. Tema bus 

paskelbta vėliau.
Skaitys Dr. A. Montvidas.
Lapkričio 25 d. — Demo

kratija istorijoje.
Skaitys Naujienų redakto

rius P. Grigaitis.
Gruodžio 2 d.; —- Medicinos 

nuopelnai žmonijai. —
Skaitys Prof. Dr. A. L. Da- 

vidonis.
Gruodžio 9 d. —• Mokslo 

intaka į\ žmonių gyvenimą.—
Skaitys inž. K. Augustinavi- 

čius.
Gruodžio 1(1 d. —• Didis 

mokslininkas Pastcur, jo gy
venimas ir darbai.,

Skaitys inž. K. Augustinavi- 
čius..

Gruodžio* 23 d. —- Jėzus 
Kristus.

Skaitys adv. Kleofas Jurge
lionis.

Paskaitos visuomet prasidės 
10:30 valandą ryto ir tęsis apie 
pusantros valandos.

Vaikas be mamos ir ne
matomos kepuraites bėrai

Streiklaužių užtarimo laik
raštis Telegramas pasirodo 
esąs vaikas be mamos.

Sulig paskelbtuoju Illinois 
veisti j ds šekretoriaus laišku 
Telegramų “Daily Nevvs” Ben
drovė neturi tiesos pardavinėk 
ti savo šėrų.

O pats Telegramas dabar 
rašo, kad Telegramo bendro
vės visai nei būti nebuvo ir to
kia bendrove visai nėra inkor
poruota, o tik esanti pažadu iš 
kurio dar nežinia kas išeis.

Taigį Telegramas neturįs 
mamos. O ponas ex-daktaras 
V. B. Vilovičius prie motyny- 
stės neprisipažįsta.

Vienok Telegramų pora sa
vaičių atgal buvo išdrukuoti 
pikčerial Telegramo ibemdro 
vės direktorių.

Paskui vėl buvo išdrukuoti 
pikčeriai bendrovės prezidento 
ir menedžerio ir kasicriaus.

Buvo taipgi išdrukuotas Jo
no Januso pikčeris ir bifro sa
kyta, kad jis įgaliotas užraši
nėti bendrovės (dai’ negyvos?) 
Šerus. '

Buvo tengi sakyta, kad Te
legramo Bendrovė parduoda 
miestų bondsus ir žemes ir 
siunčia pinigus ir tt.

Taigi viskas tas buvo netie
sa. Nes pasirodo, kad nei Te
legramo bendroves dar nesą, 
nes taip sako Telegramas.

Taį && taip pat, kaip su po
no V. B. Vilovičiaus skola 
Naujienoms. Kada reikėjo 
prasiskolinti, tai ponas Vilovi
čius pats ateidavo į Naujienų 
ofisą.. O kada reikia atiduoti, 
tai p. Vilovičius užsideda ant 
galvos nematomą kepuraitę ir 
sako: “Nugi argi tu mane ma
tai? Nebėra Vilovičiaus, ne
bėra Federalbondsiį kompani
jos, nebėra Telegramo syndi- 
kėto, o Telegramo bendrovė 
dar negimus. Tai kas-gi da-

bar Naujienoms lieka skolin
gas? Kadangi nebėra nei Vi
lovičiaus, nei Federalbondsų, 
riei Telegramo, tai šita , skola 
yra tik burbulas. O tas parodo 
Naujienų žioplumą — kam 
davė bargan.”

Tai taip p. Villovičius Šven
tai tiki į nematomą kepuraitę.

Iš streiklaužių užtarimo la
pų žinoma yra, kad Telegramą 
buk leido Telegramo Spaudoš 
Syndikatas, kurin tai Syndi- 
katan įmokėjęs gatavais pini
gais net $20,000 (dvidešmt 
tūkstančių dolerių) tas pats p. 
Vilovičius su nematoma kepu
raite, kutrs išsisukinėja nuo 
užmokėjimo Naujienoms sko
los išviso tik $90. .

“Al'e kur dabar pasidėjo Te
legramo Spaudos Syndikatas, 
kuriam tiek buvo “cash” pini
gų sumokėta? Sako, kad jo 
nebesą. Bet esanti Telegramo 
Bendrovė, tik ji dar kur-t* 
kieno tai ysčiuose negimusi, 
negimusi, nežinia ar gyva ar 
ne.” • šitais klausimais, sako, 
esą susirūpinę du? ar trįs ma
žieji šėrininkal, kurie tikrais 
pinigais įmokėjo po dešimkę.

Tiems šeriu inkams labai 
dar rupi klausimas, kur-gi da
bar randasi tie $26,000, kurie 
buk buvo įmokėti “ęash” 
syndikeito kason.

Ale tų klausimų išrišimo 
jiems neteks gauti. Mat, pono 
Viliovičiaus nematoma kepu
raitė dabar yra uždėta ir 
jo syndikeito ir jo niekas 
turite matyti: “Nugi argi 
mane matai?”

ant 
lie
tu

Aurora kviečia Jaunąją
- Birutę.

Girdėjau, kad ponas Sarpa- 
lius su Jaunąja Birute rengia
si važiuoti į Aurorą, III. Mat, 
tame miestely nėra jokios mtf- 
zikaKįs bei dainorių draugijų, 
tad auromiečiai ir kreipėsi prie 
Jaunosios Birutes, kad ji nors 
kartą juos palinksmintų, su 
savo puikia muzika.

Well, — sako P. Sarpalius 
musų muzikantei yra pasiren
gę visada. O iš savo pusės aš 
linkiu laimingos kelionės Jait1- 
niesiams • birutiečiams.

Taboklus.

Raganiaus Raportas
Ką girdėjau; ką mačiau —• vis

ką pasakiau.

Tūlas knygų pardavėjas! pa
siskelbė šitaip: “Tai pirmas 
toks knygų ir Mokslo Išparda
vimas.”

Well gal kas to '‘‘Mokslo” 
ir perdaug turi, — gal būt. Bet 
atrodo, jog pinigas yra reika
lingesnis, negu? mokslas...

—Džiokeris.

politikieriai užsiguls “’skuue- 
rį” ir nepaleįdžia.

...................... — t

Patikau1 gatvėje p. A. Pocių 
(principalą Bethoveno kon
servatorijos) .

—Labas rytas!
—Labas, labas! — sušuko.
—Kaip dalykai? Kaip naš

ia v imas?
—Dalykai geri, konservato

rijoj mokinių pilna, rengiuosi 
su chorais apkeliauti 
mĮestelių. 
maršrutas

blogiausias
jas nepabaigė, tai dar negrjž-

keletą 
Rengiama jau 

NašlaVimais kuo- 
Pati dar studi-

Patinku? Jokūbą Maskoliū
ną, vieną Lietuvių Auditorijos 
“direktorių

—Alo, Jack! —
—Alo, Joe. —
—Na, kada statysite Audi

toriją? A klausiu.
—Gal už dviejų savaičių... 

po direktorių susirinkimo. 
Matai, vis to pinigo “short”.

—Na, suhrusjkitiei, pakalen
kite;. .

—Well, matai, kad nelabai 
kas turi laiko pašvęsti tam 
darbui.

Biežį.Užeinu pas Dr. S.
Klausiu:

—Daktare, ką žinai?
—Apie ką?
—Na, apie viską; kas nau- 

jo?
—.Nieko. West Sidė dar toje 

pačioje vietoje. Tyla aplink, 
į politiką nesikišu...

Aš tik žiu... vietoje Dr. C. 
K. Cherry, ofise randasi Dr. 
Luomanas, nesenai baigęs 
dentisteriją.

—Na kokios čia permainos?
Dr. S. Biežis man pasakoja, 

kad Dr, C. K. Cherry savo ofi
są pardavė Dr. Luomanui, o 
pats persikėlė į savo namus, 
West|^rn avc. ir kampas 45 ga
tvės. Priegtam jis studijuo
jąs mediciną.

Well, bus dar vienas rimtas 
medikas .

—O ką, kaip rašo, kur ge
riau muziką studijitoti — čia 
ar Italijoj?

—Tai 8al būt ir Italijoj.
—Bet butų geriau, 

tetųdijuoltų ?—j uojkais 
siau.

Nieko neatsakė, tik 
kvatojo.

kad čia 
paklaus

nusi

Užeinu? pas p. M. Meldažj.
—Alo, — Batko! Tai kaip?
—-Na, žiuriu... Gerai sako,, 

kad žmogus iš pelenų kilęs į 
pelenus pavirsta. Aš maniau, 
kad jau bene turčium likai, il
gai nemačiau...

.Kurgi! negalima__  ne šią
gadynę. Na, o kaip, duokim 
sau, prohibišenas ‘ir Ataras?

—Wcll, žinai, tai tik muilo 
bunbuHas, politikierių darbas? 
Gerai žinau, kaip apiplišęs ai- 
rr’ nusipirko penkis bravarus. 
Tai tik džiokas.

—Na, ar mes gausime dar 
kada nors gero alaus iš 
“skunerio” pagerti?

—Alaus taip, bet kad gauti 
“skunerį”, — tai vargu, nes

Sutikau Kl. JuTgelionį
—Alo, alo!

..—Ką vdiksli, ateinančio 
sekmadienio rytą? — klausia 
pianęo.

—Kol kas nieko “cxtra”.
—-Aš prašyčiau būti “tvark

dariu”.
—What’s the trouble?! — 

sušukau.
—yVell, sdkmladienfio 

Raymond iChapęl, 816 
gatve, įvyksta Mokslo 
gų pirma lekcija.

—Oho! “Aliright,” aš

rytą
W. 31
Drau-

busiu.

Pagaunu gatvėje Antaną P. 
Kvederą, “Birutės” chorvedį 
ir “Biru?tės” Konservatorijos 
direktorių.

—O, Gracia! į
—Sagamus, — atsakau. |
—Kur bėgi? |
—Jieškau žmonių, žinių...

Kas naujo? Kaip “Birutė”, 
kaip konsevatorija?

—Palauk, ne viską kartu...
—Laukiu, klausau.
—“Birutė” gerai žengia prie 

“Sylvijos”; Konservatorija tu 
ri mokinių. Atvažiubja net ir 
iš kitų miestų. Nesenai ga
vau laišką iš Rockfordo. ..

—-“Bai gali”, tai kibą ir man 
reikia lavintis dainuoti, nes 
sarmata... Jau tiek prasilavi
nusių ir dar daugiau lavinasi.

—You are Welcome! Kiek
vienas dainininkas yra po ma 
no paties priežiūra. Atsiranda 
gana gerų balsų.

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kuriejuoksis iŠ tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskaną 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 sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. /
Kaina 65c. aptiekoso, arba prisiąs- 
kite 75c. tiesiai j labaratorijęu

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Gal jums reikalingi 
akiniai

(Tąsa ant 6-to pusi.)
» <, D Š / 1

7*

Greičiausis

Patarnavimas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

RYTOJ 
Ketverge, Rugsėjo 21 d

Yra pasiūloma 
šimtai visokių 

gerų daigtų
Ateikite Anksti

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

CHICAGO. ILL.

Pinigų persiuntime į Lietuvą, Latviją, Rusiją ir 
Lenkų užimta Vilniaus Lietuva.

Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis 
ir telegramų.

Laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 
ant visų linijų.

Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kitus le
galius dokumentus padarome pigiai ir greitai.

Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone.

Inšiurinam namus, rakandus ir automobilius 
nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Visais reikalais kreipkitės pas: i

Lietuviu Prekybos Bendrovė
3311 South Halsted Street, Chicago, III.

Phone Yards 6062
V. STULPINAS, Mgr.

Taipgi pranešame visiems Bendrovės šėrinin- 
kams, rėmėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Chicagos Skyrius persikėlė į naujų vietų 
po No. 3311 So. Halsted St., tik vienos duris į žie
mius nuo senos vietos.

V. M. STULPINAS/

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 South Halsted Street 

PAMOKOS
Pradines Augštesnės Mokyklos
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo į Universitetus

i už pamokinimą vakarais per tris mėnesius
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius 
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60.

> už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis menesius $30. 

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

$18.
$20.
$40.

ELEKTRA
Šviesą iv pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres,

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 71Q1, 1892. Chicago.

. DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos; Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Ofiso Telefonas 
Central 4104

JEI paprasto laikraščio negalit! 
skaityti su viena alda kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės «u- Į 
palieja i daiktą, arba rodosi dvi- 
gubos.

JEI nuolatinis skaitynuas knygą ir 
šiaip arti prie akių darba* paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarą bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksfi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto viri Platto ap- i 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. į 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. į 
Septintadieniais 0 r. iki 12 dieno*. I

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymų, iiradume mechani
kų ayatenių, kuri 'išgydo rupturų vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoa Syatema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
struojama DYKAI šio mokslinio s y Sto

mos išradimo tiems 
I kurie kenčia nuo 

^Irupturoa. Jis turi 
lašinėkime kur Irci 
•teturi. Nedaro skir- 
'iumo ban-
dėt kitus visus dh 

SUHmU lykus, ateikite •ir 
pamatykite demon

stravimą — dėl sa
vo žingeidumo. čia nėra plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.
Chicagos daktaras gydo rupturas 

Visiems užlnteresuotiema
Aš pavartojau Kemp systemą ant rup- 
turos kairiojoj slėiienoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru -pasisekimu. Paskiau per
ėjau kurinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. 31st 8t., Chicagu.

Per sekamas trisdešimts dienų 
l/i kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris atęis i musų nuolatini ofisą re- 
iniantieu šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą t<»s 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pušy kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus iš: ivysty- 
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietų. Scredomis ir subatoniis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S'o. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.) Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Sutinku Dr Zalatorių

-Kaip daktaras?
Gerai.

-Važiuotas ar pėščias?
-Su “Buick’u”.
-Oho, tai gal reikalingas

—Vieta dar butų.

—Gana gerai, ačiū.

ją: advokatūrą, mediciną arba 
kokią kitą šaką susibūrė į vie
ną Mokslo Draugų draugiją, 
kad davus progos kitiems ma
žiau žinantiems žmonėms dau
giau4 supratimo apie mokslą 

s ir margąjį pasaulį. Ta drau
gija jau išeina viešumon — 
iškelia šviesą į viršų. Pirma 
lekcija įvyksta ateinantį sek
madienį Raymond Chapel sve
tainėje, 816 W. 31 gat., 10:30 
valandą ryto. Tos dienos pro
grama: atidarymas ir Visati
nes istorijos apžvalga.

Prelegentas z— 
Kleofas Jurgelionis.

Kadangi Mokslo Draugų tik
slas yra 'kiltas: apšvieta ir 
mokslas, todėl galima įlinkėti 
Ikuogeriausio pa^isdkjiimo jų 
darbuotei. Ir pilnai galima ti
kėtas, kad lietuvių visuomenė 
tą prakilnų darbą parems 
skalitiingu atsikuikymu*. Ląli 
nei vienas nepamiršta atsilan
kyti į pirmą lekciją Mokslo 
Draugų ateinantį sekmadienį 
10:30 ryto į Raymond Chapel.

— Pritarėjas.

advokatas
I

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.1

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
frie Naujienų Spulkos? ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 4 biliardiniai stalai, 

1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos ‘keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos, 1 Ice box, 1 
kavos^puodas, 5 krėslai, 8 maži krės
lai, casn registeris, Įtampa. Ir smul
kus dalykai. Carmine Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

PARDAVIMUI

Važiuoja rausvas automobi
lius, važiuotojas lyg ir pažįs
tamais. Stilsistabd^iau... Žiū
riu, kad tai daktaras A. J. Ka
ralius.

-Heilo, Dak!
—11.. .dilo! —

Kaip, kas naujo?
\Vcll... labai “bizy” i 

ligonių ir daug darbo su 
veniniu”.
• —O kokios pasekmės?

— Pradžiai labai geros.
—Kada pasirodys “Gyveni

mas”?

daug

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

Balto Dobilo Kliubo nariams nuo
šimčiai už bonus bus išmokami penk
tadieny, rūgs. 28 dų 7 vai. vak., kliu
bo svetainėje. Nuošimčius gaus tik 
tie, kurie atsineš kuponus. Neatsi
lankiusieji nuošimčių atsiimti turės 
laukti ateinančių metų.

— Fin. rašt. W. Sharka.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienyj. rugsėjo 
29 d., 8 vai. vak., L. Juodvalkio svet., 
733 W. 18tos gatvės. Apsvarstymui 
yra labai svarbių dalykų, tad malonė
kite visi draugai dalyvauti.

— Valdyba.

—Kiek prenumeratais?
—Rublis-Doleris.

— Raganius.

Del J. Babravičiaus 
koncerto -

Jaunosios Birutės repeticijos įvyks 
trečiadieny} rugsėjo 26, 7 vai. vakare 
Mark White Square svetainėje (Engine 
Room). — Valdyba.

ASMENŲ MOJIMAI
Mokslo Draugai

Kas veikiama ir kas nevei
kiama.

pra-
tos draugijos sezonas.

Su sekamu sekmadieniu 
sideda

Dar
geras

vienas naujas ir labai
dalykais—(Mokslo I )raul-

Jau jeigu11 susibūrė Mokslo 
Draugai, tai galima daug spė
ti, o spėti galima štai ką: lietu
viai dideliais šuoliais žengia 
pirmyn, progresuoja moksle.

Pastaruoju laiku daug iŠ 
jaunesniųjų tarpo lanko mo
kyklas: vieni vakarais, kiti 
dienomis. Pradeda nuo papra
stos ABC ir siekia uJniversitc- 
tą. Beveik kiekviepoje mo
kykloje galima rasi i lietuvių.

Tie, kurie nelanko niokyk-

AGNIEšKA GEČIONIENĖ
šiuo pranešame giminėms ir 

pažįstamiem-s, kad kūnas miru
sios Agnieškos bus perkeltas į 
šeimynos lotą. • Tos visos apei
gos bus ketverge, rugsėjo 27, 
1923, 2 valandą po pietų, Tauti
nėse lietuvių Kapinėse.

Todėl prašau giminių, draugų 
ir pažįstamų dalyvauti minėtose 
iškilmėse. Mano adresas 

5360 S. Western Avė.
Vyras Petras, 
Sūnūs Stanislovas ir 
Duktė Onytė

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo. 

STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1546
REIKIA:

Antrarankių virėjij $20-$25 savaitei 
Indų plovėjų 8 p.m. lik 11 p.m $20 sav. 
Moterų prie Kotelių darbo $55, per 
mėnesį valgis ir kambarys. .
Džianitorių, 38c. valandai.
Taipgi prie įvairids rųšies dirbtuvės 
darbų, $15 lig $18 savaitėje..

SOUTH J’ĄRK EMPLOYMENT 
AGENČY, 

4191 So. Halsted St.

REIKALINGA — i
Veiterka į Restoraną, 

mokestis.
Atsišaukite

1841 S. Halsted St.

geras

• PARSIDUODA pusė arba vi
sas saliunas, biznis geras dėl 
žmogaus, kuris galėtų pats sto 
vėti biznyje. Aš turiu du biz
niu negaliu garei užžiureti. 
Atsišaukite po Num. 2059 W. 
22-nd Street.

PARSIDUODA saliunas su 
lunčruimiu, geroje vietoje, arti 
dirbtuvių, galima daryti gerą 
biznį. y

2264 Coulter St., 
Kampas Oakley

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Vieta apgyventa lietuvių; 
priežastis pardavimo — nesvei
kata. 4430 So. Hermitage Avė., 
MIKODIMAS ČEKANAUSKAS, 

Tel. Blvd. 7618

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Ant South Sides 2 augštų namas, 4 

pagyvenimai, 2 po 4 ir 2 po 5 kam
barius, šilto vandenio apšildoma, ren
da $82.00 per mėnesį, kaina tiktai 
$6000 turi būti trumpam- laike par
duotas.

Kampas 4 lotai ant South Sides ant 
Eardavimo arba mainui ant biznio ar- 

a automobilio.
Klauskite Ben. D. Dirmeikis,
CHAS. J. BAGDŽIUNAS & CO. 

736 West 35th Street.

Delikatesen, groseme ir bučernė, 
randasi North-West sidėje. Yra ge
ras stakas su naujos mados įrengi
mais. Biznis cash, $75 iki $100 į, die
ną. Rendos tik $45, su 4 kambariais 
gyvenimui ir vana. Savininkas išva
žiuoja į Texas, turi būt parduota tuo
jau. Kaina $1450 už viską. Kam 
nors uždirbs daug pinigų, 4846 Gun- 
nison St., imkite Lawrence Avė. ka
rus iki Cicero Avė., ir eikite į šiau
rę 1 bloką iki krautuvės.

Delikatesen, randasi tirštai apgy
ventoje apartamentinių namų distrik- 
te, North Sidėje, netoli Sena High 
Mokyklos. Gera proga dėl namų 
valgių gaminimo, geri, įrengimai, nau
jas stakas. Tinka moterei arba ve
dusiai porai. Kam nors bargenas, 
5784 Ridge Avė. Imkit Clark St. ka
rą iki Victoria Avė. ir eikit 1 bloką 
į rytus.

Delikatesen. Gfosernė, saldainiai, 
cigarai. Įsteigta daugiau kaip 20 me
tų. Cash biznis, $50 iki $75. Yra 
geras stakas su moderniškais įrengi
mais. Randasi puikioje apielinkėje 
North Sideje. Prieinama kaina dėl 
krautuvės jr 4 geri gyvenimui kamba
riai. Pinigais $750, kitus $700 išmo
kėjimais mažais mėnesiniais išmokė
jimais. Atsišaukite 4145 Lincoln* Av.

Delikatesen, saldainiai ir cigarai. 
Randasi amerikiečių apielinkėje. Da
romas geras biznis. Rendos $40. 
Penkių kambariu flatas ir Vana. Tik
rai turi būt parduota. Tinkamas pa
siūlymas nebus atmestas. Atsišauki
te 1416 S. Kominsky Avė., 1 blokas į 
vakarus nuo Crawford Avė.

Saldainių, cigarų, cigaretų, rašo
mos popieros žurnalų ir vaikams žai
smių. Galima uždirbti į mėnesį $250. 
Randasi geroje apielinkėje. .Didelis 
stakas su geriausiais įrengimais, ver
tas daugiau kain $2500. Jei parduo
sime tuojau atiduosime už $1650 ir 
dar išmokėjimais. Pigi renda su gy
venamais kambariais. Atsišaukite, 
3328 Armitage Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 faltai, su skie
pu. Gera vieta bile kokiam bizniui. 
Taipgi 2 karų • garadžius. Randasi 
prie 22 gatvės, kaina $10,500.

Atsišaukite
, JOHN J. KERSTNIK, 

1931 W. 21 PI.

DIDELIS BARGENAS
Medinis namas ant pardavimo, 2-4 

1-3 kambarių, arba mainysiu j didesnį 
namą, į bučemę, grosemę, saliuną, lo
tą automobilių arba į farmą. Geras 
namas, yra visi parąnkumai. Namas 
randasi ant 46 ir Union Avė. K. C. 
Valaitis, 943 W. 33rd PI. Yards 1571.

BARGENAS North Side prie 
Humboldt parko 8 flatų, 4 po 5, 
4 po 4 kambarius, muro namas, 
šviesus; lotas 50x130; gasas, 
elektra, vanos. Rendos į mėnesi- 
$225 kaina tik $20,000 arba mai
nysiu ant bile kokio biznio ar ant 
nedidelės farmos, kur netoli Chi- 
cagos, cash $6,000. Jos. Augaitis 
808 W. 33 Place.

Ji

PARDAVIMUI restoranas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per 
ilgą laiką, lysas ant ilgai. Pragy
venimui kambariai, gali pirkti 
pusę arba visą. Turi būt parduo
tas greitai. 4630 S. Ashland av.

REIKIA —
Dviejų moterų indų plovi

mui.
Atsišaukite

4161 So. Halsted St. PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė įvairių tautų apgyven- 
je vietoje. Biznis išdirbtas — ne
ša gerą pelną. Priežastį pardavi
mo sužinosite vietoje. 3016 So. 
Normai Avė.

PAJIEŠKAU Vincento Vaičikausko 
paeina i, Gedikienu kaimo, Žarėnų 
valsš., Telšių apskričio, Amerikoje yra 
išgyvenęs apie 15 metų, turiu\ labai 
svarbų reikalą su juo susižinoti, jo pa
ties ar kas jį žino labai prašau pra
nešti sekamu adresu. Antanas Drobus, 
15723 T>athrop Avė., Harvey, III.

PARDAVIMUI kampinis namas 
2-jų flatų po 6 kambarius ir 2 štorai, 
parduosiu su bizniu: bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Biznis yra senas ir cash. 
Parduosiu pigiai. Parduoda savi
ninkas. *

828 West 31st St.

PARDAVIMUI Cremona elek
tra varomas pianas ir vienas 
Orchestion (nikelinis slot). Par
duosiu pigiai.

Šaukite Telefonu
Roosevelt 7983

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prižiurčti 2 vai
kus kurie jau eina į mokyklą. 
Mokestis gera, valgis ir kamba
rys. Atsišaukite Tel. Republic 
1175 nuo 7 vakare^ 

liiiTiRBHF

J. Babravičiaus koncertas 
jau nebetoli. Kaip žinoma, p. 
J. Babravičius, dainuos mums 
jau trečiu įkartu toj pačioj 
Orchestra ’ Hali svetainėje, 
vidunniesty.

Del paties koncerto. Matyt, 
kad ir daug yra rengėjų, bet 
pasekmės kažin kokios bus. 
Yra didelis komitetas, suside
dantis iš kunigų-reksnių, dak
tarų, biznierių ir moterų.

Darbas — pirmi rankomis 
moja, bet tyli; antri ir treti 
retkarčiais sušunka ir patys 
išsigąsta, bet dlitUjiuojaslk kad 
yra komitete... Vienatini dar
bininkai tai tos moterys. Jos 
vaikščioja po stubas ir parda
vinėja biletus. Tai yra vie
nas geriausių darbų kuris tik
rai atneša naudą.

Jeigu vyrai taip pat dirbtų, 
kaip moterys, tai daug, daug 
naudos butų padaryta.

Koncertas jau4 čia pat. Komi
tetas didelis, komitete gabus 
žmones, o kiek jie praneša 
visuomenei apie savo darbuo
tę? Vietoje garsinti koncertą, 
j fe garsina kur gaut biletus.

Mano manymu, žmones j 
mažai kuris eis biletų jieškoti, 
jeigu nežinos gerai, kam ir dėl 
ko tas biletas ir kokią naudą 
turės nusipirkęs tą biletą. |

Ir tai dar to neužtenka. Rei
kia ne moti—rėkti, šaukti ar
ba tylėti, bet tokį darbą dirb
ti, kaip moterėlės kad dirba: 
pardavinėti bilietui. Tuomet tik 

bus pasekmės. Bet, deja, rėk
sniams, inojiikams sarmata 
“pedliavoti” biletais.

Gaila, kad prisiėjo tiesos žo
dis tarti, nes yra sarmata, ne 
žiūrėti į tokį darbą. Nejaugi 
lietuviai negali duoti geresnės 
paspirties p. Juozui Babravi
čiui, tam pagarsėjusiam daini
ninkui? x

Jeigu šį kartą nepripildysl 
lietuviai Orchestra Hali, tai 
jau4 butų tikrai sarmata.

*Ką pasakytų Kipras Petrai 
skas, jeigu jjs butų kviečiamas 
į čią atvykti? Ar jisai turiė-1 
tų tiek drąsos važiuoti ten, 
kur jo savj žmonės, tautiečiai, 
neremia dailės?

Kuomet visos kitos tautos 
tokius kaip Kipras Petrauskas 
ir Juozas Babravičius myli iri 
gatavi nešioti ant rankų, tai 
savi žmones ką daro?

— Tas pats.

PAJIEŠKAU savo brolio Daminiko 
Palekaičio, Laukuvos parapijos, Tau
ragės apskričio. Aš girdėjau buk jis 
gyvenąs Ilinois valstijoj. Aš narečia 
su tamsta, broli susirašinėti laiškais.

K. PALEKAITIS,
460 N. 2-nd St., 

Terre Haute. Indiana.

PAJIEŠKAU 2-jų brolių. Jono ir 
Vytauto Petrikų. Paeina iš kaimo 
Daugerių, Kaltinėnų valsčiaus, Taura
gės apskričio. Malonėkite atsišaukti 
natys nes turiu svarbų reikalą arba 
žinantieji praneškite busiu labai dė
kinga. i

ANTANINA GEDUTAITĖ
3153 So. Emerald Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMUI
AR NERASITE DEL manę tikrą 

draugę? Aš esu vaikinas 35 metų, 
vidutinio ūgio, mėlynų akių, tamsiai 
gelsvų plaukų, nebjauriai atrodau, ro
dosi ir esu sveikas. Nevartoju svai
galų nei tabako ir jokių blogų papro
čių neturiu. Turiu savo namelį ir 
darbą neblogiausią.

Mergina, našlė ar gyvnašlė para
šykite dėl manę ir aš manau kad busi
te laiminga amžinai. -Aš nepaisau 
apie religiją nei apie vaikučius, kad 
turėti bile tik doro karaktoriaus. Vi
som atsakysiu ir žinoma viską slapty
bėje laikvsiu.

“Naujienų” Bridgeporto Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

r ' No. 32

VYRŲ
REIKIA:

2 dailydžių prie dirbtuvės darbo 65c. v.
3 stalių ..................................
Lėberių prie dirbtuvės darbo 
2 pečkurių pagelbininkų .......
2 ledo traukėjų ....... ...............
Mašinų operuotojų ...............
Steam fitterių........ ................67’/£c
Dril ir punch pressmenų 55-60c
Tinerhi pagelbininkų ......... GOc
Millwrights ......... ,.............   70c

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroje vietoje ir biznis 
išdirbtas nuo gana seniai. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju į 
Lietuvą. 3559 So. Wa'llace St., 
Tel. Boulevard 5238. ' • <

PARDAVIMUI saliunas. 
delis bargenas. Parduosiu 
dėl, nes turiu kitą biznį, 
2501 W. 46 st. netoli Western av.

Phone Lafayette 7058

to-

DVIEJŲ FLATŲ MURO NAMAS 
Netoli 63 gatvės ir Ashland Avė., 5 ir 
6 kambarių, kieto medžio grindįs, 
nauji porčiai namas gerame stovyje. 
Kaina $9000, pinigais $1800.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Phone Prospect 1910

75c
50c
50c
70c
GOc

vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai.

REIKALINGAS
Bučeris kuris moka lenkiš 

kai.
Naujienos, 

Box 337

REIKIA vyrų verpėjų prie 
hand loom. • Patyrimas nereika
lingas. Darbas riuo štukų. Nuo
lat darbas.

OLSON RUG. CO., 
1502-12 W. MOnroe St.

GROSERIS ir saldainių krau
tuvė pardavimui. Gera vieta ir 
biznio išžiūra, daug stako, per
duodu iš priežasties kito biznio.

2908 W. 63rd St.

PARDAVIMUI kampinis sa
liunas, tarpe didejių dirbtuvių. 
Parduosiu pigiai.

2600 W. 26th St. 
Chicago.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios rn&dos 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
pardupti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į1 Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 29.

- *____________--*•

PARDAVIMUI bučerne ir gre 
šerne lietuvių apgyvento] kolo
nijoj- Gera vieta ir geras biznis. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4404 So. Wood St.

DVIEJŲ FLATŲ MURO NAMAS 
Netoli 69 gatvės ir Racine, 5 ir 6 
kambarių, aržuolo užbaigimo ir grin- 
djs. Tile vana ir vcstibule. Fumace 
ir pečiais šildomi. Kaina $10,300, 
pinigais $4,500.

SHEEHAN WITOUS AND CO.
’ 1654 W. 63rd St.

Phone Prospect 1910

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Grand 

Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norįntįs 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.

PARDAVIMUI NAMAS. Geriau- 
sis bargenas koks kad buvo pasiūly
tas. Pietinėj daly miesto, gasas, 
elektra, 18 kambarių įplaukų $250 į 
mėnesį. Rendos $45. Lysas 3% me
tų. Priežastis pardavimo liga.

CHEKOS,
118 N. LaSalle St., Room 404

MOKYKLOS

RAKANDAI

REIKALINGA apsivedimui mergh 
na tarpe 25 ir 35 metų, kuri maž daug 
butų pamokyta ir mylėtų ūkės gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus, 
augštą mokyklą baigęs ir mylintis 
ūkės gyvenimą. Žingeidaujančios at
siųskite paveikslą su pirmu laišku, ku
rį pagrąžjsiu reikalaujant. Atsišauki
te po sekančiu antrašu. Naujienų Sky
rius, 1661 W. 4r4th St/. Chicago, III.

• REIKIA .vaikinų prie erran- 
dų, turi būti senesni negu 16 
metų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

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

Atsišaukite:
3961 S. Campbell Avė.

HESS,
1219 S. Westem Avė.

RETA PROGA
Turiu 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 už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie»Ave.,
1 aukštas.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomįs ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaumj merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie . dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

JIESKO PARTNEHU
PAJ1EŠKAU partnerio, kuris 

supranta virėjo darbą prie biz
nio susidedančio iš saliuno, res- 
taurano ir hotelio; vienas nega
liu apsidirbti. 2556 Blue Island 
Avė., Chicago, III.

REIKIA —
Vyrų prie dešrų kimšimo. 

Atsišaukite i
PURITY PACKING CO., 

3247 W. 47 St.

REIKALINGAS barbens, turi būti 
patyręs savo darbe ir teisingas žmo
gus, arba gali pirkti visus barberio 
įrengimus, arba gali parendavoti bar- 
bernę.

Atsišaukite
6813 Westem Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
šiltu vandeniu apšildomi. Lysas^ 
5 met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

PARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai. Turi būt parduoti tuojau. Bar
genas. Odos valour parloro setas, 2 
miegamojo kambario setui, 3 karpetai 
kampa, fonografas, valgomojo kamba
rio setas. Parduosiu sykiu arbą at-

’ 1630 N. Humboldt Blvd.

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.

GERAS PIRKIMAS. Parsiduo
da bučernė ir grosernė. Vieta 
apgyventa visokių tautų. Ran
dasi ant 103rd St

, NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 340

KRAUSTOMĖS. Turiu par
duoti valgomo kambario setą. 
Side board. Gasinį pečių, 3 lo
vas.

DR. J. GINSBURG
3819 W. Jackson Boul.

Leveskio Mokyklą
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas aukštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki~5<00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietūTių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halstod St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lobo*)

ISRENDAVOJIMUI
NAMAI-ZEME

JIESKO KAMBARIU
SPECIALIS BARGENAS

Atvažiuoja iš Liotuvos

tranki; iuc\s'i
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Taipgi sykiu randasi ir 
Liams. Norinti galės

Biznio lysas da ilgas,PARDAVIMUI barbemė, ge
roj vietoj, 4 krėslai. Atsišaukite 
570 W. Madison St. Chicago, 
Savininkas vidui. Rendos $25.

IHI |

FALMIRA MELEŠKIENĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

rugsėjo 24 d., 5 valandą ryte, 
šventos Elzbietos ligoninėj, po 
ilgos ligos. Ji turėjo 32 metus 
amžiaus. Paėjo iš Palėpių pa
rapijos, Diržionių sodžiaus, Kė
dainių apskričio. Paliko nuliūdi
me tris seseris: Anelę, Antosę, 
Barborą, brolį'Antaną ir seną 
motinėlę. Amerikoj išgyveno 
11 metų.

Laidotuvės atsibus rugsėjo 27 
d., 8 valandą ryte, iš namų, 
939 W. 34th St. į švento Jurgio 
bažnyčią ir j Švento Kazimiero 
kapines.

Visi giminės ir pažįstami ma
lonėkite dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs
Pranciškus ir sūnūs 
Antanas Meliaškai.

Sofija Virketaite pribuna 
pas Alexandrą Virketį, 3747 
So. Emerald Avė., Rugsėjo 26 
d. 7 valandą vakare, ant Union 
stoties, Canai ir Adams Str. 
Chicagoj.

ANT RENDOS 8 kamb. flatas 
gani apšildomas, karštas van
duo, visas įtaisymas vėliausios 
mados, geras dėl didelės šeimy
nos. Galima matyti bile* laike. 
3615 S. Halsted st. T. Yards 2197

REIKIA vaikinų arba vyrų 
kurie gali siūti ant spėka varo
mų mašinų.

Atsišaukite
1855 W- Roosevelt Rd.

PARDAVIMOT

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų ir saldainių krautuvė. Garu 
šildoma su 4 pagyvenimui kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Tu
riu parduoti nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
2630 W. 88 Street

REIKALINGAS kambarys 
dėl vieno vaikino, su valgiu. 
Geistina kad butų N. W. apie- 
linkę. Praneškite, 1739 South 
Halsted St., Box No. 339.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daugel metų, 
lystas 3 metams. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite, 3847 S. Morgan St.

PARDAVIMUI groseme ir bučernė. 
Biznis eina gerai ir yra nešantis pel
ną. Vieta lietuviais apgyventa. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Sykiu randasi ir 4 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi. Kaina biznio $800. 

4537 So. Paulina St. 
Tel. Lafayette 0551

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 
kaina $8,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

( A. H. BIGGERS, 
3106 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 0957

III'IMI.'

SIŪLYMAI KAMBABiy

PARDAVIMUI saliunas geroje biz
nio vietoje. Taipgi sykiu randasi ir 
'omišiai 4 ruimams. Norinti galės 
sykiu pirkti. Biznio lysas da ilgas, 
renda 'gana pigi. Pardavimo priežas
tis ---  turiu 2 bizniu.

A.tsifiau]cite
4544 So. Californla Avė.

Parsiduoda bizniavas muro namas, 
su 2 Storais ir extraž lotas ant Archer 
Avė. 75 pėdos pločio ir 125 pėdos il
gio. Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, nepaisant apie- 
linkės. Arba kas tunte išmokėtą 
farm<* ir apie $3000 pinigais, priimsiu 
mainais. IR priežasties ligos turiu ifi- 
važiuoti ant fanhos.

Atsišaukite tuoj pasDIDELIS gražus ruimas dėl 
2-jų vaikinų—draugų. Kam yra 
panašus ruimai malonėkite tuoj 
atsišaukti po sekamu antrašu: 
Iš priekio pirmos lubos. 817 W. 
34 Place.

PARDAVIMUI bučemS bu namu 
arba be namo. Namas yra 3 augštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauki- 
ti Šiuo adresu.

1712 W. 48 St.
Tel. Yards 6004

DIDELIS BARGENAS
Bučernė pardavimui. Biznis iš

dirbtas ir randasi tarp visokių tautų, 
’riežastis pardavimo ilga liga. J 
rumpą laiką turi būti parduoti ir už 

gana pigią akiną.
Atsišaukite

1003 W. 32 St.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

Jus galite rasti pas mus užbai- 
nusius Icieltviertoje Chicskjęoa Role- 
pijme ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbejome šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

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

netoli Milwaukee Avė.


