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Panika Vokietijos 
sostinėj

Fabrikantai puola 
prie franeuzų

Gal paleis reichstagą
Karo stovis Oklahomoje 

atšauktas
Panika Vokietijos sostinėj

.Markė nebeteko jokios vertės, 
o ir maistas labai pabrango.

durdieny visų prekių kainos 
pakįlo dvigubai, o per naktį 
gal pakils ir keturgubai.

Šeimininkės neturi pinigų, 
kad nupirkus maisto visai die
nai. Į dvi valandas maisto 
kainos pakįlo dvigubai ar tri
gubai. Nusipirkti gi ilgesniam 
laikui maisto negalima, nes 
sankrovininkai didesnėmis kie
kybėmis parduoda tik už sve
timų šalių valiutą, o ne už mar
kes; Už markes parduoda mais
tą tiktai dienai. Šeimininkė, 
kuri turėjo užtektinai pinigų, 
kad nusipirkus kelis svarus 
bulvių ir duonos — apie mė
są ir sviestą 
— nuėjus 
viską taip 
veik nieko 
badavimas
keletą savaičių atgal vis dar 
galėjo nusipirkti užtektinai 

maisto, kad palaikius kūne gy
vybę.

Daugely namų nėra gaso ir 
elektros, nes tai kainuoja daug 
daugiau, negu Now Yorke ar 
Londone, o kompanijos reika-

BERjLINAS, sp. 10. — Bir
žoje kįlo panika, kada markė 
nupuolė iki 3,800,000,000 mar
kių už dolerį, o spekuliatoriai 
pradėjo mokėti dar apie de- 
sėtką mŲionų /daugiaul šituo 
kursu galima butų nupirkti 
už $18,000,000 visus reichs- 
banko išleistus pinigus.

Fabrikantų reikalavimai iš 
valdžios, susitarimas tarp nie- 
kurių fabrikantų ir Francijos, 
Francijos premiero Poincare 
atsisakymas tartis po to kaip 
jau tapo sustabdytas ir pasy- 
vis priešinimasis, besiartinan
tis išleidimas naują pinigų —• 
visa tai paveikė į spartesnį 
markes puolimą. Didėjanti be* 
darbe ir pakįlimas produkcijas 
kainos, kuri verčia dirbtuves 
užsidarinėti, dar labiau4 apsun
kina Vokietijos valdžios veiki
mą.

Markės nupuolimas yra dirb- Jauja mokėti markėmis auk- 
tinas dalykas, delei milžiniš- so pamatu. Todėl verdama ke- 
kos spekuliacijos, kadangi rei-, rosimi. Jau4 pradeda šalti, bet 
chsbankas vis dar turi1* savo dar niekas ir nemano apie ku- 
bankc $120,000,000 auksu. | renimą krosnių, kad neaikvo-

Banknotai po 5, 10, 20, 50 jus anglių. Paprastesniuose na- 
ir 100 bilionų markių bite iš- muose ir žiemą nebus anglių, 
leisti už kelių dienų, bet pir-l 
miausia bus atspausdinta pi
nigų mažesnėmis sumomis,
kadangi trūksta pinigų cirku- automobilius 
liacijoje.

Prieš pietus panika iš bir
žos persimetė į visus sostinės 
gyventojus. Sankrovos liko ap
gultos pirkėjų, kurie bandė iš
keisti savo bevertes markes į! 
pastovesnes vertės prekes. Vi-j

■ stengiasi išplėšti

nė nesvajojaina, 
turgavietėn 
pabrangus, 
nebeįperka.

gręsia tiems,

randa
kad ji
Todėl
kurie

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti į 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu I 
“NAMAI-ŽEME”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Iš šitokios padėties pelnosi 
pelnagaudos ir spekuliatoriai, 
kurie nuolatos perkasi naujus 

ir gyvena per
tekliuje. Bet 90 nuoš. gyvento
jų baisiausiai skursta. šituo 

(naudojasi komunistai ir veda 
j labai plačią agitaciją, kad nu- 
i vertus dabartinę valdžią ir įs- 
’ teigus neva darbininkų val- 
džią. Fabrikantai, kurie naU- 

j dodamiesi visuotinu’ skurdu 
i iš darbininkų 

viską, ką jie laimėjo per porą 
desėtkų metų sunkios kovos, 
tik pagelbsti komunistams, nes 
duoda medžiagos komunistų 
agitacijai. Esant 1,250,000 be
darbių ir 2,000,0()0 darbininkų 
dirbant tik dalį laiko, padėtis 
yra pavojinga, o dar pavojin
gesnė pasidarys kada ateis šal
čiai.

Pranašauti kas gali Vokieti
ją ištikti ryto negalima. Pats 
i Stresemannas sako, kad “Vo
kietijos išganymas nėra klausi
mas dienų, bet valandų.” Jis 
ketina, kaip tik bite suteiktos 
jam diktatoriaus galios, tuo

jaus išleisti naujus pinigus ir 
stvertis kitokių priemonių 
gerinti žmonių būvį, kad 
išvengus sukilimo.

pa- 
tuo

Audros Danijoj.
COPENHAGEN, sp. 11. — 

Pastaromis dienomis pakraš
čiuose siautė smarki vėtra, ku
ri pridarė didelių nuostolių. 
Daugelis mažesnių laivų pa
skendo, o vietomis prakiuro 
dambos ir vanduo užliejo dar 
nenUvalytus laukus, tuo su

naikindamas daug javų.
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Fabrikantai skubinasi tai 
kintis su franeuzais

under the Act
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Veikiausia franeuzai pasigriebs 
Ruhr industriją.

DUSSELDORF, isp. 11. — 
Vokietijos fabrikantai vienas 
su kitu lenktiniuoja kas pir
mas susitaikins su Francija ir 
Belgija ir tirt) gaus kontraktus 
pristatymui anglių ir kitų kon-

Otto Wolf, kuris kontro
liuoja 10 nuoš. iRųhr metalo 
industrijos ,k$-kas vadovauja 
lenktynėse, bęt paskui jį pri
durmu seka Hugo Stinnes.

Kas užmokės Wolfui ir ki
tiems fabrikantams už prista
tytus anglis? Francija su Bel
gija tikrai nemokės, nėgi ne
mokės kontribucijos komisi
ja. Fabrikantai sako, kad Ber- 
linas užmokės. Bet yra sunku 
numatyti), 'kad Voflrietiijos val
džia, prie dabartinėj finansi
nės suįrutės galėtų mokėti, 
jei ji ir norėtų.

Jeigu1 Berlinas nemokės, tai 
lieka dvi galimybės. Viena, kad 
Ruhr fabrikantai užmokės, ko 
negalima tikėtis. Antra, kad 
Francijos-Bclgijos fabrikantai 
ateis pagelbėta duodami! kapi
talą, kad tuo įsigavus į Vest
falijos industriją. Taip vei
kiausia ir bus, mano anglai. 
Anglai sako, kad neužilgo 55 
nuoš. akcijų svarbiausių Ruhr 
industrijų atsidurs franeuzų ir 
belgų rankose, tuo 
Angliją iš metalo 
Europoje.

Dirbtuvės, 
jau dirba 
Stengiamąsi
giausia anglių, kad nebūtų jų 
trukumo žiemos laiku. Dauge
lis fabrikų sutiko mokėti ang
lių taksus ir eksporto muitus 
Francijai, o ne Bėrimui.

Nežiūrint atsinaujinimo dar
bo, neramumai tęsiasi. Kįla ki- 
virčiai tarp fabrikantų ir Ber- 
lino. Fabrikantai be to jaus
dami, kad unijos yra daabr 
silpnos finansiniai ir negali at
laikyti ilgesnio streiko, sten
giasi išplėšti visą tai, ką dar
bininkai iškovojo per desėtkus 
metų sunkios kovos. Darbinin
kai gi yra nusisprendę savo 
ląimėjimus išlaikyti. Komunis
tai atstovai pareikalavo reichs
tage, kad Pareinio ir Vestfali
jos fabrikantai butų patraukti 
teisman kaipo šalies išdavikai 
ir suokalbininkai prieš Vokie
tijos valstybę. Darbininkai lai
mėjo pirmą susirėmimą, įsi
maišius Prūsijos valdžiai, bet 
jiems reikėjs pergyventi dar ne 
vieną sunkią kovą.

valdžia negaus reika *ngų prave- 
dimui diktatūros biliaus dviejų 
trečdalių balsų-

Komuinstai reichstage kalti
no, kad Slinnes vadovavo Kues- 
tron sukilimo sukalbių. Jie taip
jau sako, kad ir šalies gynimo 
ministeris Gessleris prisidėjo 
prie suokalbio, bet paskui suki
limą malšino, kadangi jis mano, 
kad dar neatėjo laikas monar- 
chistiniam sukilimui. Daugelis 
nori tikėti komunistams, kadan
gi jie turi gerą špionažo sistemą.

Reikalauja numaskuoti ku 
klux Maniežus

Oklahomos gubernatorius atšau
kė karo stovį. Legislatura no
ri nukaitinti gubernatorių.

pašalinant 
pramonės

ypač 
visu 
iškasti

kasyklos, 
smarkumu, 

kuodau-

Vokietijos reichstagas bus 
paleistas

Jei Stressemannas negaus dikta
toriaus teisių.

BERLINAS, sp. 11. — Reich
stagas šiandie nutarė užsidaryti 
dviem dienom. Tada bus balsuo
jama apie suteikimą kancleriui 
Stressemannui diktatoriaus tei
sių. Posėdį prisiėjo uždaryti 
delei nacionalistų ir komunistų 
išėjimo iš posėdžio, nes nebuvo 
kvorumo. Komunistai vėliau 
sugrįžo tik triukšmą kelti.

Diktatūros bilius duoda šių 
teisių: “Valstybės valdžia yra 
autorizuojama griebtis finansi
nėse, ekonominėse ir socialinėse 
sferose tokių priemonių, kokias 
ji manys reikalingas ir būtinas 
esant, neatsižvelgiant j valsty
bės konstitucijoje numatytas 
teises”.

Prieš posėdžiui užsidarant, 
kancleris Stresemannas gavo

Aštuoni vaikai užmušti 
traukinio

2,000 žmonių mirė nuo 
munšaino iš bolševikijos.

AKRON, Ohio, sp. 11. — As
tuoni vaikai liko užmušti ir trys 
vaikai ir vienas vyras sunkiai 
sužeisti Pennsylvania pasažieri- 
niam traukiniui ties Rootstown 
užbėgus ant arklio traukiamo 
mokyklos vežimę. Vaikai buvo 
vežami į centralinę Rootstown 
mokyklą. Viena mergaitė ir 4 
berniukai išliko nepažeisti.

Traukinis buvo pasivėlavęs ir 
užsisukimo ėjo dideliu greitumu. 
Kada jį užmatyta jau nebuvo ga
lima spėti baigti pervažiuoti bė
gius. Išsigelbėjusieji 
spėjo iššokti iš vežimo.

vaikai

de-

OKLAHOMA CITY, Okia., sp. 
11. — Gubernatorius Walton 
šiandie atidarydamas nepapras
tą legislaturos posėdį pareikala
vo, kad legislatura pravestų tuo 
jaus jo įstatymus, kurie nu- 
maskuotų Ku Klux Klaną ir pri
verstų slaptas draugijas pa
skelbti savo narių sąrašą.

Gubernatorius šiandie taipjau 
atšaukė karo stovį, kuris veikė 
valstijoje nuo rugsėjo 15 d. Vi
siems civiliniams valdininkams 
sugrąžinama pilnos buvusios 
teisės.

Pats gubernatorius į legisla
turos posėdį neatsilankė, tik pri
siuntė jai raštą,* kurį perskaitė 
legislaturos sekretorius.

Savo rašte jis griežtai pas
merkė ku klhx klaniečius ir pa
reiškė, kad valstijoje negali bū
ti dviejų valdžią’matomos ir 
nematomos ir jeigu blis pasiduo
ta anarchijai, tai ir valdžia į to
kią pavirs. Todėl jis reikalavo 
stvertis griežtų priemonių kovai 
su “nenuveikiamais” kluxais.

Nežiūrint gubernatoriaus rei
kalavimo įstatymų prieš ku 
kluxus, legislatura, kuri didžiu
moj susideda iš tų kluxų, bema
no tai svarstyti tuojaus, bet pir
miausia bandys apkaltinti guber
natorių. Gubernatorius sutikęs 
pasitraukti, jei legislatura tuo
jaus priims įstatymus prieš 
kluxus, bet 'legislatura ir su tuo 
nesutiko.

Atstovų butas veikiausia pa
skirs tyrinėjimo komisiją, kuri 
bandys sujieškoti menamus gu
bernatoriaus “prasikaltimus”, 
kad jais pasiremiant butų gali
ma gubernatorių apkaltinti. Jei
gu gi bus išneštas apkaltinimas, 
tai gubernatorių teis valstijos 
senatas.

Galvanauskas išvažiavo 
Latvijon ir Estonijon

I

CHICAGO. — Sveikatos 
partamentas paskelbė, kad jo su
rinktomis žiniomis, visoje šaly
je šiemet nuo munšaino jau mi
rė mažiausia 2,000 žmonių, ar
ba šešis kartus daugiau, negu 
kad mirė žmonių nuo raupų per 
visus 1920 metus.

Departamentas sako, kad iš 
šimtų departamentui paduotų 
išanalizuoti munšaino pavyzdžių 
rasta aštoniuose iš 10 atsitikimų 
munšainą esant iiuodingij. “Ki- 
tais žodžiais sakant, astuoni iš 
dešimties stiklelių, kuriuos jus 
geriate, yra nuodingi tr gali pri
vesti prie mirties”, sako depar
tamentas.

Bedarbių armija vis didėja.
500 tūkstančių bedarbių ba
dauja.

Italija įspėjanti Amerikos 
metodistus.

MADRIDAS, sp. 11. — Pa
sak Ispanijos klerikalų laik
raščių, Italijos valdžia pusiau 
oficialiniu pranešimu įspėjo 
Amerikos metodistų misionie
rius Ryme, kad misionierių 
veikimas Italijoje ir ypač jų 
budavojamas universitetas da
rosi vis laibiau nepakenčiamas. 
Esą didžiuma Italijos gyven
tojų yra katalikai ir valdžia ne
gali toleruoti kampanijos prieš 
svarbiausią šalies religiją.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 11 dieną, užsienio pi

nigų no mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ..
Austrijos 100.000 kronų ..
Belgijos 100 frankų .........
Danijos 100 markių...........
Finų 100 markių ............... .
Franci jos 100 frankų ......

’ Italijos 100 lirų .................
Lietuvos 100 Litų...............
Trenku 100,000 markių ...
Norvegijos 100 kronų.......
Olandų 100 kronų ............
Švedijos 100 kronų ...........
Šveicarijos 100 frankų

... $1.45 
.... $5.2C 
v $17.7£ 
.... $2.69 
... $6.10

$4.55 
.. $10.0C 
..... 15f 
.. $15.55 
. $39.36 
.. $26.’43
. $17.92

Dar 41 saliuną uždarė

BERLIiNAS, spalių 8. (For- 
verts). — Pramones krizis So
vietų Rusijoj vis didėja, val
džios fabrikai užsidarinėja ir 
darbininkai lieka be darbo ir 
be duonos kąsnio.

Paskutiniame Rusijos darbi
ninkų sąjungų centralinio ko
miteto posėdy darbo komisa
ras Šmidtas išsireiškė, kad be
darbių skaičius sparčiai augąs 
ir dabar jau* esą 600 tūkstan
čių darbininkų be darbo. O ka
dangi Rusija tegali suvartoti 
pustrečio milijono samdomų 
darbininkų, tai reiškia, kad 
darbių skaičius siekia

bė
jau

WASHINIGTON, D. C., sp. 8, 
(L. I. B.) — Lietuvos Minis
teris Pirmininkas ir Užsienių 
Reikalų Ministeris p. Galva
nauskas išvažiavo valstybi
niais reikalais (Latvijon ir, Es
tijon. Apsilankymas prasitęs 
kelioliką ' dienų. Tame laiko
tarpy Ministerijos valdytoju 
paliktas Politikos Departa
mento Direktorius, p. Balutis.

5 bilionai markiu už $1

CHICAGO. — Vakar mayoras 
Dever uždarė dar 41 salftiną, 
atimdamas jiems laisnius. To
kiu budu nuo pradžios dabarti
nės kampanijos prieš saliunus 
mayoras uždarė jau 1,115 sa'liu- 
nų.

Teismas įsakė mfesto valdžiai 
sugrąžinti laisnį vienam restora
no savininkui, kadangi laisnis 
neva likęs atimtas be jokios 
priežastiss ir prasikaltimo iš sa- 
ninko pusės-

Šmidtas pareiškė, kad 
šalpos gauna tik 80 tuksiančių 
bedarbių, o likusieji suviršum 
500 tūkstančių bedarbių ba
daują.

Iš Vilniaus
Sunki padėtis.

pa.

NEW YORK, sp- 11. — 
Broadway “pedlioriai” daro ge
rą biznį ir su dideliu pelnu, par
davinėdami Vokietijos markes 
už 10c 100,000 markių ir dar 
pridėdami Vokietijoje padarytą 
švilpinę.

Biržoj gi markės šiandie par- 
sidavinėjo po 5,000,000,0000 
markių už $1.

■Darbo Federacijos 
pakartojo reikala- 

pakeisti prohibicijos 
kad butų leista iŠ-

Darbininkai už aly
...r ...... ..... .

PORTLAND, Ore., sp. 11.— 
Amerikos 
konvencija 
vimą taip 
įstatymus,
dirbinėti ir pardavinėti leng
vą vyną ir alų.

Stiklų darbininkų unijos de
legatas Clark pasakė, kad da
bar daugiau išdirbama stikle
lių dėl degtinės, negu kad bu
vo išdirbama prieš prohigici- 
ją ir- tie stikleliai, žinoma, nė
ra perkami vien pagražinimo 
tikslams. Bet sumažėjo alaus 
bonkų irdirbimas.

Penki žmonės užmušti
WILLIAMSPORT, Pa., sp. 11. 

— Penki žmonės liko užmušti ir 
penki sunkiai sužeisti Pennsyl- 
vania traukiniui ties Hepburville 
užbėgus ant Trout omnibuso.

6 žmonės žuvo Indianoj
INDIANAPOLIS, sp. 11. — 

šiandie įvairiose nelaimėse In
diana valstijoje žuvo šeši žmo
nės.

Laivas Įskųsta.

KEY WEST, Fla., sp. 11. — 
Nuo aliejaus laivo Everett gau
ta bevieliniu telegrafu žinia, 
kad laivas skęsta ir kad 30 
žmonių įgulos sėdasi į valte
les. Laivas išplaukė iš čia va
kar.

Du žmonės žuvo submarinoj.

SAN PEDRO, Cal., sp. 11.— 
Du žmonės liko užmušti zir 6 
sužeisti eksplozijoj ant Jungt. 
Valstijų submarinos S-37.

Suokalbis nužudyti Rumunijos 
kabinetą

BUCHARESTAS, sp. 11. — 
Čia susekta suokalbį nužudyti 
visą Rumunijos kabinetą ir 
žymiausius Bucharesto ban- 
kierius. Valdžios pranešimu1, 
sąryšy su tuo suokalbiu 9 žmo
nės liko areštuoti. Tyrinėjimai 
tęsiasi.

30 žmonių apsupti girių gaisro

SUPERIOR, Wis., sp. 11. — 
30 žmonių yra apsupti girių 
glaisro fsavo Ramuose nedide
liame Dairyland miestely, ne
toli nUo čia.

STOCKTOK, Cal., sp. 11. — 
Alex H. Kels iš Lodi, Cal., li
ko nuteistas pakorimui. Jis 
nesenai užmušė savo darbi
ninką ir lavoną apdegino, kad 
negalima butų pažinti ir kad 
visi manytų, kad tai pats Kels 
yra užmirštas. Jis gi bandė pa
sislėpti. Tai jis darė tikslu, 
kad jo pati galėtų gauti $105,- 
000 apdraudos ir atmokėti vi
sas skolas. Bet gi jis tapo su
gautas, prie visko prisipažino 
ir dabar liks pakartas.

Staiga brangstant reikalin
giausioms produktams, o al
goms ir dieniniui atlyginimui 
atsiliekant, ypač pasunkėjo 
beturčių padėtis. Žmonės gy
vena pusbadžiai. Jau dabar es
ti atsitikimų, kad žmonės par
puola gatvėse nusilpę (faktas 
Kalvarijos gatvėj).

Ir tai tokiu metu, kai vai
sių it daržovių lengviau gauti. 
Kas bus žiemą, tai sunku ir 
įsivaizduoti. Sunkių laikų ženk-* 
las — begalines eiles pas krau
tuves, ką nors pigiau parduo
dančias; dabar Vilniuj nuolat

YORK, spalio 
federalinis

atsisakė išduoti pilie
tybės popieras 12 žmonių, jų 
tarpe 8, kiiir^e reikalavo pa- 
liuosavimo nuo kariuomenės 
kaipo svetimšailai..

NEW
Newark

10. — 
teisėjas

šiandie — apsiniaukę, galbūt 
lietus į vakarą; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:58 v., leidžiasi 
5:16 v. Mėnuo leidžiasi 6:36 v.v.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipkties 
į Naujienų ofisų ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresų.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Kas Dedas Lietuvoj
25 m. nuo V. Kudirkos 

mirties sukaktuviv 
komitetas.

Šakiuose IX. 10 d. išrinkta 
komitetas nuo Vinco Kudirkos 
mirties 25 m. sukaktuvėms 
rengti (statj’ti paminklų ir 
steigti stipendijų Vinco Kudir- 

kos vardo šakių gimnazijoj). 
Į komitetą įėjo: 1) Dek. čižaiTs- 
kas (pirm.), 2) Dr. J. Stau
gaitis 3) A. virš. Žvynius, 4) 
Teis. Riauba (kasin.), 5) Mok. 
insp. Geniušas (sekretor.), 6) 
Apl. Lukoševičienė, 7) Š. v. 
virš. Orintas, B) Šak. a. Vald. 
vice-pirm. šimulynas.

IX. 11 d. kooptavo: 1) Dr. 
Steponaitienė, 2) Giipn. diir. 
kun. Starky, 3) Lem. b. sk. dir. 
Mikelevičių, 1) pro v. Gano.

Nusistatyta stengtis, kad 
1921 m. XI. 16 d. paminklas 
butų pastatytas, o gal ir sti
pendija gimnazijoje įsteigt.

(|U Ž-)

Kaunas
š. m. rugsėjo mėn. 16 die

na, ant Neries kranto Zigmas 
tagorskis, 1 l metų amžiaus, 
yv. Janavos gatvė 63 Nr., iš 
Tnontechrįstkos” peršovė Šu
linską Bronių (vaiky), gyv. 
•navos g. 24 Nr. Nelaiminga
is nugabentas Kauno miesto 

ligoninėn, o kaltininkas sulai
kytas.

Ves naują gelžkelio liniją.
Susisiekimo Ministerija pro

jektuoja tiesti naują siaurojo 
gelžkelio liniją: Ukmergė-Male- 
tai-Utena-Ežcrėnai. Tyrinėji
mo darbus manoma pradėti 
dar šiais metais. (L-va)

Gaisras. ....
š. m. rugsėjo 14, 24 valan

dą, PlačiųjųGelžkelių dirbtuvė
se ištiko gaisras: sudegė bara

kas (dažų skyriaus); gaisras 
atvykus gaisrininkams, tapo 
užgesintai, nuostoliai neišaiš
kinti.

260 VAGONŲ NERANDĄ.
Eina gandu, kad nesuranda

ma, kur dingo anie 260 vago
nų!? Argi taip blogai bifvo už
rašoma? (L. Ž.)

NEDARBO AUKA.
Viena 18 metų mergina Apo

lonija Valevičaitė norėjo šokti 
Nemunan ne dėl to kad, ji bu
to meile nusivijusi, bet nusto
jusi tarnybos (tarnaitė buvo). 
Vidunaktį pareiviai rado ją 
netyčiomis tilte beklūpančiu 
ir besimeldžiančią, pirm pasi- 
skandysiant. Nusiųsta tėvų glo
bai apie Kėdainius. (L. Ž.).

“Wyzwolenie” gudų akimis 
žiūrint”.

—Keli gudų kunigai vilniš
kiai nusipirkę spausdinamųjų 

mašinų ir raidžių.
—.Rugsėjo 5 d. Vilniaus ma

gistratas pranašė įViln. 4Liet. 
kliubui, kad jo valdybos pro
testas utin<istas ir kliu-bo buto 
rekvizicija tvirtinama. Einant 
esamais įstatymais!, kHiubas 
turįs teisę šį magistrato nuta
rimą apskųsti per 7 dienas vy
riausybės delegatui.

—Čia įsteigta visuomenės 
komitetas kovai su nuolat ky
lančiu reikalingiausiu gyvento
jams prekių brangimu. “Lie 
tuvos Rytai” nesitiki nieko ge
ra iš to komiteto, iki Lenkų 
vyriausybė nesiliaus leidusi į 
žmones begales popierinių pi
nigų, iki, nesutvarkys savo va
liutos. (L-va).

Kaip vykdoma žemės 
reforma

Jonava, Kauno apskr. — 
P r fe pat Jonavos miestelio 
yra Lipniako dvaras, maž
daug iš 350 hektarų, priklau
sęs grapienei Kasakauskienei, 
kuri Žeimelio valsčiuje dar 
turi kitą dvarą.

Savininkė bandė dvarą par
davinėti dalimis, bet vietos 
savivaildyljė J r ątsl^ir i už|inteh 
vėsuoti asmenys pakele triukš
mą aukštesnėse instancijose ir 
dvaras užsiliko čelybėje.

Jonavos iniestelio ir vals
čiaus gyventojai gyvai susiru- 

Jpino gauti iš Lipniako dvaro 
žemės. Juk žemės reformos 

įtiksiąs kaip tiktai ir yra aprū
pinti bežemius žeme. Taip ir 
įstatyme parašyta, taip tą įs
tatymą suprato ir darbininkai. 
Juo labiau, kad tuo klausiniu 
tiek daug prikalbėta saldžių 
Žodžių, tiek daug prirašyta 
gražių straipsnių, tiek daug 
prisvajota.. .

Jonaviečiai sukruto. Ėmėsi 
steigti žemės reformai vykin
ti organus. Valsčius žem. ref. 
komisija susitvarkė be bėdos, 
bet Miesto Tarybai jau nepa
sisekė. Tiesa, ji padarė visa, 
kas’ reikėjo: dar pereitą vasa
rą išrinko į komisiją 4 narius, 
bet komisija vis tik veikti ne
galėjo. Negalėjo todėl, kad 
komisijos pirmininkas iš auk
ščiau ir ligi šiol paskirtas ne
buvo.

Gal nebuvo reikalo paskir
ti? Bet kur tau — visi pilna 
burna kalbėjo, kad Lipiniako 
Įvaras — jau dalinamas. 
Tuoniet jonaviečiai, nebelauk
dami jokios komisijos, su
bruzdo siųsti prašymus Žemės 
Tvarkytojui.

Bet ir tai toli gražu* ne visi 
padavė, nes nieko apie dvaro 
dalinimo laiką nebuvo žino
ma. *

Gandai apie dvaro dalinimą 
pasitvirtino. Š. m. liepos mėn. 
vidury atvyko Žemės Tvarky
tojas išmatuoti dvarą. Atsive
žė ir paduotus prašymus. Kai- 
kuriuos paskaitęs, gerokai pa- 
ironizavo. Už savaitės atva
žiavo jau visa komisija ir ta
rėsi delei dvaro išparceliavi- 
«no. Nei Miesto Tarybos atsto
vai (žemes ref. komisijos na
riai) nei pakavusieji prašymus 
pakviesti nebuvo.

Šio mėn. 8 d. jonaviečiai 
jau sužinojo Apskrities Žemės 
Reformos Komisijos nutari
mą. Iš miestelėnų, kiA’ie su
spėjo, buvo paduota ką tai 
apie 95 prašymai. Iš jų paskir
ta žemės rodos 23 asmenims.

Bet visas klausimo įdomu
mas tame, kas žemės gavo. 
To klausimo pusė jonaviečius, 
minkštai tariant, ypatingai 
nustebino. Kai kurios įstaigos 
ir asmenys, gavusieji žemės, 

manau, bus įdomios ir pla
tesnei Lietuvos visuomenei. 

Todėl jų “biografijos” nors 
trumpai yra paminėtinos. Štai 
jie:

1) Degtukų fabrikas “Uran.” 
Turi savo namą ir piečių.

2) Kelbonas gavo 7 ha. (ne
manykit, kad tai kapinėms — 
kapinėms buvo duota savo ke
liu).

3) Mejeris, fabrikantas. Tu
ri tentpiuvę, malimą ir namą.

4) Vinc. Vilkas, valsč. žem. 
ref. komisijos narys. Jonavoj 
turi dv[iėjų aujkštų akmeninį 
namą, kurį yra išnuomavęs 
kitiems. Pats gyvena Gaižunų 
valsčiuje, kur turi didoką 
ūkį.

5) Nasvytis. Drauge su žmo
na turi Jonavoj dvi vaistines.

6) Kaperis, laiko didelę ma
nufaktūros krautuvę.

7) Raganas. Jo tėvas Jona
voj turi dviejų aukštų namą. 
Kaune, turi naftos sandėlį.

8) Levinas, fabrikantas, ben
drininkas “Urano” fabriko.

9) Volfovičius, fabrikantas, 
“Urano” bendrininkas.

Pastaba. Reiškia fabrikas 
gavo kaii)o toks, o fabrikantai 
gavo savo keliu.

10) Perevoznikas. Jo tėvas 
turi namą, laiko traktierį.

11) Juoz. Petruševičius. Tu
ri miestely didelį medinį na
mą. Kaime turi ūkį. Verčiasi 
miško prekyba. Labai vaišin- 
ig-ctH žmogus.

12) Legalauskas. Turi malū
ną ir lentpjūvę. Prekiauja 
mišku.

Štai tie “bežemiai ir maža
žemiai”, kurie iš skaišiaus 20 
su viršum 'Jonavos miestelė
nų gavo žemės!

(Mfiesto dadblininikdi, jų tar
pe keletas dešimčių tarnavusių 
Lietu-vos kariuomenėj, kiti da
lyvavusieji mūšiuose, ^'auge
lis trobelninkų, nuomavusių iš 
dvaro žemės sklypus, liko be 
nieko. Taigi vaizdas gana aiš
kus ir komentarai nereikalin
gi- .. r ,

Toliau valsčiaus gyventojai. 
Dvare gyvena 7 darbininkų 
šeimynos. Iš jų 4 senai suau
gusios su dvaru. Kai ku*rie čia 
gimę, čia gyveno jų tėvai. Ei
nant žemės Reformos įstaty
mu, dvaro darbininkai, kurie 
dirbo dvare prieš karą ir da
bar jame įgyvena, yra laikomi 
pirmos eilės kandidatais. Iš 
tų darbininkų žemės negavo 
nė vienas.

Bet gavo dvaro urėdas Ku
likauskas, kuris atsikraustė 
dvaran tik 1919 metais.

Gavo valsčiaus viršaitis Pet
rauskas. Kaime jisai valdo ūki 
bene iš 20 dešimtinių.

Aprūpintas žeme valsčiaus 
rašt/iininkas [Petrikas, atsji- 
krai&tęs iš ūkio iš kito vals
čiaus.

Tai tiek. Beit, rodosi, gana 
ir to.

» Taip įvykino žemės refor
mą Lipniako dvare Kauno Ap
skrities Žen|ės Reformos Ko
misija. • (S-d.)

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI-L 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
F/ JS. TAS JUMS BUS į 

ANT NAUDOS. f

S. L FA6I0NAS 00.

JŪSŲ
CIGARETAI

Jei jus nepaisot kokius ciga- 
retus jus rukot, tai bile ci- 
garetai patenkins jumis.

Bet jeigu jus paisot kokius 
cigaretus rūkyti ir jei jus 
norit smagumo ir malonumo 
iš jūsų cigaretų, tai jus pri
valote rūkyti HELMAR 
Amerikos Vertingiausius ci
garetus.

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, taip, kad 
jus pirkdami HELMAR ži
note, jog gausit sau cigare- 
tus geriausiam stovyje ir ne
sulaužytų, kaip kad jus gau
nat anuos, kiekybės cigare- 
tus.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiau- 
sios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Ciga- 

retų pasaulyje.

B05ES of 10 orlO

Iš Vilnijos
-Rugsėjo 10 d. Antakalny 

buvo ruošiama kažkokios lenk
tynes. — Policija stabdė kiek
vieną važiuojantį gatve žmogų. 
Iškeliami buvo iš vežimų net 
seneliai. Tuo tarpu* policijos 
valdininkai nestabdomi važi
nėjo pirmyn ir atgal. Laikraš
tis VSlo|w</*, rašydamas apie 
tai, reiškia kuodidžiausio pasi
piktinimo: gatvė pavirtusi po 
•licijos dominija.

-Gudų prapijose, kur leis
ta pridedamosios pamaldos at- 

kti gudų kalba ir kur pamo
jai gudiškai sakoma neskait
ai lenkai ir lenkberniai visą 
ro, kad gudų kalbą vėl išvy- 

i iš bažnyčios. Mėgiamiau- 
ias, tų lenkomanų įrankis — 

kelti triukšmą per pamaldas. 
Visa laimė esanti ta, kad len
kų ir sulenkėjusių tose parapi
jose yra per maža, ir todėl jie 
gerokai prisivengia visos pa
rapijiečių masės, nes vienoj 
kitoj vietoj jau* buvę ruošia
masi tiems triukšmadariams 
jšonai išmėginti.

—Sukonfiskuota gudų kalba 
gulimos knygelė: “Kas tai yra

909 951h St.,
Tel. Boulevard 0611

PADAROM PIRKIMO PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiair* [jKigus it
L Parduodam LaivakafUs«

...—4v.i i ■

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevardi 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose tyla
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant I/otus,' 

[amus, Farmas ir Biznius.; Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
h---------------------------------

wo
DIDELIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Prasidės Subatoj, Spalio 13 dieną

Pečiai ir rakandai kurie buvo pardavinėjami 
retail, bus pardavinėjami olselio kaino

mis laike šio išpardavimo

WOLF FURNITURE HOUSE
Kampas Archer ir Sacramento Avė.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Didžiausia Vadovaujama Skrybėliy Išdirbate Southwest Sidūje
Trys Didelės Krautuvės Sykiu

Visas antras aukštas nauju vaikams skrybėlių. Puikios naujos skry
bėlės rudeniui, visokiu nauju rudeniniu spalvų

Puikios juodos skrybė
lės dėl jaunų moterų, 
padarytos iš puikiausio 
Lyons velvet ir trimuo- 
tos su naujausiais ir 
gražiausiais triniais, 
šimtai visokių stylių. 
Skrybėlės kur galima 
dėvėti su odos kalnie- 
riais, biskj vėliau se
zone.

Nauji styliai dėvėjimui 
rudeniui iš Lyons vel
vet. Visų naujų rude
ninių spalvų, gražios 
rudos, sand, rose, rau
donos ir naujos mėly
nos. Daug yra sujung
ia su metaliniu audek
lu ir kombinacijų. Skry 
belės dėl nukirptų 
plaukų. Labai smart, 
— dėl balių ir visokių 
išeigų.

Taipgi puikus pasirinkimas labai styliškų skrybėlių dėl senyvų moterų. " 
juodos skrybėlės, Trimuotos valiausių trimų iš žasinių sparnų, ostrigų, ir puikių ornamentų, 
rinkimas Sportiškų Skrybėlių, dėl mokyklų mergaičių. Specialiai 
šią savaitę

Naujausių spalvų, taipgi Ir gražios
> Puikus pasi-

*1.49 *2 *2.25
Taip, mes turi
me skrybėlės ku 
rių jus norite 
už tikrą kainą. 
Skrybėlės čionai ' 

1 po $3.45, $3.75, 
ir $4.50 ir dau
giau 
tur 

t mos 
A $8.00

Ateikite 
^Vimieruokito jas.

Musų patarna
vimas DYKAI

kurios ki- 
parduodat 
už $7«5<t 
ir $10.00.

/ir pa-
MILMNERY

Vėliausios mad 
mergaitėms 

šim-skrybelča. 
tai stylių, 
kaip ir 
sesučių.
naujausių spalvų, 
Minuotai su kvie. 
tkomis, gražiomis 
plunksnomis ir rj‘ 
binais. Kaina' vos 
11-50 $2, |2.50 ir 
daugiau.

didelių 
Visų

-1 ........... . . 1 ....... ..
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS '
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W, Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395 

j 1 1 .... ■

v. w. rutkauskas' 
Advokatas

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

Vak- ^223 S. Halsted St., Chicago.
• Tel. Yards 4681 

....   ............. -   . —  —x

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.
V. ■ ....... ■■■ >

J. . P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 )
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. Į.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje >

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St
Chicago, III

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Viri 

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

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

.................................................. ■ .  . i j-r*-

1 ■ ' ■ ■ IT» ■■
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vLrUdcs 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, 81.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

*Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jų? 
tik norite, vienodų-spalvų ir vėliau
siu stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros. 
Siutai ir overkautai 
ir augščiau * ■
Vaikų siutai ir overkautai .50 
ir augščiau ąW»vU

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
čubatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre. 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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KORESPONDENCIJOS
prie iždo pavartot organizaci
jos pinigus savo partijos rei
kalams. Tie gaivalai 
lietuviški bolševikai.

Sveikatos Dalykai
ŠEIMYNOS GYDYTOJAS.

Šis tas apie 
Šveicariją

venime dėl 
Vieni kitiems 
zina, nesiikolieja,kalbų nesimuša. Į 

iškabų nemur-
3 j a, ne^ipravar-.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERE A

Racine, Wis>
vietos iktiopų veikimo.

Pasikalbėjimuose 'Dėdčle pa
reiškė, kad buvęs Baltimorej, 
sakęs prakalbą, buvęs ir Wa- 
slVingtoiĄ, atsilankę^; Llietu'vos 
Atstovybėj ir tenai daug kal
bėjęsis visokiais Lietuvos rei
kalais. Keletą dienų paviešė
siąs Pittsburghe, o paskui vyk- 

svarbiais rei-

Nepersenai jie per savo 
ganą “Laisvę” pasakė, kad 
turį stengtis paimt SLA. į savo 
rankas. Tai yra faktas — bol
ševikų vadų žodžiai.

or-• • Jie

Spalių 7 d. 3 vai. po pietų 
Sandaros Kliube, .>00 Main St., 
buvo SLA. 100 kuopos susirin
kimas, kuriame prisirašė vie-Įsiąs j Chicagą - 
nas narys, Petras Tarvidas, irlkalais. 
keletas aplikacijų lištyrimutil1. ,. c -.i.| Man vienas pašnabždom pa-atideta sekantiems susirinki-1 » - . j • • •I sake, kad Cmcagoj griuvan- mams. | v. . . ..I eios bolševikiškos pozicijos ir

N utarta ruošti spalių 27 d. I kad Chicagos komunistai šau- 
ar lapkr. 3 d. Maskaradą-ba-1 kiąsi Dūdelės pagelbos toms 
lių. Nutarta, kad kuopos ras-1 pozicijoms stiprinti, 
liniukas kreiptus į Dešimto 
Apskričio agitacijos komisiją 
ir reikalautų, kad nevilkinant 
prisiųstų

Tolesnėj savo kalboj Dėde- 
lė pareiškė, kad jis esąs patri- 

i e , „i - ■ jotas, ir teisino savo mainy- mu«ų kuopai įkalbai r, . .. • • Imą frontų kas sezonas. Pa-prakalbos būtinai rei-| . .. , . , .* i.- i . |sak Dedeles, jie, komunistai,Mes laukiame, kadai. . . . ,. _ ., . . | jau nenori ,su kaktom pramire-Apsfkntys tą senai L. . ..., „ J v x 19 sieną, nors pirmiau ir gana nutarta prakalbų maršrutą vy-| ; x 
, • , \ lnoreJę ir musę.kms. I zgirta raportas is bu1-1 .. . . ... ..* . , .... I žinoma, dabar vietoj revoliu-Apskričio ketvirto! .. . . ... , , , .-• z. i rr lelios turi tik skaudamas kak- rugsėjo 16 d. Ke-|, J . .* , .VJ Itas... —Reporteris.Atstovams istar-

atliktus naudingus

Kaip jau* žinome, nepersenai 
bolševikų lyderis tūlas A. Bim
ba vienos SLA. kuopos su
rengtame piknike apšmeižė 
SLA. centro viršininkus—Pil
domąją Tarybą — įtardamas 
ją žmogžudystėje, ir ten pat 
varė agitaciją už bolševikiškai- 
koinunistišką Lygą., Šito bol
ševikiško darbo pasekmės ne
išėjo A. Bimbos sveikatai. Už 
savo šmeižimus ir laužymą 
SLA. įstatų A. Bimba tapo iš 
SLA. pašalintas. i

vtisio 10-to 
suvažiavimo 
nosha, Wis. 
ta ačiū už 
musų organizacijai darbus. I

S. L. A. 100 kuopa kas karti; 
vis auga nariais ir mano u£-| 
imti veikime vietą ne paskuti-1 
nę. I

ALT. Sandaros 35 kuopa yra I 
nusiėmus paveikslus, kuriuos | 
patalpins su kuopos aprašymu Į, 
leidžiamame Sandaros dešimt- 
metinio jubiliejaus kalendory 
1921 m. Ta pati kuopa spalių 
1 I d. Union Hali 2 v. po p. 
ruošia dideles prakalbas. Kal
bėti yra pasižadėję p. S. Kodis 
ir p. »S. V. Valančius iš Chica- 
gos. Užsibaigus prakalboms 
bus šokiai. Pravartu butų vie
tos ir apylinkės lietuviams at-

Šluokime Bimbaliz 
mą laukan iš SLA.

Prašalinus A. Bimbą iš SILA. 
tūlose kuopose prasidėjo “bim- 
binė revoliucija”... Išnešama 
“protestų rezoliucijos” prieš 
Pildomąją 'Tarybą. Ir ne ste
bėtina, kad daugelyje kuopų 
“bimbizmo” pasekėjams pa
vyksta išnešt tokios “rezoliu
cijos”, kadangi kuopų nariai 
apleidžia ir nesilanko į susi
rinkimus, gi bimbajizmo pa

sekėjai ateina susiorganizavę, 
ir tokiu budu nutaria kas 
patinka ir užtraukia gėdą ant| 
visos kitopos.

kuopų 
kreipti 

domos:

Vietos savitarpio pašelpos 
draugija L,. B. ir S. mananti 
ruošti vaidinimą. Toji drau
gija neteko vieno nario, Anta
no Kai.'po, kurs persiskyrė su 
šiuo pasauliu rugsėjo 23cL, 
palikdamas nubudime Lietuvoj 
senutį* tėvą, o Amerikoj brolį 
Martiną ir žmona su keturio
mis dukterimis ir sūnų. Para
pijinės draugijos irgi juda,

Sandarjos K|liubas (lavinas 
savo s|)t'klakliui “Dėdė Atva
žiavo”. Jau ir svetainę turi 
paėmę Turner Hali lapkričio

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA.), kaip žino
ma, yra didžiausia lietuvių bc- 

’Įpartyvė apdraudos ir pašelpos 
j organizacija Amerikoje, įkur- 
| ta bepartyviais pagrindais to

lei, kad kiekvienam Amerikos 
lietuviui, nežiūrint jo paž val
gų ir įsitikinimų, duoti progos 
apsidrausti didelėje ir saugio
je lietuvių organizacijoje. Ir 

I todelei šiandie joje sutelpa 
žmonės visokių pažvalgų ir į- 
sitikinimų. P^ntyvliš'kalis dar
bais ši organizacija neužsiima.) 
Jos tikslas: apdraudė ir pašei- balus SLA. įstatų laužytojus ir 
pa. Gi jeigu ši organizacija betvarkės kėlėjus, nes bolševi- 
tm ėtų partyįlšika pakraipą, • kiški bimbalai mano, kad SLA. 
tad šiandien ji butų maža or- įstatai (didziulnos narių pri- 
ganizacija, nes visokių pažval- imti) galima laužyt, , ir kad 
gų žmones joje neprigulėtų už tai jiems niekas nieko ne
kaip kad šiandien. J sakys. Su bimbiniais gi trukš-

, . ... .' madariais visos kuopos turėtų
Bet sta. pastaruoju aiku i taip, kaip pasielgė 83.

SLA pradėjo skverbtis toki g* k* 1 ir v61 3(i.ta kp. 
gaivalai, kurie šią organizaciją • 
norėtų paverst į savo partijos SLA. turi įstatymus, ir tini 
jomarką: varyt joje savo par- juos prie reikalo pavartot, 
tijos agitaciją, • o prisitaikius —P. A. D.

darbuotojams 
į tai daugiaus 
ragint kuopų 

i susirinkimus

SLA. 
reikia 
rimtos 
narius
(sykį į mėnesį juk tai kiekvie
nas gali ateit) išaiškint jiems 
dalyką ir svarbą ir kad iššla- 
vus “bimbalizmą” iš SLA. 
laukan.

Taigi kuopų darbuoitojai turi 
dėti savo pastangas, kad su
traukus kuodaugiausia narių į 
susirinkimus, kad jie visi tar
tu savo žodį apie visokius bim-

M. D. 121 kuopa mano 
gavę 
encr-Kandidą” j 

ijos veikti. 
Aplamai 

draugijas bei kuopas
pastebima krutėjimas, 

tik pasi-

visas

visur
Tuo tarpu galima

ir per lai- 
negail di

džiulis, bet šiuo laiku tai vi
sai silpnai čionai darbai eina. 
Ir biznieriai tokia padėčia ne
sidžiaugia. Darbas labai sun
ku, beveik negalima gauti. 
Kai kurie lietuviai pavieniai it 
net su šeimynomis netekę dar
bo apleidžia Paeiną, dėl to ma
žėja musų kolonijos lietuvių 
skaičius.—Meldinietis..

Su darbais, nors 
kus Racino miestas

Dėdelė-Pruseika vyksta 
Chicagon

Jį šaukiasi chicagiškiai komu
nistai, kad sustiprintų griū

vančias jų pozicijas.

FJittsburffh, Pa. •— Dėdele-

stiprinti griūvančias komunis
tų pozicijas...

Spalių 10 d. vakare užėjęs į 
Liet. Mokslo Draugijos Na
mą radau tą musų bolševikč- 
lių lyderį, Dčdelę->Pruseiką prie j 
baro atsistojusį ir alaus stik-, 
lą pasistačiusį bevarantį dis-l 
kusijas su tautininkais. Tito 
tarpu nebuvo nė vieno komu
nistų, išskiriant patį Dūdelę. 
Supažindino ir mane su tuo 
Maskvos “revoliucionierium”.

Boston Shoe Store
3435 S. Halsted St

Mergaitėms ir vaikams čeverykai labai 
drūti, juodi, rudi ir lekeruoti.
Kaina $1.95

ir augščiau

Moterims čeverykai labai gražus ir drū
ti: juodi, lakeruoti, satininiai ir 
rudi; aukštoms ir žemoms kurkoms 
parsiduoda po $3.85

ir augščiau

Čeverykai dėl vyrų labai drūti ir tinkami ant kojų, 
iš minkštų skurų; juodi ir rudi, kokių tik norėsite 
galėsite gauti ir galėsite gauti pas mus už labai že
mą kainą (price) $4.85

Ir augščiau

Darbiniai čeverykai labai drūti ir geri dėl sunkių 
darbų kuriems reikia tokių, galite gauti tokius pas 
mus, turime visokių; šiame išpardavime kaina nuo 
mus, turime visokių; šiame išpardavime kaina 
nuo $2.50

ir augščiau

Neužmirškite ką čia nematote tai ateikite pas mus ir 
paklauskite, nes mes turime daug kitokių, kurių mes 
negalime surašyti į laikraštį.
Mes kalbame lietuviškai, neturėsite jokių*trubelių su
mumis, busite visuomet užganėdinti.

Paskutinės dvi dienos išpardavimo. , 
Neužmirškite atdesą

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St Chicago, III.

Kažin kas yra pasakęs, kad 
draugas yra “tas, kuris apie 
tave viską žino ir vistiek tave 
myli”. šeimynos gydytojas 

yra tokios rųšies draugas. Mes 
visi žinome tokių šeimynų, 
kur per visą laiką turėjo tik 
vieną gydytoją ir kuriems tas 
gydytojas buvo ne tik patarė
jas ir ištikimas * draugas, be; 
ir medicinos patarėjas.

Šiais laikais matyt tarp gy
dytojų linkimas specializuotis. 
Daugiaus ir daugiaus jaunų 
vyrų apleidžia aplamą prakti
ką kad taptų specialistais. Bet 
sunku bus apsieiti be gero, se
no šeimynos gydytojo. Nese
nai vienas gerai žinomas gy
dytojas pareiškė: “neturiu no
ro tapti specialistu, tik noriu 
būti geru šeimynos gydytoju, 
kurio žmonės klausia patari
mų apie viską, nuo ligų iki 
asmeniškų dalykų. Mėgstu to- 

| kį darbą ir noriu prie jo pasi
likti.”

Šeimynoj gydytojas susipaj- 
ž'įsta beveik su visa šeimynos 
istorija. Kai mes pas jį nueina
me su kokia nors nauja liga, 
jis atsimena, kad keletą metų 
atgąl sirgome tokia liga, kuri 
galėtų atsiliepti j naują ligą, 
ir 1.1. Tokiu budu šeimynos 
gydytojas (daug 'greičiaus ga
li surasti ligų priežastis negu 
net ir koks specialistas.

Del to ypatiško susidūrimo 
ir supratimo vyrų ir moterų, 
kurie juo pasi'tliki, Šeimynos 
gydytojas lošia svarbią rolę. 
Daugelis iš musų suvargę ir 
suslirupinęj pasitarę su tokiu 
gydytoju pasilikome sveiki ir 
linksmesni be jokių vaistų.

[FLIS], '■

turi 
ko
mio 
ima

Puriu patyrimą 
Pasekmingai pa-

vardas

nėra 
ir ten

Yra Europoj toks kraštas, 
kurio neišpasakytai graži gam
ta, kultūringi ir vaišingi gy
veni toj a i, demokratine tvarka. 
Jo krašto darbininkai turi 
stiprias įsavo organizadijas. 
Tame krašte darbininkų judė- 
jiimas nevaržomas. Ten Jalisr- 
vai veikia šalia komunistų, so- 
qialdemo|kratai, anarchistai ir 
kitokios darbininkų partijos 
bei grupės. To krašto 
Šveicarija.

Tiesa, , ir Šveicarijoj 
darbininkams rojus
darbininkai kovoja už sociails- 
tinę ateitį, bet vis tik Šveicari
jos darbininkų kova eina vi
sai kitose: sąlygose. Jų mitin
gų valdžia neuždarinėja, veik
lesnių draugų į kalėjimus ne- 
kemša> laike rinkimų darbi
ninkų kandidatų neišbraulkia 
ir į kalėjimus nesodina, 
milicija ir krikščionišką 
gyba kratų tdel politinio žmo
gaus nusistatymo nedaro, 
nių nedaužo ir negazdina. Ku
nigams tame krašte nevalia iš 
bažnyčių daryti turgavietes ir 
Dievo namuose varyti šlykš

čią agitaciją.
Šveicarijos profesines dar

bininkų sąjungos turi 292,000 
narių, komunistų partija — 
6,000 ir socialdemokratų par
yja 54,000 narių. Gyventojų 
Šveicarija turi 3,856,525. Gy
ventojai susideda iš vokiečių 
(70%), franeuzų (20%), ita- 

ų (8%) ir rumunų(2%). Tai
gi kalba 
Aet Šveicarijos gyventojai nei 
Universitetuose, nei šiaip gy-

Ten 
žval-

žmo-

įvairiomis kalbomis,

Ar jus žinote, kad
Paskutiniu laiku buvo padarytas 

bandymas Londone požeminio gele
žinkelio “fool-proof” ? Vienas svar
besnių pagerinimų to traukinio yra, 
kad pasažieriai važiuodami tuo trau
kiniu gali kalbėti su vienas kitu be 
jokio šukavimo. Traukinys eina la
bai tykiai. Visos durys atidaromos ir 
uždaromos automatiškai ir kol visos 
durys neuždarytos,ntamuk-inys neina. 
Ar jus žinote, kad skonis 100% gryno 
Turkiško tabako HelnvaruOse, greitai 

' pertikrins jumis koks yra skirtumas 
tarpe gardžių ęigaretų ir paprastų 
cigaretų? -

- Dar reikia priminti, 
Švei'carijos darbininką i 
tvirtą koperaciją. Jie per 
peratyvus apsiisaugoja 
pirklių išnaudojimo ir
gamybą į savo rankas. 1920 m. 
buvo 493 vartotojų bendroves, 
kuriose buvo 362,284 nariai 
Visos bendrovės padare 330,- 
822,615 šveic. frankų apyvar
tos. Šveicarijos didm'enų pir
kinio b-vč padare apyvartos 
sumoje 172,028,688 šveic. fran
kų. Kalinys.

pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
rr.-o kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
Vpatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa- 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

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

^DR. HERZMAN M

MfS. t MiCHNIEVICZ-VIIIIKIEJIi
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se

VISO-j 
priež 
laike

kites, o 
pagelbą.

kito

rasite!

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

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optomctrist, 

3639 VV. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Mihvaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.

°St™ 4iM’ - DR- H- A. BROAD
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkels savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Westem 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 DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 6:80 iki 7:3* vakare.

OR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 21G0 
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
, arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL,

DR. A. MOHTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo*10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia 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 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

iš

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 z 
Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vietas 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Y arda 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 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.

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

3315 Soath, 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. Bonlevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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 pktų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 951 
Boulevard 413Č 

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 4 vai. po piet.
Telefonas Dreael 288#

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 1.2 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

OptometrUt 
Tel. Uouievard 4487 
4649 S. Ashland Are 
Kampas 47-tos gst 

2-ros lubobs

Boulevard 1939 Į
S. A. BRENZA |

Vtiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:30 iki 9:30 vakare >

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, 111. |

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

' Telefonas Canal 1912
y

DR. M. ŽILVITIS, 
/ DENTISTAS 

4193 Archer Avė, 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Phone Cicero 5526
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ažuot kalbėjus apie žmones, 
kurie pasišalino arba buvo 
išmesti iš jos?

Minėjome Bugailiškį su 
Čepinsku. Dabar paimkime 
Purenu — taipgi labai bai
sus žmogus: Lietuvos uni
versiteto profesorius! Kitas 
toks pat baisenybė — Maži- 
lis (jisai prie to ęlar yra ir 
vyriausias chirurgas Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje).

Paskui kiek dar yra so
cialdemokratų, užimančių 
kitokias vietas valstybės 
įstaigose; kiek yra advoka
tų, inžinierių, gydytojų, mo
kytojų — visų jų ir nesu
skaitysi!

Ir tai dedasi “proletariato 
diktatūros” gadynėje. Kodėl 
tie biaurybės nesuŠaudyti 
arba bent į kalėjimų nesu- 
kišti?

Aišku, kad Lietuvoje turi 
būt kuogreičiausia padaryta

silpnesnėj j, tai padėk 
nes jisai, atsidėkoda- 
už pagelbą, gal duos 
savo grobio! Jeigu 

apsiginklavusioji tau-

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltui ,

Metams-------------------- ----------$8.00
Pusei metų....... .................. . 4.00
Trims mėnesiams , .... „ 2.00
Dviem mėnesiam............... - 1.50
Vienam mineaiui

Chicagoje per neiiotojuif 
Viena kopija .. .

Savaitei---------------------
< Minėsiu!____________
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 

paltui
Metama - - ■ -- --------- $7.00
Pusei metų .........    8.50
Trims mėnesiams  .............  1.75
Dviem mSnesiam.................... 1.25 i. ,¥ .V1 T .
Vienam m«nesiui.75 bolševikiška revoliucija. Jei-

Eietuvon ir kitur u f slėniuos* i gu ne, tai visi komunistiški
Metams ______ |8.oo Bimbalai, iš pavydo nu-
Tri± ------------sprogs, bežiūrėdami į social-
Pinigus reiki. .itjsU p.Jto Mon.y I demokratli “karjeras”.

Orderiu, karta su užsakymu. | '*

plėšia 
plėšikui, 
mas tau 
tau* dalį 
gerinus
ta užpuola silpnesniąją tautą, 
tai padėk užpuolikei, nes ir tu 
tuomet galėsi pasinaudoti!

Ar ne juokinga, kad šitokią 
“praktišką“ politiką skelbia 
savo spaudoje klerikalai, ku*- 
rie visuorpet giriasi žmonėms, 
kad jie kovoją su “nedoru“ 
materializmo mokslu ir sau
goją pasaulį nuo ištvirkimo?

Bet tai yra ne pirmas kar
tas, kad klerikalai šitaip kalba. 
Jie visuomet rėme ne doros ir 
teisingumo pusę, bet jėgą ir 
savo naudą. Visi atsimena 
Rusijos caro viešpatavimo lai
kui: caras buvo galingas, to
dėl kunigai meldėsi už jo svei
katą ir keikė žmones, kurio 
kovojo prieš carizmą. Karo 
laiku Rusija buvo sumušta ir 
Lietuvoje įsigalėjo vokiečių 
kaizerio valdžia: tuomet l^uni- 
gų simpatijos pakrypo į Vo
kietijos pusę ir jie ėmė daryt 
planus, kad Lietuva pavirstų 
kaizerio imperijos dalim. Da

lbai* yra galingesni franeuzai, 
todėl kunigai jau siekia laižyti 
Francuos militaiįistų batą.

Vienok ačiū franeuzams yra 
šiandie stiprus ir lenkai. Tai
gi nebus nieko nuostabaus, 
kad neužilgio musų klerikalai 
ir su lenkų imperialistais su- 
sibičiidiuos.

7 k- •• [Baisus graftas
Tie nelabieji [Rusijoje,
socialdemokratai. -------

iš----------  “Vienybė” rašo,x kad
Ar yra nelabesnių žmonių Rusijos sugrįžo Dr. Izaokas 

pasaulyje u^socialdemokra- HurviČ, kuris buvo juriskon- 
tus? Tik paklausykite, ką gultas prie bolševikų amba- 
sako apie juos Brooklyno sadoriaus Amerikoje, Mar- 
komunistų laikraštis, ir—|tenso. Išbuvęs Rusijoje ke- 
pagalvokite:

“Buvęs socialdemokra
tas Janulaitis sėdi augš-
čiausiame tribunale.

“Bugailiškis irgi užima
panašią vietą.

“Čepinskas gavo nuo
švento tėvo ‘blagoslovens-

TUR-BUT PAGAL SAVE 
SPRENDŽIA.

.... . u i ifirr-' ' '■ 
redaguoja; nepasako net, ku
riam mieste tas laikraštis eina 
arba bent kurios srovės jisai 
yra; kad jisai nepažymi laiko, 
nei kada tas redaktorius buvo 
pagrįžęs, nei kada “Laisvės“ 
Pliumpis su juo matėsi; kad, 
pagalios, nei pats ^Laisvės” 
rašytojas nepaduoda savo tik
rojo vardo, — visa tai “Drau
gui“ yra nesvarbu. Jo katali
kiškas protas ir sąžinė tokių 
mažmožių nepaiso. By tik 
butų “bedievis“ apjuodintas — 
tai ir pliaukšk ką seilė atneša 
ant juzuito liežuvio!

Šitokią elgimąsi pas klerika
lų publicistus yra visai tvar
koje. Bet ddri žmonės į to
kios rųšies “publicistiką“ žiuri 
kaipo į literatinĮ banditizmų.

Mes jau anądien pareiškė
me, kad “Naujienų“ redakto
rius, būdamas Lietuvoje, nera
gino rašinėt nei vieno žmo
gaus, išskiriant Vieną-kitą sa
vo senųjų bendradarbių, su
kuriais jam teko susitikti; o
su kokiais nors klerikalinės
“Laisvės“ Pliumpiais jisai apie 
rąšinėjimą laikraščiams nei
kalbos neturėjo.

Jeigu gi, to neeviž-int, čika- 
giškis klerikalų šlamštas dar 
vis drįsta kartoti savo mela
gingas pasakas | apie “Naujie- 
jienų“ ‘redaktorių, tai turbūt 
jisai daro taip dėlto, kad jisai 
sprendžia apie kilus redakto
rius pagal save. Jisai tai, iš- 
tiesų, kemša - į savo šlamšto 
špaltas kiekvieną melą, kokį 

melo, 
garbės 
nei 
ir

Penktadienis, Spal. 12, 1923
MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos.
(Musų specialiu korespondento).

“Buvęs socialdemokra
tas Klimas esųs skiriamas 
Lietuvos valdžios atstovu 
prie .... Vatikano.” 
Ar gi tai ne baisu?
Butų tečiaus dar baisiau, 

jeigu “NeLaisvė” butų pil- 
niaus ir teisingiaus aprašiu
si tų augščiaus paminėtų as
menų .... nusidėjimus. Drg. 
Bugailiškis, pavyzdžiui, ne
sėdi jokiam tribunole, bet 
veikia Šiaulių apskrities ko
operacijos ir užsiima laik
raščių bei knygų redagavi
mu.

lėtų mėnesių, jisai, girdi —
“Pasakoja, kad tiesiog 

stebisi iš to *‘grafto’, kuris 
Rusijoje viešpatauja. Te
nai ta paW biurokratija, 
ta pati politinė priespau
da, tik žiauresnė, viešpa
tauja kaip prie caro. Tik 
suprantama, dabar visa 
valstybės žmonių slėgimo 
mašina tarnauja bolševi
kams. Anot Hurvičb, so
vietų valdininkija jau atsi
sakiusi nuo komunizmo, 
bet nežino kūr jį dėti.”
Kaip yra įsivyravęs bolše

vikiškoje Rusijoje “graftas”, 
rodo ir tas, vakar “Naujie
nose” paskelbtasai faktas, 
kad Maskvoje tapo suareš
tuotas garsusis Tobinsonas- 
Krasnoįsčokovas už pavogi
mų didelių sumų pinigų iš 
valstybės banko, kurio jis 
buvo direktorius.

“Draugas“ vėl kartoja savo 
prasimanymą apie “Naujienų“ 
redaktorių, kuris buk Lietu
voje pataręs kokiam tai žmo
gui rašinėti šmeižtus Ameri
kos laikarščiams. ,

Tą savo prasimanymą jisai 
parėmė tuo, kad Kauno “Lais
vėje“ vienas asmuo parašė, 
jogei kalbėjęs su “vienu žy
mium kairesniu redaktorium“, 
nesenai pargrįžusiu iš Ameri
kos, ir šįs redaktorius raginęs 
tą asmenį ’ rašinėt Amerikos 
lietuvių laikraščiams ir pabrė
žęs “visada* ką noiis šmeižti.“ 
Iš to “Laisvėje” tilpusio strai
psnio Chicagos kunigų orga
nas nukalė sekančius “faktus“: 
kad “Laisvėje” rašęs asmuo 
yra “P. Grigaičio f rentas, kad 
tas redaktorius, su" kuriuo tas 
asmuo kalbėjosi, yra P. Gri
gaitis; ir kad P. Grigaitis kvie
tė tą asmenį rašinėt šmeižtus 
į “Naujienas“.

Dabar “Draugas“ mėgina į- 
rodyti šitų “faktų“ teisingumą 
ir tuo tikslu jisai išeituoju 
“Laisvės“ straipsnį, o paskui 
sako:

tik kur sugriebia. Be 
be šmeižto, be asmeny 
plėšimo jisai neturėtų 
rašyti apie “bedievius’ 
cialistus.

NORI RODYT KELIĄ 
LIETUVAI.

ką
so-

“Dirva“ nori, kad Amerikos 
lietuviu laikraščiu redaktoriai V V

nutartų, kaip rašyti: “iki“ ar 
“ligi”, kad butų lengvinus 
žmonėms. Sako:

“Lietuva įar užimta atsi
statymo Reikalais, neturi 
kada kalbėt apie rašybos 
vienodumą'.Garbė bus 
Amcrikiečiafiiš, kad jie prie 
'ko nors—vis pirmesni—pri
eis.

/radalktdrial kaip
Mikelso- 

gal pasakys: 
yra tokia/ ji 
ir tegul jau- 
kaip mes ii

Drg. čepinskas, žinoma, 
jokių papos “blogoslovens- 
tvų” neturi, bet užtai jisai 
yra Lietuvos, universiteto 
profesorius ir rektorius.

Kai dėl kitų dviejų kalba
mųjų čionai asmenų, tai jų 
dabartiniai geri ar blogi 
žingsniai, rodos, neturėtų 
perdaug rūpėti socialdemo
kratų “garbintojams”. Juk 
jie jau nebėra socialdemo
kratai: Janulaitis nuo perei
tųjų metų, o Klimas — jau 
senai.

Jeigu reikėtų minėti visus 
buvusiuosius socialdemokra
tus, kalbant apie tų partijų, 
tai juk tektų įvardinti ir p. 
Pruseikų-Dėdelę, kuris kitu
syk buvo Lietuvos Socialde-I 
mokratų Partijos įgaliotinis 
Amerikoje; ir p. Mickevičių- 
Kapsukų, kuris buvo tos 
partijos centro komiteto na
rys; ir p. Aleksų-Angarietį, 
ir visų eilę kitų žjnonių, 
šiandie tarnaujančių bolše
vikiškai Rusijos budelių šai- 
kai.

Bet kodėl nepasitenkinti 
tuo, kas yra toje partijoje,)

ApžvalgaĮ
REIKĖJO GERINTIS 

PRANCŪZAMS.

Minėdamas trečias metines 
Vilniaus praradimo sukaktu
ves, So. Bostono “Darbinin
kas“ sako, kad Lietuvai butų 
geriau sekęsi, jeigu jos diplo
matai butų stengęsi prisigerin
ti Fra nei j ai;

“Likę aktinga grandimi to 
retežio, kuriuom franeuzai 
apkalė Vokietiją iš visų pu
sių, mes turėtume . nemaža 
politinės ir militarės vertės

jos glaustis.

kad įgijus Franci

Franci jos politika yra netei
singa, bet ji laimėjo karą, to- 
tel reikia prie
Reikia jai net padėt smatfgti 
Vokietiją,
jos simpatiją!

Tokios “doros“ principais 
vadovaujasi katalikiškas “Dar
bininkas”. » -
' i

(Nuosakiai laikanti^ šitokių 
principų, reikėtų priimti kaipo 
taisyklę, kad visuomet reikia 
taip daryt, kaip tau naudinga, 
nežiūrint ar tai yra dora, ar 
ne. Jeigu stipresnis žmogus

“ ‘Dr.’ tvirtinimas pa
remtas kasdieniniu ‘N-nų’ 
gyvenimu, gi įšilto kartu 
Telšių Pliumpio žodžiais.

“Taip pat visiems supran
tama, kad autorius kalba 
apie p. P. Grigaitį. Kas šia 
vasarą iš kairiųjų redakto 
rių viešėjo (Lietuvoje?

“Rašęs straipsnį ‘Laisvė
je’ yra ar bent buvo p. P. 
Grigaičio ‘frentas*, nes p. P. 
Grigaitis nebūtų su juo tuo 
klausimu kalbėjęs ir nebūtų 
jo kvietęs bendradarbiauti.’’
Visi šitie “Draugo“ argu

mentai yra aiškiausias parody
mas to, kad jisai begėdiškai 
paimelavo. Vienintėlis faktas, 
kuriuo jisai įstengė paremti 
savo biaurų išmislą, yra tas, 
kad koks tai “Laisvės” Plium
pis parašė, jogei jisai kalbėjo
si su “vienu žymium kairesniu* 
redaktorium, nesenai grįžusiu 
iš Amerikos”. “Draugas” sa
kosi nežinąs kito tokio redak
toriaus (matoma, jis laikraš
čių neskaito!), kaip tik “Nau
jienų” redaktorių, todėl nega
lį būt jokios abejonės, kad 
“Laisvėje“ eina kalba apie P. 
Grigaitį ir kad visa, kas tenai 
pasakyta, yra šventa tiesa!

Kad “Laisvės“ rašytojas vi
sai nemini vardo to redakto- 
riaus, su kuriito jisai neva kal
bėjosi apie Amerikos laikraš
čius; kad jisai nenurodo nei 
kurį laikraštį tas redaktorius

Grigaitis, Sirvydas, 
nas, šliakys 
‘Musų rašyba 
yra geriausia, 
nesnieji rašo

' ta^la rašyba susivienodins.’
“Jei jie taip mano, jie 

pasirbdo perseni kitaip pro- 
taut. Jie net pasirodytų aG 
silikę nuo progreso. Kaip jie 

išmoko rašyt kel: desėtkai 
metų atgal, visai netvarkiai, 
negali norėt kad ta pati ra
šyba liktų amžinai ir 
taikoma ateinančioms 
kartėms.”

pri- 
gent-

“seni 
nerei-

Ne taip yra baisus tie 
redaktoriai“. ’Jie visai 
kalauja, kad ateinančios 
kartės rašytų taip, kaip jie. 
Atvirkščiai, jie patys laikui 
bėgant po truputį keičia .savo 
rašymo 'būdą, stengdamiesi pa
sivyti “progresą“.

Bet yra labai naivu manyti, 
kad kelią tam progresui gali 
rodyti Amerikoje gyvenantys 
lietuviai. Tai yra uždavinys 
kalbos žinovų, gyvenačių Lie
tuvoje: Jablonskio, Būgos ir 
kitų. Kitokiu darbu jie nei 
neužsiima.

KIPRO PETRAUSKO GAS
TROLĖS VOKIETIJOJE.

Paskutinėmis dienomis Vo
kietijos jaikraščiai (Berliner 
Tageblatt Nr. 434 15 IX—23 
m ir kiti), plačiai rašo apie ža
damus daryti didesniuose Vo
kietijos miestuose (Berlyne, 
Dresdene, Leipcige ir kitur) 
Valstybinėje loperose Kipro 
Petrausko koncertus. ?

Iki pradės veikti Lietuvos 
opera, dainininkas žada . aplan
kyti su gastrolėmis visus Vė- 
kietijos žymesniuosius teatrus. 
Be 
kas 
jau

to, iš' Vokietijos iPetraus: 
dar važiuos Italijon, iš kur

Trys mitingai.
I. GRAŽIĄ DIENĄ PERKŪNAS

Himmiherrgottsakramcnt! 
Devyni periamai ir dešimta 
ragana! — Penktadienio rytą 
pašokęs iš lovos pradėjau vel- 
niuotis. Ne todėl, kad tai penk
tadienio rytas, vadinas diena 
iš prigimimo nelaiminga, bet 
kad lietus smuko, kaip sma
la, iš dangaus, o kažkur ne 
taip toli nuo mano lindinės 
armotos tratėjo ir bubnas 
staugė. iNa! manau, ar jie pa
dūko ar ką! Tokią prakeiktą 
rudenio dieną revoliucija kel
ti! Ir kas matė rudenį revo
liuciją! Tiktai bolševikai ru
denį revoliucijas tedirba, o 
visi kiti išmintingi žmonės pa
vasario laukia. Pavasaris — 
visų galų revoliucijomis sezo
nas! Net Mussolinis ir tas 
savo “revoliuciją” pavasarį kė
lė! Tiesa, ispanai prieš kele
tą dienų iškirto šposą ir ru
denio metą, bet tai juk kas ki
ta: įspanų |revoliUc|ijo(S visuo
met atžagarios eina. Kiek jie 
kartų “revoliucijas” dirbo ir 
jos visos niekais baigės. O šį 
kartą be revoliucijos iš syk 
kontrrcvoliuciją padirbo: tegu 
jiems Dievas Tėvas ir šventas 
Antanas iš Padvos padeda! O 
aš dar tik vakar skaičiau Pa
varų valdžios partijos atsišau
kimą, kuriame žodis žodin pa
rašyta :

“Mes stovime rimtų ir le
miamų dienų angoj. Bavarų 
Liaudies partijos |dairbininkų 
sekcija kreipias į partijos 
draugus mieste ir provincijoj, 
kviesdama išlaikyti karštą šir
dį ir šaltą galvą busimųjų, į- 
vykių aky vaizdo j. Tevyksta 
tai, kas turi įvykti!”

Man jau vakar dinktelėjo j 
galvą šiuos žodžius beskaitant, 
kad tai siūloma peilis į pašo
nę ir nuodėgulis į pastogę, o 
šliandie armojtos ’haubiai, kaip 
visos Ispanijos jaučiai į peklą 
suvaryti. Kas kas, o laikraš
čių korespondentas turi pir
mas būti ant barikadų — tokia 
jau gazetninko brudo Šlužba!

Net mano piktajai šeiminim 
kei nekinktelėjęs, smukau j 
gatvę -— revoliucijos ieškoti. 
Lietus, pila, kaip smala— kur 
ji pekloj toji revoliucija?!

Vėjas, nusivertęs nuo Alpų 
aitvarais švilpia po Miunche
no gatves, gatvėj ir armotų 
nebesigirdi, tiktai visos tvoros 
įvairiakailiai spindi: buvo ten 
skeilbimai tamsiai raudoni, 

šviesiai raudoni, rožavi, vyš- 
navi, geltoni, juodi ir visai 
mėlyni. Ir kiekvienas jų skel
bia milžininšką susirinkimą, ir 
kiekvienas jų savo kaimyną, 
tvoroj pakabintą, kiek mokė
damas keikia.

Pasirodo, kad akyvaizdoj to
kios galybės mitingų, bavarų 
kariuomenė po kazermes ma
nevrus daro, kitaip sakant, 
gązdina mitinginįiUs intrigan
tus: žiūrėk, trukšmo nekelkit, 
o tai dar mes gyvi... Bet man 
nuo to ne lengviau: maldinėk 
po visus 'mitingus. Ir jie vis 
karkiamose vyksta, kur alaus 
negerančių neįleidžiama...

Nubudusią širdžia nuo roža- 
vųjų pradėjau4 — į pirmų kar- 
čiamą numoklinau.

II. LOS VON BERLIN.
Į šią karčiamą buvo kviečia

mi visi geri žmonės, kurie ba
variškai galvoja, ir bavarišką’ 
dūšią, turi. Karčiama buvo jau 
pilnutėlė, vietelę gavau pagal 
kažkokį bosą, kuris vietoj gal
vos turėjo kažkokią baltą puo-1 
dynę, žiurėjo skersas į savo mo
linį alaus puodą ir visą laiką 
burčijo: ' .ve.rflucht Strcse- 
mann...

Kalbėjo kažkokš mažas 
žmogutis, bet jo balsas buvo 
didelis, sugniauštas kumštis 
dažnai aukštin kilo, ir žemyn 
nusileisdamas visuomet teisin

gai į molinį alaus pu'odą pa
taikindavo. O jis kalbėjo di
džiai išmintingai, ir jo žodžiai 
buvo šitokie:

—Visa, kas iš Berlino ateina, 
žulikystė, ir mes bavarai to
kio durniai. Mes privalom mu
sų gclžkelius ir musų karalių 
Ruprechtą atgauti ir berlinic- 
čiai gali sau pasilaikyti jų 
kiauJydcs j ir (Hodienzoller^iu's. 
Tiktai Berlinas turi kasdien 
atsiųsti septintą dalį, pernakt 
padirbtųjų pinigų. Reikia, 
kad ponas von Knilling’as 
trenktų kumščiu į sta
lą, tai prancūzai įgaus tokios 
bailės, kad iš Ruhr’o patys 
smuks atgal...

Čia žinoma tiktai kalbos są- 
trauka. O buvo kalbėta dar 
daug gražių daiktų. Pavyzdžiu*!, 
kalba pradėta nuo to, kad dar 
kartą iškilmingai pareikšta, 
kad jie nenori skitris nuo vo
kiečių valstybes, kad jie yra 
ne separatistai, bet Ifederalis- 
tai; tiek daug kartų jie esą tai 
pareiškę, o peibeliai žino, ko
dėl jiems niekas netikįs. Net 
maršalas Hindenburg’as, pasi
viešėjęs Bavarijoj, ir apleisda
mas Miuncheną pamokslą pa
sakė: Jtfs bavarčikai, nors ir 
trumpam laikui nesiskirkite 
nuo Vokietijos. Kai jums bu
vo sunku, jums prusai buvo iš
tikimi, tai kai dabar prūsams 
sunku, tai ir jds turit būti 
jiems ištikimi...

Kalbėtojas pripažino, kad 
prusai seniau Vokietijai daug 
yra prisitarnavę, kad dabar jie 
pasidarė pacifizmo, internacio
nalizmo ir socializmo tvirto
vė ir gresia šiais padarais vi
są šalį užsmardinti. Tai dar 
nebūtų taip bloga, bet bloga 
tai, kad Prūsuose cicilikai pa
gavę į savo rankas valdžią iš
varė iš Prūsijos visus geruo
sius žmones, visu*s patriotus. 
O kur šiem biedniem nabagė
liam bepasidėti: atvažiavo jie 
į Bavariją, mes juos priėmėm, 
priglaudėm, o jie ėmė ir išpir
ko musų dvarus, musų fabri
kus, musų vilas, palikę mums 
poperinių pinigų krūvas. Also: 
šalin prusai!

Gerokai teko ir Ludendor- 
fu’i: mat jis prūsas, Miunchene 
nusipirko didžiulę vilą, ir agi
tuoja už prusus. Ar ne metas 
butų ILudcndorfui važiuot na
mo į Prūsiją agituoti, o ir ki
tam neprašytam svečiui Hitle
riui į savo Austriją kraustytis: 
bavarčikams jie abu jau įkyrė
ję...

Prakalba butij gana linksmai 
pasibaigus, jeigu tai butų mi
tingas kokios kitos partijos, o 
ne ūkininkų sąjungos, kuri 
draug su liaudies partija su*- 
daro Bavarijos valdžią, ir va
dinas už savo žodžius kiek at
sakom inga yra. Kadangi man 
kaikas liko neaišku, tai aš pa
siėmęs baltą poperiuką, kurio 
kitoj pusėj buvo atspausdinta 
mažutėmis rajidėmis “penki 
milijonai markių” —■ surašiau 
visą eilę klausimų, į kuriuos 
tikėjaus atsakymą gauti. Tuo 
labiau kad kalbėtojas dar bu
vo pasakęs, kad Ruhr’o srity 
pasivis pasipriešinimais nieku 
būdu negali bu’ti sustabdytas, 
kad Versales taikos ėuta4*tds 
Bavarijoj daugiau nebeegzis
tuoja, kad reikia tuojau įvesti 
visuotiną karo prievolę...

Mano klausimai skambėjo 
šitaip:
, 1) Dabar, kada Vokietijai 
reikia pergyventi lemiamoji va
landa, kada Ruhr’o kovos pra
laimėjimas bus nei kiek ne 
lengvesnis už 1918 metų pra
laimėjimą, kada jau faktinai 
ta kova pralaimėta, kada ten
ka įtempti visas pajėgas, kad 
išvengti anarkijos Vokietijoje, 
—ar metas kaip tik šiuo mo
mentu galvoti apie Bavarų 
paštą, gclžkelius, finansus, ka- 
ruomenę?

2) Jei Ruhr’o krašte dar ir 
toliau tęsti pasipriešinimą, tai

kaip tą reikalą toliai." finansuo
ti? Nes juk toji akcija pačių 
monankistų apskaitymu kai
nuoja Vokiečių valstybei į die
ną 40,000,000 aukso markių!

3) Kaip sidvarkyti vokiečių 
finansus, jeigu toliau Ruhr’o 
akciją tęsti?

4) Jeigu jau eiti prancūzų 
mušti, tai iš kur paimti ginklų, 
moderninių karo priemonių ir 
tani reikalingų lėšų?

5) Kaip pagaliau pasodinti 
ant sosto Ruprechtą, jeigu jis 
pats sako, kad jam dabar ne 
dinastija rupi, bet tėvynės gel
bėjimas?

Aš visa tai buvau labai rū
pestingai surašęs. Ir buvau 
jau pakeliui j podiumą, kad 
raščiuką įteikti. Ret mažąsai 
žmogiukas dar kartą prabilo. 
O jis kalbėjo, kad afišos kai
navo 320 milij.onų, išlipinimas 
70 milijonų ir dar kokios tai 
istorijos 500 milijonų.. Pasi
pylė po salę ponios ir panelės 
su tam tikromis skryniomis ir 
prašė į jas po pusę litro alaus 
-^puslitris kainuoja tiktai pen
ki milijonai, čia man širdį 
suspaudė ir aš .savo korčiukę 
su klausiniais -’į skrynią įnia- 
kalojau-^ir atsaiko negavau...

Mažasis žmogutis baigė kal
bą: Berlin ist am Ende —die 
Rayem stehen auf! Berlinui 
galas—Bavarai kįla!

Ir dumoju kūrendamas per 
lietų į kitą mitingą: vargas ša
liai, kurios piliečiai tokiu me- 
*■1! tokius daiktus kalba! Ir kad 
Bavarijoj revoliucija dar ne 
taip greit bus, nes šio kailio 
monarkistai ne taip greit su- 
slikalbės su Liudendorfo,-.Hitle
rio monarkistais, o gal šiuos 
pastaruosius ir iš Bavarijos iš
vys... Ir dar dumoju, kada 
ateis metąs, kada musų žemai
čiai panorės turėti savo paštą 
ir gelžkelin's ir Telšiai pasi
šiauš prieš Kauną?.. Ir vis 
tiktai nežiūrint į savo mizeri
ją,'žmonės kurie dabar jau at
virai kalba “los von Berlin“ 
gali daug blogo Vokietijai pa
daryti. Ir padarys, nes tos 
pinklės, kurios tenka pakelti 
Štrezemano kabinetui, tas sabo
tažas ir nuolatinis darbo truk- 
dyms, nuolatinis vokiečių vie
nybės ardymas jau dabar labai 
sunkiai atsiliepia, kaip vicliVj, 
taip užsieny. Šiuo žygiu lie
tuviai valstybės žvilgsniu la
biau pribrendę už vokiečius...

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ.

Paežeriai, Vilkav. apskr. 
Rūgs. 10 d. vakare Paežerių 
k. 17 m. amžiaus vaikėzas 
Adolfas Priešpilis nušovė savo 
tėvą Andrių už tai, kad tėvas 
jį kelis kart gerokai pabandęs. 
Jis kaltinąs motiną, kad ji prie 
to pagirdžiusi. Abu jau kalė
jime. Vedama tardymas.

Barbės liežuvis.

Jurgis Bukana, pasiturįs 
ūkininkas, vedė skaisčią pa
čią.

Na, vedė — vedė, ne vi'enas 
Bukana veda pačią; bet tiek 
reikia pasakyti, kad jis gavo 
tol^ią, kokios norėjo.

Bet! Nors pati buvo graži, 
skaisti, maloni, ir taip toliaus, 
— jis buvo nelaimingas. Ir vi
sa nelaimė buvo ta, kad jo 
Barbės liežuvis buvo priaugęs.

Viskas gerai, kad ne tas lie
žuvis. :

■Rufpinosi Bukana. Ir kurgi 
žmogus nesirūpins, kad tokia 
graži lakštingala, o ne gieda.

Išgirdo, kad už Kirsnos cil- 
to yra koks ten “cirulis”, ne 
ciruj|is, |“rurgĄs“ — iar kas 
toks, kur liežuvius taiso. Jis 
tuojaus jį surado ir užmokėjęs 
dešimts ri.'blių parsivežė na
mon. Bematant, jis Barbei lie
žuvį taip atliuosavo, kad to
ji pračiulbo kaip tikra devyn- 
liežuvė. Bukana neapsakomai 
džiaugėsi. . '

Bet po kiek laiko Barbės 
liežuvis jau ir devynliežuvę 
viršijo: jis taip ėmė barbėti, 
kad nei devyni velniai išbū
tų galėję sulaikyti.

E-e! Bukana dui vėl u!ž Kirs
nos cilto. Kaip vėjas nulėkė.
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Apžvalga.
MOKSLEIVIJA DAUGINAS.

Maža rasi mokyklų, kur ne
būtų lietuvių. Augštęsnės mo
kyklos paprastai leidžia bule- 
tinus, iš kurių mums tenka 
šį tą patirti. “The. Schurtz 
Eveniing jLleader’’, moksleivių 
leidžiamas, štai ką rašo apie 
ateivius moksleivius:

“Užrubežy gimusių atei
vių į musų mokyklą šį metą 
įstojo apie penki šimtai mo
kinių, arba per pusę dau- 

,i giau negu praeitais metais. 
Tas reiškia, kad žmonės jau 
patys susipranta, jog jiems 
reikia mokintis, ypač šios 
šalies kalbos, o podraug ir 
augštojo mokslo. Ateiviai 
taipjau labai pasekmingi vi
suose mokslo skyriuose.”
Schurtz aulgštoji (High 

School) mokykla yra labai di
dele ir prieinama visiems atei
viams nežiūrint amžiau^ ir 
lyties skirtumo. Ypač vakari
niai, kursai yra lengvi ir kredi
tai esti geri.

Toj mokykloje yra jau ir 
lietuvių mokinių.

ŽENGIANT PIRMYN.

Bile organizacijos organas 
esti jos reikalų reiškėjas, agi
tatorius ir organizuotojas.. Su 
organo pagelba stengiamasi 

T plėtoti jos principus ir auklėti 
organizaciją.

Iki šiol “Moksleivių Keliai” 
buvo spausdinanti mažam žur
nale, “Artojuje”, kur nebuvo 
galima skleisti agitacijos, negi 
tinkamai lišaiiškjn.ta orgaitiza- 
cijos tikslus. Žurnalą skaito 
maždaug rinktinė publika, o 
nepasiekiama plačiosios mi
nioj Pašaliniuose laikraš
čiuose taipjau nė žodelio apie 
moksleivių judėjimą nebuvo 
parašyta.

šiais metais, kada “Naujie 
nos” tapo moksleivių organu, 
kaip tik ir yra proga sustiprė
ti, susiorganizuoti ir sutverti 
naujų kuopų. Jeigu visa tai 
atsiekus, tai reikia dirbti, agi
tuoti ii- nur<xlyti liavidž-iai, ku
rioje yra ir da bus naujų mo
ksleivių, kad jie prisidėtą prie 
Liet. Moks!. Susivienijimo A- 
meriko^e. Organizavimo® rei
kalas yra tas, kad lietuviams 
reikia štai ko: literatūros, me
dicinos, inžinierijos, meno kū
rėjų ir daug kitų žmonių, ku
rie keltų lietuvių tautą. Neor
ganizuoti būdami mes lengvai 
užmiršime savo tautą ir dirb
sime tik ten, kur gausime ge
resnį atlyginimą.

Mes budinsimai moksleivių 
sąmonę ‘^Moksleivių Keliūtose” 
ir kituose laikraščiuose, idant 
atkreipus jų domę į musų tik
slus.

P-as A. A. Tulys per porą 
metų vedė “M. K.” darbščiai. 
Bet visgi reikia priminti, kad 
veik jam vienam ir tekdavę 
užpildyti špaltes, nes iŠ moks
leivių maža kas berašydavo. 
Taip nėra gera. Redaktorius 
pats būdamas mokykloj!? esti 
užimtas. Antra, tai kad vie
nam asmeniui netinka, geriau 
sakant, negalima iš visų mok
slo sričių rašyti. O moksleivių

tarpe randasi daug įvairius 
mokslus einančių asmenų. 
Tad reikia kooperutoti, norint 
pagerinti savo organizaciją.

Taipgi “Moksleivių Keliuo
se“ dėsime žinučių organizaci
jos reikalais. Kitaip išrodys, 
jog “iM. K.” nieko neturi su 
pačia organizacija.

Moksleivių žiniai.

Pasitarus su “Naujienų” ad
ministracija Centro valdyba ir 
redakcija pareiškia, kad “M. 
K.” išeis kas 15 dieną kožno 
mėnesio, šeštadieniais “Nau
jienose” stokoja vietos apgar
sinimų delei. Tad “M. K.” 
bus spausdinami tada, kada 
supuls 15 d. mėnesio.

Sideritas (FeCO3) arba ge
ležinis špatas. Šitos rūšies ru
dis nelabai tėra vartojama ge
ležies gaminimui, nes tiktai 
beturi apie 48 nuošimčius ge
ležies, apart to reikalauja apš- 
čiai, atskirimui angliarukš- 
ties, o paskui vėl’ reikia pilti 
į kitus pečius atskirimui degio 
(oxjgeno) nuo geležies. Bot 
Ang|lijd|je CĮievelando apylirt- 
O^ėse sideritas per (eiles jmrtų 
yra išnaudoja'mas geležiai ga
minti. —J. Lazdauskis.
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Meno srityje

L.
Anksti pavasario rytmetį, slėpininga nakti

nė tyla atskleidė juodą rūbą viršumi miško, 
tarsi iš miego nubudusi su malonia balzgania 
šypsą pasveikino: Aurora!..

Lakštutės, lyg keno nugązdintos, pertrau
kė savo naktinę meliodiją ir klausėsi ten skam- 
bančių ir skęstančių giliose giriose, saldžiai 
kalbančių atbalsių!.. ,

Buvo tyku, ramu, nė gyvos dvasios!..
Medžiai stovėjo sukrypę beformiam miši

nyje, apsiausti balzgania diejioaušrio migla; 
žiurėjo į vienas kitą. Maži elksniukai glaudėsi 
prie didžiųjų medžių, lipo jiems ant kojų, ties
dami; savo galveles į viršų, lyg kūdikis prie mo
tinos, norėdamas ją pabučiuoti...

Saulė pasveikino savo auksiniais spindu
liais— it ta mergelė šiltomis lupomis paliesda
ma, bučiavo pirmą sutikimą... Miškas prisi
pildė gausiai įvairuojančiais aukso mirijadais ir 
gyvybe kvėpuojančia sveikata.

Ir vėl pradėjo atsiliepti užklydusis paukš
telio balselis tankiose, lapuotose šakose. Jam 
antras pritardamas kūrė dangišką melodiją... 
Ant lauko užmirštas vėjalis nusipurtė, ir,' tarsi 
pajutęs miške pražydėjusių gėlių ir uogų skanų 
kvapsnį, atbėgęs supurtė vieną-kita lapelį, nu
bėrė ant žemės nudžiuvusiap žieveles, ir lyg 
susigėdęs savo žiauraus darbo vėl nusiramino.

< *■ r • > ■ * • *
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Geležies rudis
r”

Rudį randame gamtiškai su
siformavusią įvairiuose žemės 
sluogsniuose. Iš rud-ies esti 
pagaminami metalai. Plačiau
siai ir apščiausiai ant žemės 
paviršiaus užtinkame geležinės 
nulies. Geležis yra gamina
ma iš hematito, magnetito, li
monito, ir siderito, nors yra ir 
daugiaus geležies rudies rūšių, 
bet jos yra netinkamos gele
žiai gaminti.

Himatitas (Fe2 03), turi 
savyje apie 70 nuošimčių ge
ležies, ir apie 30 nuošimčių 
degio (oxigeno). Jis yra raus
vai raudonos spalvos, kaip ko
kiose vietose esti kietas ir 
svarus, arba kitose minkštas ir 
išsipūtęs. Jis randasi Suvie
nytose Valtsijose ant Mesabi 
kalvų ir prie Didžiojo Vande
nyno 1 (iP’acifliįdi Ocean), Japo
nijoje, Alžyre, Ukrainoje,' Že- 
mutinioje Dncpro apylinkėse.

Magnetitas (Fc3 04) juodos 
spaulvos, paprastai kietas, la
bai magnetiškas, turi apie 
72.4 nuošimčius geležies. Ame
rikoje magnetitas nėra varto
jamas geležies gaminimui dėl
to, kad turi labai apsčiai sul- 
furo, (sieros) fosforo, ir ti- 
tanio. Sulfuras ir fosforas 
susimaišęs su geležia, padaro 
ją labai netikusia. Titanium 
padaro limpia gelžune; kada 
r utelių. yra Icii-irtinaj-na. ižiskyri- 
mo pečiuje, tada gelžune pri
limpa prie pečiaus sienų, taip 
kad negalima jos išleisti lau
kan, tada reikia aitšalldyti pe
čių ir iškirst geležunę. Bet 
Švedijoje, Norvegijoje ir ant 
Uralo kalnų randama labai 
švaraus magnetito iš kurio yra 
padaromas geriausios rųšies 
plienas.

Limonitas— (2 Fe2O3, 3H2- 
O) rausvos į žemę panašios 
spalvos, turi apie 59.8 nuo
šimčius geležies, dažnai yra su
simaišęs su įvairiolmis negeisti
nomis medžiagomis. Limoni
tas yra pelkių rudis. Limoni
tas yra išnaudoja'mas geležies 
gaminimui Lotaringijoje, LUx- 
emburge ir Pietinėse Valstijo
se Suvienytų Valstijų.

Lietuvoje Limonitas randa
si sekančiose vietose: ‘Kazlų 
Rudoje, Rudnioje, ir apie Pa
pilę, Šiaulių apskrityje. Prie 
Papilės Limonito nedaug te- 
siranda ir tas pats labai pras
tas tiktai apie 22 nuošimčių 
geležies.

Jau ko ne ko, bet meno pa
žinimo lietuviam labai daug 
stokoja. Ypatingai lietuviai 
moksleiviai tame atvėjyj turė
tų pažiūrėti platesnėmis aki
mis į meno kultūrą, jo istoriją 
ir dabartinį atspindį. Tai yra 
būtinas reikalas kulturingam 
žmogui tatai padaryti. Meno 
(nepažindamais žmogus nesti 
pilnai apsišv|etę|S. Meną (aš 
turiu oineny dailę), geriau 
pažinti reikia gilintis į analo
gines studijas. Šiandie mes 
pergyvename jau ne be prad- 
menas, o išaukštintojo klasi
cizmo savingumą meno pašau- 
ly.

Menas, (ypatingai svarbioje 
rolėje dailė) seka musų įgim- 
ties materialinėmis pėdomis. 
O mes Dievų išminties sunai 
ir dukters, turime taip siau
rą regratį apie dailę!

Dailė yra imusų išminties 
augintoja, kuri atvaizduoja 
musų pačių kulturinį stovį. Iš 
jos mes visi galime mokintis 
ir nors išmokti kaip ją pažin
ti, gėrėtis ir kodėl gėrėtis?

Jeigu žmogus pasižiūrėjęs į 
paveikslą šaltai nuo jo nusi
suka šalin, lai tyčia stato sau 
klausymą: kodėl jam jis ne
padarė įspūdžio arba nepatiko. 
Tuomet jis suras atsakymą. 
Tatai reikia išmokti žiūrėti, o 
nesiskubinti bėgti nuo jo ša
lin. Taip bėgdami mes daug 
kitų dalykų gyvenime nepaste
bime.

Musų svarbiausia priedermė 
bus šiame skyriuje aprašinėti 
meno-<lailes parodų ekspona
tus ,teikti žinių1 iŠ meno istai- 
gų. Daryti peržvalgas ir kriti- 
ką kas mėnesis iš galerijų.

Moksleiviai gali pasinaudoti 
puikia proga Dailės Istitute 
duodamomis iliustruotom lek
cijomis iš įvairių meno sryčių. 
Lekcijos esti kas antfadieius 
nuo 4 v. po pietų iki 5:30 vai., 
Fullerton Hali svetainėje. 
Tos lekcijos skiriamos dailės 
studentams, bet galima daly
vauti ir publikai.

Per visą žiemą Instituto ga
lerijos bus užpildytos paveiks
lais ir skulptūros kuriniais., š.

PRANEŠIMAS.

Liet. Moksl. Susiv. Amer. 
Centro valdybos, Apšvietos ir 
Fondo komisijų < susirinkimas 
įvyks septintadienio vakąre, 
7:3U vai., spalių 14 d., R>y- 
mond Chapel svet.

Visi komisijų nariai privalo 
dalyvauti mitinge, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui.

Centro Valdyba.

Išsigiedrijo dangus. Mėlynė atsivėrė gili, 
begalinė-r-heišmatuojamų paslapčių šaltinis!., 
ir vėl pradėjo tiesti pilkus rudžtis ant savo gied
rios kaktos... . (! a .

Praėjo rytas... ./» ’*
Praėjo L. i ' ’
Brangi atmintis praėjusio ryto, praėjusių 

daugelio rytų ir vakarų, lydėjo mane į nežino
mąjį iliuzijų pasaulį. Pasaulį, kur visi eina ir 
nė vienas iš ten nesugrįžta...

w Lakštučių dangiška meliodiją liko kur tai 
toli,toli... Ir jau nelydėjo manęs. Ji pasiliko 
dangiškos giedros rojuj...

O čia!.. Bangos, šaltos bangos... Jos ku
ria juros gilumoj perveriančių širdį meliodiją... 
Atsimuša nuo kranto, skęsta ir vėl kabinasi, 
gaburiuoja ir šaukia iš juodus bedugnės nesu
prantamu šauksmu...

Bailus vilnių siūbavimas, sunkus juros de
javimas slegia mano krutinę. Gaišta paskuti
niai atdusiai mano gerklėje, silpnėje jėgos... 
Vėjas susipainiojęs šėlimo puotoje, piešia pras
ėjusių dienų paveikslus. Skleidžia lapus sapnų, 
svajonių ir patyrimų knygoje, valandėlei suža
vi ir šaltai prajuokina lupas...

Gi sielą vėl suramina praeities lakštučių 
himnai, ir gyvenimo dienos slydusios it krykš- 
talas fontaninėj gijoj... Tų akučių spindulėliai, 
kurie taip maloniai glaudė mano sielą prie 
savęs... Slėpininga mėnulio šypsą, tie užburti 
jausmai, brangios meilės kęsmai, jai atiduoti 
žadėti.... Ir brangios svajonės, ir aukso lašai, 
tryškę iš krutinės atdusių jai ant kiekvieno 
žvilgsnio lydėti...

‘Sapnas išsiskleidė...
Rodos guvo tik vakar?....

(“Atžalos”)

“Moksleivių Kelių” redakto
riaus, M. J. šileikįo, pakvies
tas aš apsiėmiau bendradar
biauti moksleivių organui Kad 
neapgaudinėjus kitų ir savęs 
aš iš karto pasakysiu, kad daug 
paisižadėltii nega|liu|. Mokslo 
metas prasideda, ir įmano 
draugams čionai įrodinėti ne-’ 
reikia kaip sunku yra tęsti 
mokslą ir tuo pačiu laiku sa-. 
vo jėgomis pelnyti duoną. Aš- 
trtonių valandų darbas ir mo
kykla išeikvoja paskutines jė
gas ir laiką, taip kad nelieka 
laiko dagi tinkamam pailsini. 
Vienintelė išimtis yra sekma
dieniai. Norint savo organiza
ciją ir organą palaikyti ge
ram stovy prisieina tuo darbu 
užsiimti ,pailsio laiku. Turė
damas tai omenėj aš organui 
bendradarbiauti ir sutikau. 
Jeigu tokį pasižadėjimą pada
ręs jį pildytų kiekvienas mo
ksleivis, tai musų organizaci
ja ir organas > tarps. Kiekvie
nas musų gali pašvęsti kas 
mėnesį keletą valandų, paruoš
damas organui vienu ar kitu 
klausimu raštelį. Taip elgda
miesi savo organą mes padary
sime malonų pasiskaityti ne 
tik visuomenei, bet ir patys 
sau.

Pradėdamas savo pareigas aš 
iš anksto noriu pažymėti, kad 
pasireiškiančiais lmuąų: organi- 
žacijoj ydas aš netoleruosiu. 
Aš todeį prašysiu “Mokselivių 
Kelių” vedėjo kąd ir nepalan
kius musų organizacijai rašte
lius priimti, darant šalę jų sa
vus sprendimus ir savo kriti
ką. Reikia atsiminti, kad la
biau tarpsta,; tos organizacijos, 
|<lJr ‘pasireiškia didesnis nuo
monių ’ skirtumas, rimta ir 
liuosa kritika. Daugelis žmo
nių įsivaizduoja, kad visi tie 
asmens, kurie savo šalies arba 
organizacijos tvarką kritikuo
ja yra išdavikai. Istoriniai 
faktai tačiau rodo, kad tos ša
lys ir organizacijos labiau tar
po, kur laisvai buvo leidžia
ma žmonėms reikšti savo nuo
mones ir daryti liuosą kriti- 
ką.

Rąžyti į organą man dau- 
giausia teks organizacijos rei
kalais, kadangi iŠ pat jaunys
tės dienų man teko darbuotis 
rtambiosie Amerikos lifetuvtiių 
organizacijose, kur aš turėjau 
progos iš jų daug pasimokinti. 
Be to aš Laiks nuo laiko dary
siu vertimus vaizdelių bei apy
sakų iš man žinomų svetimų 
calbų. . ■.

sUrėdymo;
organizuoy- i 

savo prob .i ,

organizu jasi 
organjzajcijon dėl ąrti- 
sasipažinimo su mokslą 

Turėda
mi ją ir laiks

visuomenes 
is peria u pa- 
as k’- in1 .>

šileikių Mikas.

JANYSTEI.

Jaunyste, tu žaidri, kai tas rytas skaidri, 
kvatoji ir juokies iš savos ateities!

E, tau niekas nerupi, lyg tas vynas kūpi 
iš taurės gyvenimo jūron ir liejies...

Nežinai, kad tatai •a'pslri'iavi-lc.s tau .rytai, 
ir pilki vakarai suruoš tau pokilį liūdną!. ..

Šileikių Mikas

MOTERIŠKĖ.

O tos akįs, akįs, akįs 
Jaunos vikrios moteriškės, 
šviesios, gyvos, ryškios, tryškios 
Kai laukinės voverytės.

' O tos lupos, lupos, lupos, 
Kai lelijos prasišiepę. 
Džiaugsmo meilės pilnos kupios 
Bučkio laukia pasistiepę...

O tas veidas, veidas, veidas, 
Jauno mėnesio bučiuotas, 
Tyli myli prieblandoje 
Iš bakūžės išviliotai.

šileikių Mikas. į j 

ŪPAS.

Ūpas, Ūpas įmano laimė.
Tavo ūpas man linksmybė 
Net gyvenimas jam* supas 
Jame dingsta visa baimė.

* * *
šį kartą kalbesiu apie moks- 

eivių organizacijos tikslą. To
kią temą pasirinkti mane pa
skatino ta aplinkybė, kad mu
sų organizacijai besiplečiant į 
musų eiles ateina vis didesnis 
ir didesnis skaičiui jaunų mo
ksleivių, kuriuos norint pada
ryti pastoviais oiiiganizadijos 
nariais ar Uoliais darbuotojais 
peikia supažindinti su tomis 
užduotimis, delei kurių ši or
ganizacija tapo sutverta. Dar 
svarbiau yra supažindinti su 
musų organizacijos 'misija pa
čią, lietuvių, visuomenę, o ypa- 
lingal tėvus tų .moksleiviu, 
<urie pas mus dar nespėjo at
eiti. Dėstydamas savo organi
zacijos pareigas aš nenoriu* nė 
vienam savo nariui bei pačiai 
organizacijai savo nuomones 
brukti kaipo šventą ir neklai
dingą dalyką. Aš tik papras
tai reiškiu savo nuomonę apie 
tai, kuo ir kaip musų organi
zacija gali pasitarnauti lietu
vių visuomenei ir tautai. Jei
gu mano draugų moksleivių 
tarpe rasis tokių, kurie su ma
no reiškiama nuomone nesu
tiks arba ras reikalinga dau
giau ką-nors pridėti, atlikdami 
tatai rimta kritika musų pačių 
organe, ašr busiu labai dėkin
gas. .. . |

Gyvenimų apystovų įvairu
mas ir skirtingi'žmonių palin-' 
kimai dalina žmones į skirtin
gas grupes su skirtingais rei
kalai^ skirtingais tikslais ir 
nuomonėmis. Kiekvienos pro
fesijos, ajmato ir politinių įsi-

tikinimų žmonės spiečiasi į 
tam tikras organizacija#. Tų 
organizacijų tikslai yra laibai 
ne vienodi: pramonės darbi
ninkai! organizuojasi į savų 
amatiines bej profesines sąjun
gas kovai prieš darbdavių iš
naudojimą; vienodų pažvalgų 
žmonės organizuojasi į politi
nes partijas gerinimui bei pa
keitimui socialio 
prolfesionalali 
sekmingesnei 
darbuotei.

iMo|ksWv;ai 
savon 
mesni(
einant i is lietuvi is. 
mi su vū organiz 
nuo lako sUsirin lami apkal
bėjimui savų 
reikalų, jie kur 
Ii pagelbėti vi
suomenei ir u Ubai 1. ač 
svarbus yra bendras moksleivių 
susitarimas visuomenės švie
timo darbe. -

Kiekvienas protingas žmo
gus sutiks su tuo nemaloniu 
faktu, kad lietuvių tauta ne
gali lygintis su, didesnėmis pa
saulio tautomis nė litera Liro
je, nė meno bei kultūros da
lyk uosle. Studijuodami įvai
rias mokslo šakas svetimomis 
kalbomis, (lietuviai mojkskii- 
viai gali supažindinti su jomis 
savo tautos žmones. Bet to 
negali taip sėkmingai padaryti 
pavienis moksleivis. (Negali 
vienas moksleivis išleisti laik
raščio ar knygos, negali jis su
rengti prakalbų, prelekcijų ar
ba dailės bei meno vakarėlių. 
Organizuotąsi sutartinas ir 
bendras moksleivių darbas tu
ri būti tuo įrankiu, idant pa
dėjus . lietuvių tautai žengti 
urogreso keliu kartu su kito
mis tautomis.

Nedaug rasime lietuvių tar
pe žmonių, kurie doinisi mu
zika, tapyba, piešiniais ir dai
nomis. šias mfeno šakas iš
ėjusiems žmonėms todėl ten
ka daug nukentėti: jie lietuvių 
tarpe savo profesija negali 
pelnyti duonos ir yra vergia
mi eiti dirbti kitoms tautoms 
arba užsiimti kuo nors kitu. 
Todėl dar mokslą tebeidami 
'moksleiviai privalo tais kultū
ros dalykais savo tautos žmo
nes supažindinti.

Užsieny einantieji mokslus 
lietuviai mokseliviai labai iš- 
tautėja Ypatingai toks ištautė- 
jimas yra pastebimas Jungt. 
Valstijose. Pasišalinę nito lie
tuvių, jie pamiršta jų kalbą, 
ir baigę mokslą dažnai nueirr 
dirbti. s^n moms 
Žymių w lieti zių 
darbuotojų 
lenkus, rusti 
tap tzr 
mok si* ,’i ų
daių padirbėti! i’ 
suoi • nizuodair' 
mokslą einan 
mojksleilvi us i r
juos su iietuvii’ 
tauta.

iDĮedami savo 
pamatan viršuje
reigas mes užsipelnysime vi
suomenės pritarimo ir para
mos. —J. Lapas.

ves
, anglu 

Amerikos 
orga

tau t' n . 
visuo’v i cs 
rasi r

ii
pafi 
i tas 

lietuvių
• izacija gali
šioje srityje, 

Amerikoje 
(lietuvius 

suartindama 
visuomene ir

o” ’mz’ jos
suminėtas pa-

Parodykite m,, n žmogų, ku
ris man bus patarėjas. Jeigu 
jis juoksis iš' manęs, aš jais sa
ve pažinsiu.

* *
Vaisius, kuris sirpsta vėlai, 

jo amžius esti ilgesnis..

Vaikai visada sako teisyb?, 
kol laisvės jiems niekas n j- , 
varžo.

♦ *
Kai stogas teka, tinginys 

meldžiasi, kad Dievas duotų 
gifedrą.

Kas nori 
kol jaunas.

* *
atilsio, lai dirba

* *
Kas vasarą slepias nuo sau

lės, žiemą badaus ant saulės.

Mes negailime išplėšti vieną 
puslapį iš savo gyvenimo kny
gos. Galime tik visą knygą 
sunaikinti.

į IMPERFECT IN ORIGINAL
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Dalykus
Kiek skirias maisto kai- S".

uos pagal miestu Sviesto svaras....... . 37c 47c
Sūrio svaras.......... . 21c 32c
Taukų svaras ....... 16c 16V2C

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų 26.00 iki $27.00 
Motiejukų su dobilais 23.00 iki $25 
Motiejukų su dobilais 20.00 iki $23 
Dobilai No. 1 21.00 iki $23.00 1
Šienas papr. maiš. 15.00 iki $20.00 
Dobilai No. 2 $17.00 iki $19.00 
šiaudai rug. 11.50 iki $12.50 
Šiaudai aviž. 9.00 iki $10.00 
Šiaudai kviet. 9.50 iki $10.50 
Alfalfa No. 1 $18.00 iki $29.00

Lietuvos Savivaldybių
Atstovų Suvažiavimas

Maisto kainos įvairiuose Ame
rikos miestuose nėra vienodos. 
Iš tikrųjų net tame pačiame mie
ste, jei jis yra labai didelis, vie
noj miesto dalyj už svarą mėsos 
reikia mokėti keliais centais 
daugiau negu kitoj.

Duonos svaras.......  5V2C 8y^c
Bulvių svaras .......... iy2c 2y2c
Cukraus svaras..........5c 7c
Kavos svaras ....... 29c 36c

New York, N. Y.
Yra indomu palyginti, kiek 

skiriasi maisto kainos svarbes
niuose Amerikos miestuose. 
Amerikos darbo statistikos biu
ras tik ką paskelbė įvairių mies
tų maisto kainų palyginimą, ko
kios jos buvo 1913 metais, tai 
yra, prieš karę, ir kokios jos bu
vo pereitais 1922 metais, kada 
jau įvyko maisto atpigimas po 
karės.

Pasirodo» kad chicagiečiai 
daugelį maisto produktų gali 
pirkties pigiau negu kitų miestų 
gyventojai, nors aviena yra pi
gesnė new-yorkiečiams. Bostone 
mūsa yra brangiausia, o kartu 
ir daugelis kitų produktų.

žemiaus paduodame kaikurių 
produktų kainų palyginimą tarp

1913 1922 m.
Sirloin jautiena sv. 26c 41c
Sprando (chuck) sv. 16c 35c
Kiauliena (Pork chop)

svaras ..............
Lašiniai svaras ....

. 2iy2c 35y2c

.... 25c 38c
Kumpis svaras ....... 29c 54y2c
Aviena svaras .... iey2c 35l/2c
Pieno kvorta...... .....9c 14y2c
Sviesto svaras.... ... 38c 48c
Sūrio svaras....... 19y2c 33c
Tankų svaras ..... .. 16c 17c
Duonos svaras..... .....6c 9!/2c
Bulvių svaras ..... .... 2y2c 3y2c
Cukraus svaras ........ 5c 61/2c
Kavos svaras ..... ... 27c 33y2c

Pittsburgh, Pa.

miestų Boston, Mass., Chicago, 
Cleveland, Detroit, New York ir 
Pittsburgh. Kainos yra detMlio
(retail). (Iruta, apleidžiant trup
menas, iš Bulletin of the United 
States Bureau of Labor statis- 
ties No. 334).

Boston, Mass. *

1913 1922 m. 
Sirloin jautiena sv, 35c 59c
Sprando (chuck) s v. 17y2c 23c 
Kiauliena (Pork chop)

svaras ................  23c 36c
Lašiniai svaras_ 25c 37c
Kumpis svaras __  31c 56c
Aviena svaras ...... 22c 40c
Pieno kvorta..... ..... 9c 13y2C
Sviesto svaras____ 38c 48c
Sūrio svaras....... 22l/2c 34y2c
Taukų svaras____  16c 17l/2c
Duonos svaras ........ 6c 8’/2c
Bulvių svaras ____ 2c 2y2c j
Cukraus svaras__  5*/2c 7c j
Kavos svaras___  33c 42c I

1913 1922 m.
Sirloin jautiena sv. 26y2c 40y2c 
Sprando (chuck) sv.

16’/2c 20'/2c
Kiauliena (Pork chop)

svaras .......... ....  22c 33c
Lašiniai svaras .....  29c 41c
Kumpis svaras ..........30c 54c
Aviena svaras ....... 21c 38y2c
Pieno kvorta ..........8’/2c 12>/2c
Sviesto svaras . ...... 40c 49c
Sūrio .svaras .... ..... 24i/2c 33c
Taukų svaras ..,..... 15y2c 15c
Duonos svaras ............ 5y2c 8c
Bulvių svaras ............ 2c 2y2c
Cukraus svaras .............5y2c 7c
Kavos svaras ........  30c 36c

Marketo Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi- 
cagoje buvo sekamos:

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, vienutė $4.75 iki 
$4.85
Atmatų tonas apie 5.50 iki $6.00
Trintų kaulų tonas 200 iki $32.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki $19.00 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $24

RIEBALAI:
Lajus 9% c iki 9% c
Lydyti taukai valg. 10 iki 10%c
Taukai 9%c iki 9%c
Stearinas 11 iki 11 *4 c
Bovelnos aliejus 14c iki 14 %c

šiame skyriuje mes talkas 

nuo talko gvildensime rei

kalus (domina bosiančioms 

motinoms Ir motinoms jau-į 
aŲ kfldlkl».f

ROdlkly aprūpinimas Ir pe-, 

oi J Imas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurf mes tu-, 

rime regullariškais laiko

tarpiais atvirai Ir . laisvai 
pergvildeati.,
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Taisyklingas Maudymas ir 
Svarbus.

Rėdymas
k

kUDIKIų 
IjEROVes skYRIUS 
DEL APRŪPINIMO 

> MOTINŲ IR JŲ 
1 KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

(3ioji diena. Rugsėjo 14 d. 23[jos darbus. Kalba — J. Gri- 
m. B. Gu‘lbčs salėje). nius (Šiauliai), Bidlušas (Tau-

—-------------- - 'arge), Natkevičius (Seimo na-
Užbaigta savivaldybių finam rys). Gina ministeriją dr. E. 

savimo įstatymo sumanymo Draugelis.
svarstymas. Rezoliucijas su
statyti pavesta 12 atstovų iš-
rinktai komisijai.

Opozicija įrodinėja, kad žem.
ūkio ministerijos veikimas

Chicagoje

1913 1922m.
Sirloin jautiena sv. 23c 37c
Sprando (chuck) sv. 15c 19c
Kiauliena (Pork chop)

svaras.............. 19c 30c
Lašiniai svaras... .... 31c 45c
Kumpis svaras ... .... 32c 49c
Aviena svaras ......... 20c 36c
Pieno kvorta__ .....8c 12c
Sviesto svaras ........’. 36c 45c
Sūrio svaras___ ....25c 35c
Taukų svaras ..... ....15c 16c Į
Duonos svaras__ ...... 6c 10c
Bulvių svaras __ ... iy2c 3c
Cukraus svaras ... 6y2c
Kavos svaras _ 3oy2c 34l/2c

Cleveland,*Ohio

1913 1922 mT
Sirloin jautiena sv. 24y2c 34c
Sprando (chuck)

svaras ____  . . 18y>c r
Kiauliena (Pork chop)

svaras.........  ... 21c R21/or»
Lašiniai svaras ... . 27y2c 38y2c 11
Kumpis svaras .... 35c 48y2C
Aviena svaras__ ... 19c 34c j
Pieno kvorta...... .... 8c 12c i
Sviesto svaras .... 39y2c 50c
Sūrio svaras........ ... 23c 32c
Tauki/ svaras ..... .. 16c i7y2c
Duonos svaras.... ,.. 5y2c 8c
Bulvių svaras...... ..... 1.7c 3c I
Cukraus svaras ........ 5c 7c j
Kavos svaras ..... 26%c 36i/2c

Detroit, Mielu

1913 1922 m.
Sirloin jautiena sv. 244kc 35c
Sprando (chuck) sv- 15c 18c
Kiauliena (Pork chop)

svaras ___ __ .. 19y2C 33c
Lašiniai svaras___ 23c 40c
Kumpis svaras   26c 53c

Sviestas, svaras 32 iki 46 %c 
Kiaušiniai, murzieji 22 iki 24c 
Kiaušiniai, švieži 30 iki 35c 
Kiaušiniai, extra 35 iki 39c 
Suris 23 iki 27c 
Vištos gyvos 15 iki 22% c 
Pavasario vištos 20c 
Gaidžiai gyvi 14c 
Antįs 19c 
Žąsys 19c 
Kurkęs 20c
Pupos, navy, už 100 svarų $5.85 
iki $6.00
Medus, baltas 7c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

JARžOVfiS:
Burokai už 100 bunčiukų $1.50 
iki $2.00
Kopūstai, kreitas 75c
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $3.00 
Koliflaurai, kreitas $1.00 iki $1.50 
Celeros, kreitas 60c iki 80c 
Agurkai, gurbas $3.00 iki $4.00 
Salotos, kreitas $2.25 iki $4.25 
Svogūnai, maišas $3.00 iki $4.25 
Pipirai, gurbas $1.00 iki $1.25 
Pupos šviežios, gurbas 50c iki 
75c.
Grieščiai, amp, $1.00

UVIS:
Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai 6c

AUT1ENA: •
Šonkauliai 30c 
šlaunis 40c 
Čoks 12, Round 17c

AISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų $1.25 iki 
$1.40.
Saldžios amp. $1.00 iki $1.65 
Obuoliai, bačka $3.50 iki $5.50 
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.00 
Citrinos, keisas $7.50 iki $8.00 
Apelsinai, kreitas $5.00 iki $6.25 
Pyčių keisas $2.25 iki $2.75 
Grušios, gurbas $2.00 iki $4.25 
Slyvų, kreitas 50c iki $1.00 j 
Vynuogės, gurbas 27c iki 28c 
Melonai, kreitas $1.00 iki $3.00
1VAI:
Kviečiai, geg. buš. $1.12 iki $1.12% 
Kviečiai, spalio 97%c
Kviečiai, gruodžio 1.07% iki $1.07% 
Avižos, buš. 41 %c iki 45c 
Miežiu, buŠ. 52 %c iki 57% c 
Rugiai, geg. 74%c 
Rugiai, spalio 52% c 
Rugiai, gruodžio 57%c
fiSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21% iki 
22%c \ ‘
Rūkyti lašiniai 18 iki 18 %c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17c 
Pork loin, 22c iki 23c 
Plate beef $16.50 iki $17.00 
Jaučio kulšis 47.00 iki $48.00 .j

Kūdikius reikia sykį j dieną jei gy
dytojas neįsako kitaip. Rytmetis ge
riausias laikas (pirm penėjimo), nors 
galima ir vakare, jei patogu. Kūdikio 
nereikia maudyti bent valandą po pe
nėjimo, neigi tuoj prieš išvežimą oran.

Pirm bambos užgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti. Paskui maudyti 
vonioje. Tą vartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui dapilti kiek 
reikia šalto. Vanduo turi būti tokio 
šiltumo kai kūnas, apie 98 iki 100 
laipsnių Fahrenheit. Patartina var
toti termometrą. Jie nebrangus ir bu
tini griežtumui. O jei negalima, tai 
motina turi patikrinti vandenį su al
kūne. Jei vanduo patogiai šiltas kū
nui, tai gana. Niekados neliek karš
to vandens j vonią kūdikiui ten esant, 
nes yra pavojus nuplikinti jo opią 
odą.

Pirm1 nurodymo, pridabok kad vis
kas, jau butų prirengta. Abrusai, mui
las ir milteliai turi būti po ranka. Mui
las turi būti gryniausias, baltas ir be 
kvepalų. Labai mažai jo vartoti, ir 
svarbu pridaboti kad kūdikis butų po 
maudynei gerai numazgotas, kad mui
lo nei trupučio ant odos neliktų. Mo
tinos rankos turi būti švarios, o dra
panose nereikia špilkų, kad nejdrės- 
kus kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reikia plau
ti pirmučiausia. Pridabok, kad muilo 
neįeitų į akis, švarus rankšluostis 
aprištas ant akių išvengs to.

Imuilyk galvą gerai ir numazgok 
pilnai . ir greitai. Po to reikia aty- 
džiai ir lengva nutrinti visą kūnelį 
su minkšta skepetėle.. Po to pilnai 
numazgok visą odą nuo muilo. Nu
šluostyk su šiltais minkštais abrusais, 
netrinant bet pridėliojant. Jei kūdikis 
atydžiai nusausinamas, tai miltelių la
bai maža reikia. Grynas taikumas rei
kia įdulkint tik į odos raukšles, po 
rankomis ir tarpukišky.

Muštardo maudynės naudingos dėl 
nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pilną šaukštą muštardos 
j šešetą galonų šilto vandens. Kūdi
ki tenai laikyti reikia dvi ar tris 
minutas, o išėmus gerai nutrinti ir 
tuo. Paguldyt, šita metode paprastai 
tuoj iššauks atgaivinantį miegą. Ne
patartina muštardo maudynė šiltame 
ore, jei to neįsako gydytojas.

TĖMYK PAVOJAUS’ ŽENKLU 
v NEDAPENĖJIMO.

Didžiuma tėvų, nedapenėtų vaikų ne 
turi nei mažiausios idėjos, kad jie yra 
aukos pavojingos padėties. Ar jus 
manot, kad vienas trečdalis musų vai
kų mokyklose butų nedapeneti ir ne- 
dasyerti jei tėvai tą žinotų? Nedape- 
nejimas visados veikia paslapčiomis. 
Visą sistemą galima pakast jei nebus 
ganėtino skaičiaus sotybės maisto, bet 
;as kasimas eina taip išlėto kad mo
tinos netuoj jį pastebi.

Nedapenėjimas atkviečia ligas. Kiek 
vienas nedapenėtas vaikas yra leng
va auka ligoms. Jaunuolį reikia stip
rinti kovoti prieš kūdikystės ligas 
kurios tiek jaunų gyvybių pakerta.

Anglijoje surado kad trys iš penkių 
vyrų tapo atmesti nuo karo tarnybos 
lelei nedapenėjimo kūdikystėje. Sto
ta tinkama sotumo gali suardyti jusu 
yaiko visą ateitį, jei jis ir išbėgtų 
ligos ančpuolių.

Apsaugok savo vaiką pridėliodama 
Borden s Eagle Pieną prie jo kasdie
nių valgių. Nesenai vesti eksperi- 
mentai tarpe mokyklos vaikų parodė, 
kad hagle Pienas ypatingai veikia 
gydant nedapenėtus. *•

Savivaldybių spaudos reika
lais praneša Marcinkus, kuris 
kviečia remti organą “Savival
dybė”, (jo pasirodo spaudina- 
ma apie 2500 ekz ).

Sveikatos iFpikulais Iskafito 
dr. Sipavičius savo sumanymą 
—apdėti žemę, prambnės ir 
prekybos įstaigas papildomu 
mokesniu, be to dar visus rin
kikus apkrauti 10 litų metinės 
pagalves ir subrinktais iš to 15 
mil. litais įtaisyti visai Lietu
vai kiek reikiant ligoninių, 
vaistinių, gimdymo įstaigų. 
Tada visiems gydymams butų 
nemokamas.

Oponuoja refkrantui tik vie
nas Jonavos atstovas proviz. 
Nasvytis, kuris atranda, kad ir 
dabar gydymo sritis Lietuvoj 
yra pastatyta neblogai ir kad 
nereikėtų radikaliai keisti jos.

Žem. Ūkio Minister. atsto
vas, departamento vice-direk- 
torius, agron. Mulevičius labai 
nevykusiai perstatų Žem. Ūkio 
Ministerijos ūkio kultūros kė
limo darbą.

Jisai, matomai, (blogai apsi
pažinęs su dalykų stoviif ne
gali atsakyti į paklausimus, 
kur, kiek, kieno lėšomis įtaisy
ta javų valymo punktai, žemės 
ūkio paskaitos, mokyklos ir 
kit.

Čia opozicija, daro didelį puo
limą į Žemės Ūkio Ministeri-

permenkas esąs ir netikslus.— 
Linų stotis Rimkunų dvare 
\(L)in|kuvos vaBsč.) nieko gera 
per keletą metų nepadariusi, 
mašinos jos dabar pusta; va
lymo stočių yra, bet tik kele
tas žem. ūkio minister. įtai
sytos, kitos gi užlaikomos yra 
arba ūkio draugijų arba savi
valdybių; gyvulių veisimo 
punktų (kiaulių) steigiasi pa
čios savivaldybes; žem. ūkio 
ministerija /valstybėms pinigais 
šelpia politines organizacijas 
(|L. Katalikų Moterų Draugiją 
ir Ūkininkų Sąjtfngą); joms 
paskirta daugiau pinigų negu 
visoms savivaldybėms; žemės 
ūkio koperatyvai, žemės ūkio 
draugija nuskriausta; išveža
mieji muitai nuo javų neleisti
ni yra, nes pigina ir taip at-l 
pigusius musų javus ir duoda 
gailmybes konkuruoti Ameri
kos miltams; svetimšailam (da
nams) ]i&iuomuojama dvarai, 
bet ten ūkio pavizdingumo nė> 
ra; ilgesnio kredito valstiečiai 
negauna ir dėl to turės neužil- 
gio ukiUs praskandyti skolose 
(Vailokaičių bankai imą jau 
anot J. Griniaus net po 180%): 
savivaldybės gauna iš valdžios 
savo kultūros reikalams že
mes tik su didelėmis kliūti
mis, patvirtinus reikalavimus 
departamentui, (iš vietos —pa
laukit, tvirtins jus dar ir ti
kybų departamente, kad Kata-

jlikių Moterų Draugijai bus 
valdžios lėšomis duodami veis
liniai buliai ir drigantai).

Dr. Draugelis bando įkalbi
nėti, kad ukninkų sąjunga ne
santi politine organizacija, 
nors jos įstatų paragrafas ant
rasis ir sako, kad ji užsiima 
politika; kad L. Moterų Katali
kių Draugija yra gavusi kelias- 
dešimts tūkstančių litų vištoms 
veisti, nes ji turinti Karmėla
vos mokyklą; kad tame nega
lima esą matyt kokios tai po
litikos partijų rėmimo.

Bet tokie įrodymai iššaukia 
tik atstovų . juokus ir aštrią 
Natkevičiau^ repliką.

Pagalios renkama komisija 
apsvarstytais pranešimais re
zoliucijomis sustatyti. Į ją įei
na: Milvidas, J. Grinius, Bil
dukas, švambaris, Medžiakaus- 
kas.

Posėdis baigiamas, šeštadie
nį IX. 15 d. pranešimas apie 
priverstiną triobesių draudimą, 
Ikojinisijų sustatytų rezoliucijų 
priėmimas ir suvažiavimo už
baigimas.—K. (L. žin.).

Ar jus žinote, kad

Amerikos Natūralus Istorijos Muze- 
jus paskelbė, kad jis padėjo parody
mui savo Geologijos salėj tris blok- 
sus limestone iš kalno Lebannon, ne
toli Bairut, Syria, “tas yra senesnis 
negu istorijos rekordai”. Amžius ši
tų akmenų yra sprendžiamas 1,000,000 
metų. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigaretai yra supakuoti po
pierinius bakselius Kur juos apsaugo
ja nuo susilaužymo ir susilankstymo ?

/ 1 .......... .
l IR Iš LIETUVOS ANT SUVIE

NYTŲ VALSTIJŲ VAL
DŽIOS' LAIVŲ.

Jift» keliaJuMt sma
grati po priežiūra S. 
V. Valdžios Greiti 
laivai, pli^ilčųs val
gyli, dideli, kam

bariai, skirtins?} 
aflba šeimynoms, 
visokį ftkitogumai— 
negalite gaut dau
giau už jūsų pini
gu?, Išplaukimai 2 
kartu kas savaitė j 

portus.

S. S. Leviathan .................. Oct. 20
8. 8. Pres. Kooscvelt ............... Oct. 23
8. S. Pres. Filmore ............... Nov. 3
S 8. America .......... ............ Nov. 13
S. 8. President Harding   Oct 27 
8. S. President Arthur ........... Dec. 5
8. S. Geo. VVashington ........ Dec. 13

Del kainų ir informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago.

Lokaliai agentai visuose miestuose.

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITED STATES 8IIIPPING BOARD

Pinigus Lietuvon

2 Didelės Dovanos 2

Stiprumas Parankamas
ir

DVIGUBA APSAUGA
Illinois Valstijos ir Chicagos CIearing House.

Tai pamatas UNIVERSAL STATE BANKO augimo.
Patirę ir gabus šio Lietuvių Banko Valdininkai ir Di

rektoriai turi Valdžios ir pačios lietuvių visuomenės didį pa
sitikėjimą už geriausį vedimą Banko reikalų.

Todėl šis Bankas vis Uuga ir auga.

Įgyk ir tamsta šio Banko knygelę.
Padėk auginti lietuvių vardą.

Siysti Geriausia per 
Šį Banką

Banko Turtas apie $3,000,000.00

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

Tas yra paranku netik musų 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtų 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

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

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

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

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Daerborn, Monroe ir Clark Gatvių

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

DOVANOS

*. IMPERFECT IN ORIGINAL



CfllCAfiOS
ŽINIOS

Anglijos darbininku va 
das laikys prakalbas

Gaukite bilietus Naujienų 
ofise.

ChicagOti yra atvykęs žino
mas Anglijos darbininkų va
das ir parlamento narys Ge
orge M. Dalias. Pasinaudoda- 
ma proga Socialistų PartijA 
rengia jam ateinantį sekma
dienį, spalių 14 d. dideles pra
kalbas Mašinistų salėj (Ma'cfib- 
nist Hali), 113 So. Ashland 
Blvd. Prakalbos prasidės kaip 
2:30 vai. po pietų.

Be to bus gražus muzikos 
programas, o taipjau kruta- 
mieji paveikslai, parodantys 
K u genių Debsą jo maršrute 
Vakarų valstijose.

Toms prakalboms 
(‘kaina 25c.) galima 

gauti Naujienų Ofise.

tikietai 
išanksto

GIMIMAI.
Chicagos Sveikatos 

mente įregistruota gimę:
B. Makaras, 134 W. 113 St., 

rugsėjo 20.
B. Jasinski, 1629 S. Ashland 

rugsėjo 25.
Robt. Jonas, 1512 Edgekater

rugsėjo 18 d.
Edv. Vidzis, 1233 Wade rug

sėjo 27 d.
Frances Barnis, 7217 Yates 

rugsėjo 24 d.
Anastasia Degymas, 833 W. nelė Kvietkienė.

33 pi., rugsėjo 26 d.
Gust Dalis,

rugsėjo 25 d
Alfred Parus, 4748

s t r., rugsėjo 27 d.

Departa-

va-

327 W. 63-rd St. Svečiai pas “Jaunąją. Birutę“.
Pereitų šešetadienį, antrą va-, 

Throop ’andą po pietų [vyko pirmos 
, pamokos lietuvių kalbos. Moky
tojas Dr. A. J. Karaliifs.

LiStllVilĮ RatellUOSO ^Luų: J. m. Bacevičius 
i , • i moteria

’ ! Jokubauskas iš Bockford,
Išvažiavo p-lė Viščiuliutė?r* .T r. > . rn’T .. t J autiškos (patraipijos, Chicago.Gimimai Pagal svečių išsitarimą:

______  i ‘‘Mes daug girdėjome apie Jau- 
Vakar 12:40~val dienos iš- | nųją Birutę* tad atvykome pa

važiavo iš Union stoties nau- '• matyti. ’ 
jienietė p-lė Agota Viščiuliutė. | Daug išreikšta linkėjimų ir 
Ji išvažiavo j Ncw Yorką, iš, padovanota šeši doleriai ant 

“kendžių.” v
Jaunieji biriftiečiai sveikino 

svečius gausiu katučių ploji
mu.

draugų.

P-Iė Viščiuliutė dirbs Lon
done Lietuvos Atstovybėje.

Pasakyti “sudfiev” Išvažiuo
jančiai susirinko apie trejetas 

i, draugių ir 
— Ten buvęs.

Susikūrė naujas kliubas
Jaunoji Birutė dalyvauja 

programe.

Bridgeporto apylinkėje susi
organizavo Lietuvių Piliečių 
Politinis ir Pašelpos Kliubas, 
kuTis sekmadienį, spalių ' 14 d. 
Mildos svetainėje (3142 S. Hal- 
sted st.) rengia vakarą. Vaka
ras susidėsiąs iš prakalbi) ir 
koncerto. Kalbėsią Dr. A. Ka
ralius, redaktorius ^ir leidėjas 
laikraščio “Gyvenimas”, ir De 
Paul Universiteto profesorius 
Szymazak.

Muzikalinę programos dalį 
išpildys Jaunosios Birutės or- 

SOUIRE EDGEGATE —Tlus Information Will Giys4Tim Indigestion?

paliaus ir Apšvietos Jaunų 
Mergaičių choras po vadovyste 
M. M. Yuodžio.

Iš tos programos matyti, kad 
Piliečių kliubas. yra nutaręs 
rinitą darbą dirbti.

—Jopų-Jonis.

Raganiaus Raportas
“Geriaus vėliaus, negu niekad”

Nors aš si? savo raportu pa 
vėlavau, bet laikausi senos pa
tarlės: “Geriau vėliau, negu 
niekad.”

Sveikinu savo draugą Bubnį. 
Aš manau, kad Bubnis ištikrų- 
jų bubnys gerai. Raganius įny- 
iterišku budu pagelbės.

Keletas vietinių ir iš kitur at
vykusių asmenų j ieško Raga
niaus? Klauskite “Naujienose”

Buvau pakviestas į “Lietuvos 
Dukterų“ puotą.

Puota puiki, programas ge
ras. Valgis lietuviškas. Raga- 
ganiui patiko.

Nors ir buvo mėginama šį va 
karčlį suardyti, bet nepavyko, 
nes tikrosios “Lietuvos Duk
ters’’ apsižiūrėjo ir suspėjo tas 
jiems taisomas pinkles suardy 
ti. Matoma, kad jau teismą 
pralaimėjus, tai nors k.okiu ki
tu budit atkeršyti... Karštos 
galveles iš revoliucijos laikų 
turėtų dabar jau giedoti “Vai 
varge, vargeli mano”, nes jos 
nieko negal laimėti, tik sau 
daugiau vargo.

Vakarėlis buvo Mildos svet. 
fostmasteris buvo p-nia Petro- 

S. J. Petrauskas,

atsilankė 
su 
S.

III. 
iš

Dar dėl Juozo Babravičiaus 
koncerto.

Kaip pastarasis ir paskutinis 
atsisveikįinimo koncertas, tai 

gal ir menkesnių davė.
Chicagos publikos buvo ma

žiau, negu antrame duotame 
koncerte. Daug iš apielinkės 
miestelių buvo publikos. Pavy
zdžiui iš Rockfordo apie 10, iŠ 
kitų miestelių, o vienas dainos 
mylėtojas tai net iš Pittsburg- 
ho atvyko.

Ložose matėsi p. Karolenko, 
Arimandi su moteria, atvykę 
j Chicagos operą šiam-* sezo
nui. Jie gėrėjosi Juozu Bab
ravičium.

Sensacijas mylintiems.
šiuo turiu pareikšti visiems, 

kad aš, Raganius, prisižadu 
pateikti didelę scnsaciiją iš

Aiy kV/FE HĄD TO 
hTTENO h CA.U3 
/W££T///6 70 DX)V 
\~5HZEL. BE ŽLiV- 
I 'PA?/5&Z> TO HHOW

THĄT I ĄBiZ į To FlX LIP M>' u—n <ox>^ c>/z//*ek?_3 j _f .

Klioštoriaus gyvenimo—lietu
viško klioštoriaus ir lietuviškų 
globėjų.

Šiandien dirbu .ant sensaci
jos, kuri kaip greitai bus ap
dirbta, taip greit tilps Naujie
nose. Visi tėmykite Naujie
nas!

Sensacija bus paremta fak
tais.

— Raganius.

Iš visy kampy
“Vakacijos”. — Lietuvių Audi

torium balius. —“Valkata.”

Sekmadienį spalio 7 d., Liuo- 
sybės svet., Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, 226 kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo pusėtinas skai
čius.

šis susirinkimas buvo svar. 
bus tuomi, kad kuopa davė “va- 
kacijų” bolševikuoj autiems ele
mentams. Jie buvo atšaukti iš 
apskričio delegatų vietos. Da
bar jie turės daugiau laiko kel
ti revoliutijas. Gal delei to at
važiuoja ir jų “generolas” Pru- 
seika iš Brooklyno. Kuopa iš-» 
rinko naujus į apskritį delega
tus: Dr. Montvidas, Margeris, 
Galskis, Rugis, Mickevičius, 
Prusis, Semaška ir ,rodosi, Če
paitis. Del tų delegatų kuopa 
neturės gėdos: jie rūpinsis savo 
organizacijos reikalais, o ne 
Lenino “rojum”.

*
Tą patį vakarą, Susivieniji

mas Lietuvių Draugijų ant Bri
dgeporto, Mildos svetainėje tu
rėjo koncertą ir balių. Visas pel 
nas skiriamas budavojimui Lie
tuvių Auditoriumo Bridgepor- 
te.

Pirmininkavo p.. A.. Zalato
rius. Muziką išpildė visame va
kare Jaunuolių orkestras po va
dovyste p. Grušo. Kalbęjo p. 
Butkus ir p. Aleksandravičius 
apie hudavojimą svetainės. Gra
žiai skambino pianu p. Sadau
skaitė. Puikiai sudainavo p. 
Maskoliuniute. Ją publika pri
vertė dainuoti daugiau. Artisti
škai sugrajino smuiką p-lė Gru- 
šiirtė. Ant galo kalbėjo p. Va
lančius. Jis užrėiške: “meą ne
turime žiūrėti į Rusijos Leniną, 
ir Trockį, kurie moka tik 
griauti; mes privalome budavo- 
ti.”

Laike programo buvo parda
vinėjama Šerai. Parduota daug. 
Visi buvo linksmi ir žadėjo pri
sidėti prie budavojimo svetai
nes. Žmonių btfvo net perdaug. 
Jei Susivienijimas rengs kitą 
tokį balių, tai turi jieškoti di
desnės svetainės, arba skubint 
būdavot savąją.

*
Town of Lake lietuviai pra

dėjo krutėti. Smarkiausiai dar
buojasi Teatrališkas Kliubas. 
‘Lietuva”. Visu smarkumu 
yra rengiama scenoh ptfikus 
veikalas “Valkata”, p. Zolp, 
autorius veikalo “Valkata“ ne
tik vadovauja, bet ir patsai da
lyvauja. Jis, kaipo artistas, 
bus tame veikale žvaigždė. Kas 
nori matyt gerai vaizduojant 
“Valkatą“, ateikite pamatyti. 
Perstatymas įvyks sekmadienį, 
spalių 14 d., School Hali svetafc 
nėję, 4758 So. Honorc St., prad
žia 7:30 valandų vakare.

žmonės laukia tos dienos ir 
rengiasi iškalno pirkdami tikie- 
tus. — Bubnis.
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Ak, ta teisybė; kokia 
ji kaiti!
(Prisiųsta)

šitoje melo gadynėje gyve
nant ir laikraščius beskaitant, 
tai, sakysiu, visko pasitaiko už
eiti. Ana ve, aną dieną Nau
jienas (No. 232) beskaityda
mas, štai kokio baliasto už
ėjau:

“Laiške jis pridavė neva ra
portą iš surengtojo priešseimi- 
nio vakaro. Bet, žiūrėkite, 
kokį raportą. Pirmliausia iš
barama visos rengimo komi
sijos nariai, kad jie nemokėję 
biznio daryti, ypatiški priekaiš
tai ir ant galo sekretorius at
sisakė baigti skaityti jo laiš
ką, taip buvo šlykštus, kad ge
riau jau negalėjo bufti.. O ant 
galo prie raporto jisai pridu
ria štai ką:, “Apie 35% už dar
bą, tai žinoma, kas nenori — 
gali neimti. O aš kainuoju 
šitą savo darbą todėl, kad ve 
—” čia jau seka jo didelis pa- 
sigirimas, nusiminimas, kad 
jo seimas neišrinko “Mokslei
vių Kelių” redaktorium ir už
sipuolimas ant p-lės L. Nar- 
monaitės.”

Imu tą raportą (Gerai žino
damas, su kuo reikalą turįs, 
ėmiau ir tyčia pasidariau to 
raporto “extrą” kopiją.), skai
tau sykį ir dp, ieškodamas: 
“rengimo komisijos narių iš
barimo, kad jie nemokėjo biz
nio daryti;” “ypatiškų prie
kaištų;” pagaliau “didelio pa- 
sigirimo, nusiminimo, kad sei
mas neišrinko “Moksleivių Ke
lių” redaktorium,” — bet nie
ku budu nesurandu. (Ppnas 
Margeris toliaus paduoda visą 
savo raportą, kurio čia negali- 
nic talpinti, nenorėdami to- 
kiems mažmožiams, neturin
tiems jokios visuomeniškos 
reikšmės, dlioti neproporcio
naliai daug vietos ir svarbos. 
— Red.)' ? i ■

Visa, kas mano raporte 
pasakyta, tai tiktai gryniausia 
teisybė. Tai I nėra “išbarimas”, 
tai nėra “ypatiški priekaištai”,* 
tai nėra “užsipuolimai,” — bet; 
tik atvira teisybė. Jeigu aš 
bu’čiau kitaip sakęs, tai bučiau 
sužiniai melavęs. Bet aš sa
kiau teisybę ir sakysiu, nors 
čia dėl to ir visi L.M.S.A. na
riai (Aš ten daugiau nepri- 
ikalusaiu) aukštyn ' (kojomis 
vaikščioti pradėtų!

O kai del\ ‘nuogiančių, Itai 
štai ką turiu pasakyti: Aš kai
nuoju tik tą savo darbą, kurį 
padėjau4 skelbimus dėl progra
mų berinkdamas, — už kitą 
darbą, kurio gana daug buvo, 
visai nieko nereikalauju. O 
kad prie programo aš gana 
daug dirbau* tai įrodo ir tai, 
kad aš vienas surinkau skelbi
mų už $142.50, o kiti keturi 
rinkėjai vos už $69.50. Vadi
nasi, aš surinkau4 67%, o jie 
keturi tik 33%, Ir štai kaip 
yra: Margerio surinkta $142.- 
50, Narmontait'es-^$41’.50; fSef- 
maškos'—$12, pleikio — $10, 
Lazdausko —#. Imant nuo- 
šimčiais, štai kas pasirodo: 
Margelrio surinkta skelbimų 
už 67%, Narmontaitės —20%, 
Semaškos—5.6 šĮileikio — 
4.6%, iLIazdausko — 2.8%. Ne
stebėtina, kad šitie mokslei
viai nieko už savo darbą ne

reikalauja, nes kaip skaitlinės 
ant balto juodu /parodo, tai 
jie labai maža kiek dirbo. Be 
to, jie rinko tik ten, kur jie 
gyvena; ‘kadangi aš rinkau ir 
Tonleikėj, ir Bridgeportėj ir 
V/estsidėj, man teko dirbti 
beveik ištisą savaitę nu<o 9 ry
to iki 11 nakties. Paskui da 
reikėjo kelios dienos padėti pi
nigams iškolektuoti.

Pagaliau, aš čia turiu klau
simą? Žmonės davė tuos pi
nigus moksleiviams; o jeigu 
net ir tie moksleiviai, kurie 
dirbo daugiausiai, negali nie
ko iš tų pinigų gauti, —z tai 
kam ištikrųjų turi tie pinigai 
eiti? — -Al. Margeris.

Prierašas. — Šiuo ir užbai
giame tą polemiką. Jokių dau
giau raštų tuo klausimu ne
dėsime. Asmeniški kivirčai 
visuomenei nėra įdomus. — 
Redakcija.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta Rali prisiraiytl 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėdai 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. • — Komitetas.

Cicero Lietuvių Pašalpos kliubas 
laikys savo nvenesinį susirinkimą 
penktadienj, spalių 12 d., 7:30 vai- 
vak., Liet. Liuosybės name.

Bukite laiku, nes turime daug įvai
rių pranešimų, kuriuos padarys komi
sijos dėl rengiamo gruodžio 30 d. va
karo. — Kliubo koresp.

L. S. J. Lygos mėnesinis, susirinki
mas įvyks penktadienį spalių 12 d., 
7:30 vai. vak.

Nariai malonėkite atvykti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų, būtent, 
sutvarkymą lavinimosi susirininkimų, 
įvedimą lietuvių kalbos, pamokų, etc.

— Valdyba.

North Side. — Rytines žvaigždės 
paš. ir Pasilinksminimo Kliubo balius 
bus šeštadienį, spalių 13 d., Meldažio 
salėj. Pradžia 7:30 v. vak. Kvie
čiame publiką atvykti ir turėti gra
žios pramogos. — Komitetas.

“Birutės” rėmėjų metinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, spalio (Oct.) 12, 
1923, Birutės Konservatorijoj, 3252 S. 
Halsted St. 8:30 v. v. Visi rėmėjai 
pribukit nes tolesnis santikis su Bi
rute bus svarstomas. — Valdyba.

S. L. A. 174 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalių 14 d., F vai. 
po pietų, Fuller Park kambariuose 
46th ir Princeton Avė.

Draugai, malonėkite visi atvykti į 
susirinkimą, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Fin. raŠt. M. Kartaskis.

Bridgeport. — Draugystė Teisybes 
Mylėtojų laikys sayo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, spalio 14 d. 1 vai. 
po pietų Mark White Sąuare svet., 
29tos ir So. Halsted gat. visi nariai- 
rės malonėkite susirinkti, . nes yra 
daug reikalų apsvarstymui.

— Raštininkas.
y........- ■—*.—■—---------------------- -

ELEKTRA
Šviesą ir 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. Eres.

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

BY LOUIS RICHAKD

PRANEŠIMAI
Draugystė Palaimintos Lietuvos lai

kys savo mėnesinį susirinkimą spalių 
14 d., 1 vai. po pietų, J. Malinausko 
svetainėje.

Dabar yra gera proga stoti į musų 
draugystę, nes įstojimo mokesniai ta
po sumažinti. — Valdyba.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

BRONISLOVA BISTRIUTĖ

Mirė 11 d. spalio, 1:30 vai. iš 
.ryto, amžiaus turėjo 22 mėne
siu ir 11 dienų.

Laidotuvės atsibus šeštarienį, 
spalio 13, 1923 iš namų 3935 S. 
Kedzie Avė. j Nekalto Prasidė
jimo bažnyčią, 44tos ir Fair- 
lield Avė. ir j švento Kazimie
ro kapines.

Giminės ir pažįstamus, mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

} Paliko dideliam nuliudime
Tėvai ir brolis Zigmontas.

JONAS MACIKAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
spalio 9 dieną, 9 valandą vaka
re. Paliko nuliudime sūnų An
taną, dukterį Juzefą, vieną bro
lį ir vieną seserį Amerikoj, 2 se
serį ir tėvus Lietuvoj. Paėjo 
iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų 
parapijos, kaimo Kanapinškiš- 
kių. Laidotuvės bus 13 dieną 
spalio iš namų 4054 S, Rockwell 
St. į Nebalto prasidėjimo bažny
čią iš ten švento Kazimiero ka
pines. Meldžiam gimines ir vi
sus pažįstamus atsilankyti į pa- 
grabą ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdę
S’unus, duktė, brolis ir sesuo.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tu chronišką arba kritiškam® pade—, 
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. BASISTA,
CHIROPRACTOR 
1809 So. Loomis St.

Physical Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the eolo* and rexture of the 
skin jį
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the fekin soft 
and smooth į
You can obtain regular sires from your 
favorite toilet counter Ii not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories. 
Indianapolis, Inaiana, for a trial tube. 4

• — m. . B. I .... n i. • V

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be
Skausmo

Yra labai daug priežasčių kodėl su 
ruptura žmonės turi būti išgydyti. 
Viena gera priežastis yra, kad j Y pa
metate nešioti diržą ir likti vėl liuo- 
su ir sveiku žmogumi. Kita priežas
tis yra ta, kad kuomet jus einate se
nyn jūsų ruptura derosi vis labiau 
pavojingesnė.

Skaitykite ką Mr. Kratochvil sako: 
“Kuomet aš ėjau pas jus, nelabai 

daug turėjau pasitikėjimo, kad aš bu
čiau išgydytas. Mano ruptura buvo 
taip bloga, kad aš turėjau ką nors 
daryti. Rezultatas yra, aš tapau iš
gydytas. eBt jus išgydėt mane taip 
greit ir lengvai, net sunku man yra 
tikėti. Aš dabar esu visai sveikas. 
Aš esu sveikas dabar per tryliką me
tų. Man dabar nebereikia nešioti 
diržą per tą visą laiką ir aš jaučiu, 
kad aš niekad neturėjau ligos. Lin
kiu jums viso geriausio ir gerų pa
sekmių”.

John Kratochvil, Jr., 
Braceville, III.

VERICOSEX GYSLOS $25
Aš taįpgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergah iki 
S:30 p. p., nedegiomis, uždaryta.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir JLabaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.L—---

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH 

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St.'Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 

Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roselanu, III. 
Ncdėliomis 9 iki 12.

________________________________J

GYDOME SERGANČIUS

EGZAMINACIJA
Tikras egzaminavimas yra būtinai reika

lingas tikslui gero išgydymo ligų arba «u- 
gražinimui ligoniui sveikatos, 'i’odel apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
jų, šlapumų ir t.t Negaišinkite laiko ne! 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybų ir teisingų pažinimų ligos, lafrai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgu*>mo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėneeius ir savaites gydėtles 

kių pasekmių, šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po nutn. 136 South Wabash 
Avė.

be jo- 
priim-

per

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi EuropiŠkus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

iBbčrltnus? Ar slenka jūsų plau- 
turite Šašus ant lupų arha gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatice 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikra 

net
yra

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrėdyti Ar turite reuma- 
t.iškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad 
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraujas. z

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

Electro-Medical Ooctors
Po vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avc.... Chicago

Inter-nat’l Cartoou Co
Valandoa nuc 9 ryto iki 6 vakare. S«r*> 

doj ir tsubatoj iki 8 vakare Nedėlioję nu* 
9 vaL ryto iki 1 vai. po?'^
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PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 7-to pusi.)

Mokslo Draugų sekamą paskaitą 
įvyks nedėlioję spalio 14 d. paprastu 
laiku, 10:30 vai. ryto, Raymond sve
tainėje, 816 W. 31st St. Paskaita te
moje Gyvybės atsiradimas ant šios 
žemės. Skaitys visiems žinomas^ dak
taras A. Karalius.

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų 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.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne arba mainisiu ant loto ar 
automobiliaus.

Atsišaukite
4600 S. Francisco Avė.

Roseland. — Lith. Imp. and Bene- 
fit Club mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalio (Oct.) 14 d., 2 valandą 
po pietų, 10900 S. Michigan Avė.

Nuo r.uujų narių iki 35 metų am
žiaus bus invama bėgiu šio mėnesinio 
tik vienas doleris įstojimo. Gi po 
šio mėnesio įstojimo bus reikalauja 
tiek, kiek pažymėta konstitucijoje.

— Rašt. A. Dausa.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI pekarnS, bal
tos ir juodos duonos ir taipgi vi
sokių, keksų, labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas pirmas, tas nesigailės.

1434 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA puikus, stiprus ir 
geras 1923 m1. Haynes, Sport Mpdel. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio, loto ar namo — kaipo {mokė
jimą. Kreipkitės subatoj ar nedėlioj 
iki piet. — 1920 S. Haisted St., 3 fl., 
front, Phone Roosevelt 9027, K. 
Baronas.

ATYDA! ATYDA!
NORINTIEMS GERŲ NAMŲ 
Už PRIEINAMAS KAINAS.

Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 
savo susirinkimą sekmadienį, spalių 
14 d., 1 vai. po pietų, Mark White 
SųUare svetainėje.

Pribukite laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų.

— Rašt. Juozavitienė.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
16 metų amžiaus ir senesnių 
lengvam darbui i baksų 
dirbtuvę. Moderniškas įren
gimas ir puikios apystovos.

Atsišaukite

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučernė; biznis iš
dirbtas tarpe visokių tautų. Nu- 
pirksit pigiai. Priežastis parda
vimo—‘lijąra. Greitai turi būt par
duota- 1003 W.. 32 St.

BARGENAS!
Tęks retai pasitaiko. Parsiduoda 

automobilius “Jevvett” 1923. modelio, 
uždarytas 5 sėdynių, 6 cilinaerių, ma
žai važinėtas. Nupirkau farma ap
leidžiu Chicagą. Nūpirksit pigiai. 
Kreipkitės nuo 12 vai. iki 8'vai. vak.

3210 So Haisted St.

Vyskupo Valančausko pašelpos 
draugija laikys susirinkimą nedėlioj, 
spalio 14 d., 1 vai. po pietų, 3338 Au- 
hurn Avė. Urbono svetainėje. Visi 
nariai privalote būti susirinkime, nes 
bus rinkimas darbininkų ateinančiam 
baliui. — Sekr. J. Šidlauskas.

1418 W. 22 St.
RATHBjpRNE HAIR & 

RIDGWAY CO.

REIKIA DARBININKĮJ

DIDELĖ PROGA
Parsiduoda gera vieta minkštų gė

rimų baras ir gasolino stotis ant di
delio bulvaro, 20 mylių nuo Chicagos. 
Sužinoti galite vakarais

4352 So. Mozart St.
Telephone Lafayette 4346

BARGENAS pardavimui au
tomobilius Mitchel 1919 mode
lio uždarytas 5 sėdynių, 6 cilin- 
derių, gerame stovyje, gera ma- 
leva nupirksite pigiai.. Atsišau
kite 4420 So. Union Avė. 2 fl.

NAMAI-ŽEME

Jaunosios Birutės nariai visi bukite 
Mildos svetainėje, nedėlioj 14 dieną 
spalio ligiai 7 vai. vakare, reikia iš
pildyti programą Lietuvių Piliečių 
Politikos Pašelpos Kliubo.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Savitarpinės Pa
šelpos Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 14 d., 2 vai. no pie
tų Zwęnzek I’olski svetainėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

Nariai, malonėkite atsilankyti lai
ku ir užsimokėti pripuolamus mokes
nius.

— Sekretorius A. Lungevicz.

VYRŲ 
REIKALINGA

Tuojau reikalingas patyręs bučeris: 
darbas ant visados, didelis užmokes- 
nis ir sanitariška vieta. Pastoviem* 
vyrui puiki vieta. Kuris mokate mi
nėtą amatą kreipkitės tuojau sekan
čiu adresu:

A. J. SUTKUS, 
1007 — ąth St., Waukegan, III. 
Telephonai: 1408M ar 497

ASMENĮ! JIESKOJIMAi
REIKALINGAS porteris į sa- 

liuną dirpti, pusamžio žmogaus, 
gera mokesnis, burdas, golis ir 
gera vieta dėl gero žmogaus. At- 
sišaukit 2907 S. Union av.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, apgyventa visokių tau
tų, biznis gyvuoja 27 metus. 
Priežastis pardavimo, liga. Bar- 
genas. J. Ališauskas, 5013 So- 
Haisted St.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 
mūrinis namas, karštu vande
niu šildomas, 50, pėdų lotas, 2 
karų garadžius.

3592 Archer Avenue

TURIU parduoti savo pianą, man 
reikia pinigų. Parduosiu pigiai. 
Trys metai tas pianas kainavo $450, 
pirmutinis su $140 pinigų gaus jj

Atsišaukite,
2502 Archer Avė., kampas Haisted 

St., 2 augštas iš užpakalio.

PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Geros 
įplaukos. Matykite:

JOS J. ROZHON, 
1930 Shelby Ct. 9 vai. iš ryto 

arba 7 * vai. < vakare

PAJIEšKAU savo sunaus Kazimie
ro Bumbulo, kuris prasišalino iš na
mų, už tai kad tėvai nepirko automo
biliaus “Jewett”. Mat musų sūnelis 
nebepasitenkina “Fordu”. Senumo 
19’/3 metų 5% pėdų aukščio. Mes gy
venome ant Bridgeporto apie 22 me
tus; jai kas žinote, arba pamatytsit 
musų sūnų praneškit mums už ką bu
sim labai dėkingi arba pats sūneli 
sugrįžk.

Kazimieras ir Agota Bumbulai 
6229 So. Washtenaw Avė.

Chicago, UI.

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 
gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, ci- 
garetų is saldainių krautuvė. Garu 
apšildoma su 4 gyvenimui kambariais. 
Kitos tokios krautuvės arti nėra. Kas 
norit įsigyti gerą biznį nepraleiskite 
progos.

Atsišaukite
2630 W. 38th Street I

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti,' hnanyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Haisted St.

PARSIDUODA Phonograpas geros 
išdirbystės, kainavo $225 už .......  $75.

Pijanas Machony gerame stovyje 
mažai vartotas, geras mokintis už $80.

Player Pianas naujas vertas $550, 
už .................................................... $325.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Haisted St., Chicago

PORTAGE PARK

Naujas, moderniškas 2 flatų 5 ir 6 
kambarių namas, platus lotas, 2 karš
to vandenio plantai, netoli Portage 
Paęk, Montrose ir Laramie Avė. Nie
ko negali būti geresnio ir labiau nio- 
derniškesnio, kaip šis namas. Pinigais 
$4,700, kitus išmokėjimais,

MARK0W
5031 Irving Park Blvd.

1. Beveik naujas mūrinis na
mas su Sun. Parlors, 2 fl. po 5 
kaimb. apšildomas kiekvienas 
atskiras. Randas geriausioj vie
toj arti 63“čios ir Vienuolyno. 
Kaina $13,000,00. Įmokėti $6,- 
000.00. Geriausis pirkimas toj 
apielinkėj.

2. 3-jų augštų mūrinis na
mas, Urnas floras, galiūnas ir 
6 kamb. užpakalyje, ant 2-ro 
2 fl. po 5 kamb. ir ant 3-čio 2 
fl. po 5 kamb., elektra, maudy
nės. Renda $200.00 į mėnesį. 
Randasi ant Bridgeporto.

3. Mūrinis namas 2 florų po 
6 kaimb. ir 4 po 4 kamb. elekt
ra, maudinės, Kaina tik $8,000. 
Įmokėti $3,000. Randasi prie 
Parko ir Haisted St. ant Brid
geporto.

4. Mūrinis namas 2 fl. po 6 
kamb. elektra, maudynės, ąžu
olų baigtas. Kaina $9,500.00. 
Randasi į Brighton Park arti 
Didžiojo Teatro. Įmokėti tik 
$3,000.

DIDžIAUSIS BARGENAS.
5. Mūrinis namas 2 štorai ir 

20 aparimentų, elektra, mau
dynės ir visi parankumai. Kai
na tik. $41,000.00. Renda $11,-1 

000, Įnnokėt tik $10,000. Ran. 
dasi ant Roosevelt Blvd. Tik 
pagalvok, 4 sykius renda išmo* 
ka namą.

6. Medinis namas ant kam
po 4 3 f 1. 4 kamb. ir 1 fl. 5 
kamb. elektra ir visi paranku
mai. Kaina tik $5,300. Įmokė
ti $1500.00. Geriausis pirkimas) 
ant Bridgeporto.

7. Medinis namas 2 fl. po 5 
kamb. basementas, 
maudynės. Kaina tik
Įmokėti $2,500 ant Bridgeport“

Virš minėti bargenai yra 
musų rekomenduojami kaipo 
geras investmentas ir dėlto pa- 
sistengkite kuopeičiausiai pa
matyti, nes bus parduoti grei-

PIRKĖJAM ATYDA
Sekanti pardavimai ateinantį pava

sarį bus verti nuo $1000 iki $5000 ii 
virš kaip dabar, ateikite ir mes iš
aiškinsime. ____

Marųuett Manor, prie vienuolyno 
beveik naujas mūrinis namas, 2 pagy
venimai po_ 5 ir 6 kambarius, garu ap 
šildoma, vėliausi Įtaisymai, aržuolinis 
medis, labai dideli kambariai ir mari
nis garadžius dėl 2 karų, savininkas 
apleidžia Chicagą, priežasties darbo. 
Šitas namais bus parduotas greitu lai
ku, dėl platesnių žinių kreipkitės j 
rfiuSų ofisą.

Brighton Parke: kampas, marink 
namas; štoras ir 3 pagyvenimai, 2 po 
6 ir 5 kambariai, aržuolinis medis, vi
sos vigados beveik naujas namas, 
jmokėti tiktai $5000.

Ant Haisted gatvės: 50 nėdų pločio 
kampas, marinis namas, 1Ž5 pėdų il
gio, 2 štorai ir teatras su 300 sedyniiį 
parsiduoda už labai prieinamą kainą 
jmokėti apie $6000. šitą namą gali
ma padaryti labai puikiu garadžiu, dėl 
platesnių žinių kreipkitės j musų 
ofisą.

Ant Union Avė. 3 lubų mūrinis na 
mas, 3 pagyvenimai po 4 kambariu? 
ir antras namas su 4 kambariais, kai
na tiktai $8600.

Ant Union Avė. 2 lubų mūrinis na
mas, 4 pagyvenimai po 4 kambarius 
kaina tiktai $8000.

Ant Lowe Avė. 3 lubų muri/is na
mas, 3 pagyvenimai po 6 kambarius, 
kaina tiktai $10000.

Lotų turime apie vienuolyną ant 
Bridgeporto ir 10 lotų ant 33 gatvė, 
prie Paulina, parsiduoda už labai pri
einamą kainą, dėl platesnių žinių 
kreipkitės į musų ofisą.

Mes padarome visokius raštus.”ru 
pirkimo arba pardavimo namus arba 
žemę, taipgi prie paskolinimo pinigų 
Poržiurim abstraktus ir notarii’jSc 
patvirti.įimą. Patarimas dykai.

CHAS J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th St., Boulevard 0012 

$1000.00Galima nupirkti murini namą ant S 
Bridgeporto, 4 pagyvenimai po 4 I 
kambarius, arba maino ant mažesnic I 
namo, priimsime kaipo pirmo jmokė I 
jimo bile kokj biznį. Ben. Dirmeikis. I 

CHAS J. BAGDZIUNAS & CO. | 
736 West 35th St., Boulevard 00111

NEGIRDeTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

2 flatų naujas mūrinis namas 
5-5 kambariai, su visais įtaisy
mais. Aukštas cimentuotas bei- 
smentas. Randasi Pershing Rd. 
ir California. Vertas $13000, 
parsiduoda už $10500. Mažas 
įmokėjimas, arba mainysiu ant 
mažesnio arba didesnio namo, 
loto arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Haisted St. 

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 4 ruimų (cottage) 3 
akrai žemės, Visokių fruktų, medžių 
ir gera vieta’ dėl piknikų ant Ogden 
Boul. 19 mylių nuo Chicagos Nu- 
pirksit pigiai, nes priežastis pardavi
mo labai svarbios. Kreipkitės nuo 
ryto iki 10 vai. 5744 So. Richmond 
Avė. Tel. Prospect 5277 arba Tel. 
Hinsdalle 489Y3.

PARDAVIMUI 3 aukštų su gerai 
g' engtu beismantu, mūrinis namas, 

lektra, maudynės ir visi geri įtaisy
mai. Nupirksite už prieinamą kainą. 
Kreipkitės prie savininka kas die
ną.

3131 So. Emerald Avė.
1 lubos

BARGENAS ant Bridgeporto 3 fla- 
:ų po 6 kanvbarius, vanos ir sinkos, 
aaltos povedinės, kieti florai, beiz- 
mentas pleisteriuotas. randos i mėne
sį neša $90. Kaina tik $7,500.

Atsišaukit pas 
JOS. AUGAITIS,

751 W. 31 St., Phone Yards 6296

elektra, 
$4,500.

ŪKININKAI NESNAUSKIT!

Pakol tapsi bedarbės įstumtas 
ant gatvės!

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, netoli 63 ir Justine 
St., 5 ir 6 kambarių, kieto me
džio grindįs, furnace ir pečiais 
šildomas, 2 karų garadžius, na
mas labai gerame stovyje. Kai
na $9,500, pinigais $3,000.

SHEEHAN WITOUS & CO- 
1654 W. 63 St.

I

JIEŠKAU savo pusbrolio Petro 
šniaukšto, Kazimieros Sniaukšlaitės, 
po vyru Adomaitienė, 9 metai tam* at
gal gyveno Philadelphia, Pa. iš Lietu
vos paeina Gūbrių kaimo, Šilalės pa
rapijos, Kauno rėdybos. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą. K. 
šniaukšta, 4544 Wentworth Avė., 
Chicago, 111.

REIKIA patyrusių assenible- 
rių prie coil springsų ir helicalf 
viršų. Darbas nuo štukų.

Atsišaukite
Englander Spring Bed Co. 

3961 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatcsen ir Ford touring 
karas. Geroj lietuvių kolonijoj 

2109 So. Haisted St. Phone 
Roosevelt 8729

SENIEMS PAŽĮSTAMIEMS
Meldžiu visų senų pažįstamų atsi

liepti, o aš parašysiu kiekvienam iš 
. šito šilto krašto, kur auga visokie 

vaisiai.
V. NARMONTAS,

P. O. Box 322, Fairhope, Alabama.

REIKALINGI lietuviai Life ir Ca- 
sualty, Insurance Agency. Geras už
darbis ir lengvai parduodami kont
raktai dideles ir senos Insurance or
ganizacijos. Atsišaukite pas

JOHN* D. SIMANS, Manager, 
9008 Commercial Av, S. Chicago, III.

Phone So. Chicago 0355

Ant pardavimo arba mainy
siu savo grosernią ir pyragų 
krautuvę ant loto arba automo 
biliaus. Meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo: 4600 So. Wood St. 
Tel. Laf. 6256.

Extra grąžys namai.
Nauji mūriniai namai tik baigiami 

būdavot po 6 ir 6 kambarius, viskas 
vėliausios mados intšisymai. Gražioj 
vietoj, lietuviams geraUžinoma tarpe 
65 ir 66 ir Talman ir Rockwell, katrie 
mylit pirkti gražu ‘ n'ąmą ir puikioj 
vietoj atvažiuokit pąmatykit musų 
namus, mes parduddam'' už kėš ar 
mainome fint mažeshįų namų ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė., Chicago, III.

Phone Lafayette 7674

S. L. FAĮHONAS COMPANY, 
809 IT; 35-t^ St.

MAINYK SAVO MAŽĄ NAMĄ 
ANT DIDELIO ARBA 
DIDELĮ ANT MAŽO.

APSIVEDIMAI.
J IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės nuo 25 iki 35 nr?etų amžiąuĄ 
Aš esu vaikinas 37 metų amžiaus, tu- 
liu ūkę ir viską kas reikia prie ūkės. 
Prašau atsišaukti kuri mylėtų ant 
ukes gyventi ir meldžiu prisjųsti savo 
paveikslą, pareikalavus, grąžinsiu.

J. 1)., R. 1, Box 75, Irons, Mich.

REIKALINGA apysenio žmogaus, 
kuris negali sunkaus darbo dirbti, bet 
gali namų darbą padaryti, plauti 
grindis, langus ir tt. Geram žmogui 
gera alga. Kambarys ir valgis.

Kreipkitės •>
MR. GADEIKO

1606 So. Haisted St. Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA grosernė 4 

kambarių pagyvenimui; rendos 
$25.00 mėnesiui.

737 West 34-th Str.

ISRENOAVOJIMUI
ANT RENDOS storas ant Kedzie 

Avė. Prieš didžiausią Crano kompa
niją, kur dirba 25,000 žmonių. Sto
ras ilgio 80 pėdų. Renda pigi. Ga
lima uždėti valgyklą, poolruimj, Ice 
Cream parlorą ir tt.

4632 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7309

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIESKAU KAMBARIO SU 

valgiu, North Sidėj arba West 
Sidėj.

Atsišaukite:
Naujienos Box 347

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vienam ar 

2 vaikinams ar merginoms. Šilto van
dens apšildomas, modemiški patogu
mai. Randasi pietvakarynėj dalyje 
miesto.

W. VALANTINE,
6338 So. Mozart Sttreet, 

Phone Republic 3490

IšSINOMl’OJA kambarys 
moderniškame name vienam 
vaikinui, be valgio. Taipgi ga
li gauti ir “garadžius” vienam 
karui. 3423 W. 61-th (Chi
cago Lawn).

PARENDAVOJIMUI kamba. 
rys garu4 apšildomas, ir visi 
naujos mados parankumai, vie 
nam vaikinui.
6139 So. Sacramento Avė. 1 fl.

REIKTA real estate pardavinėtojo. 
Mes turime gerą progą vyrui kuris 
gali kalbėti lietuviškai ir kuris nori 
sunkiai padirbėti real estate biznyje. 
Patyrimo nereikia.

JAMES A. BURKE & CO. 
3107 W. 63 St.

Atdara vakarais ir nedėliomis

ANT PARDAVIMO bučernė 
•r grosernė. Biznis kėš, $150 į 
diena. Priežastį pardavimo pa
lipsite ant vietos.
N. M: Skuzvik 4958 S. Prince- 
ton Avė.

BARGENAS PARDAVIMUI 
BIZNIO KAMPAS 58x125 šiam 
ritiins kampas 59 ir Rookwell 
St. Tuojau galima statyti namą. 
Kaina $5,700. Ben F. Bohac 
2643 W. 51-st St. Phone Pros
pect 6415

PARDAVIMUI
MEKANIKAMS ATYDA.

Parsiduoda didelė “repair shop” 
su visais įrankiais ir bizniu. Gero pa
siūlymo neatmesime. Atdara nuo 8 
ryto iki 9 vai. vakare.

Atsišaukite
4257 So. Kedzie Avė.

TURIU PARDUOTI
GROSERNĘ. DIDELIS
BARGENAS.

ATSIŠAUKITE
1125 N. Mozart Str.

GERIAUSIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE. Moderni
škas vėliausios mados 2 flatų 
mūrinis namas, 5 ir 5 kamba
rių, 
uos, 
ta, 
000,
morgičių. l’

J. M. ZEWERT and CO., 
4377 Archer Avenue

Status stogas, elektra, va- 
viskas įrengta ir apmokė* 
Kaina $8,500, įmokėti $4,- 
už kituos savininkas duos

BIZNIO PERMAINOS 
Turiu parduoti gerai apsimo
kantį cigarų ir saldainių krautu
vę. Gera proga geram žmogui.

Atsišaukite
2348 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų gera vieta 
ir biznis gerai eina. Pigi renda. 
Noriu greit parduoti. Priežastis 
nesveikata. Vieta randasi Cice
ro, III. atsišaukit į Naujienas, 
Box 346

SAVININKAS PARDUOS AR 
BA MAINYS

RAKANDAI '
; GERA PROGA JAUNAI PORAI

ANT pardavimo grosernė, la
bai geroj vietoj; ilgas lysas, 5 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukit
2858 W. Pershing Rd.

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerų pasiūlytų kainų. Viskas nauja. 
•Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S. Kedzie Avė.

savo 8 kambarių rezidencijų, 
prirengtą dėl 2 flatų, su puse 
bloko nuo 63 gatvės karų lini
jos. Yra elektra, vanos, gasas, 
vanduo. Gražus medžiai aplin
kui, 175 vynuogių rųedžių.

2 augštų mūrinis namas, tar
po 53 ir 59 gatvių, į rytus nuo 
Haisted Str.

J. M. ZEWERT and CO., 
4377 Archer AVenue

8. Labai gražus mūrinis na- 
I mas vėliausios mados, 4 fl. ant

2 lotų ir 2 karų garadžius, 
mainys ant 6 flatų namo arba 
namo su štoru geroj vietoj. 
Namas apšildomas kiekvienas 
flatas atskirai. Renda $200.00 
į mėnesį. Randasi arti Garfield 
Blvd.

9. Naujas kampinis muro 
narnas 2 štorai ir 2 flatai po 5 
kamb. Randasi ant Brighton 
Park. Mainys ant 2 flatų arba 
Bungalow arti Garfield Park 
ar Marąuette Manor.

10. Naujas mūrinis namas j 
| prie klioštoriaus 2 fl. po 6 ka
mbarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 30 pėdų lotas. Mai
nys ant mažesnio namo su ma
žu priimukėjimu.

11. Mūrinis namas vienu pa 
gyvenimu 6 kamb, ir 2 maši
nom garadžius. Mainys ant 2 
ar 4-rių flatų namo ant Brid
geporto ir primokės $5,000.00 
cash.

I ( BIZNIERIAI.
12. Mainysiu 43 mašinų ga- 

radžių, Karų taisymo šapą 
(Repair Shop). Mainys ant 2 
ar 4 pagyvenimų namo, geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
Ogus metus ir ateitis yra užtik
rinta, nes kito garadžiaus apie 
linkėję nesiranda.

Virš minėti bargenai tai yra | 
musų tiktai
pavyzdžiai, nes kada ypatiškai 
atsilankysit tai galėsite pasi
rinkti pagal savo skonio ir ki- 
šeniaus. Mes turim namų kiek
vienoj dalyj Chicagos ant par
davimo ir mainymo.

S. L. FABIONAS 00.

.i

duodami kaipo

. GROSERNĖ ir bučernė taipgi yra 
vietos dėl lunchruimio. r„_.’ 
arba mainysiu ant nedidelio 
Vieta priešais Crane dirbtuves, 
žastis, partnerių nesutikimas.

Atsišaukite
4235 S. Kedzie Avė. 

Chicago, Jll.

Parduosiu 
namo. 
Prie- AUTOMOBILIAI

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
-epereiting room. Puiki proga dėl 
launo artisto. Savininkas priverstas 
jarduoti j trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Haisted St., 
No. 29.

PARSIDUODA automobilius 
Pierce\Arrow, limozine 7 sėdynių 
labai gerame stovy j f nauji tairai, 
tinkamas dėl graboriaus arba 
livery biznio. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bizniavo loto. 
Kam toks yra reikalingas atsi
gaukit nuo 7 iš ryto iki 9 iš ryto 
Tel. Canal 2339J

PARDAVIMUI murihis na
rnas, 1 krautuve, 3-6 kambarių 
flatai, po 2-4 kambariui, 2 
rų garadžius. Atsišaukite.

2156 W. 21 St., 3 flatas.

ka-

PARDAVIMUI namas su pu
se akerio žemės, su garadžiu, 
tvartu, elektros šviesa, telefo
nas. Kaina $5,500, lengvos išly
gos, taipjau akerio lotas. Atsi
šaukite Peter Michulsen 
St. and St. Louis Avė. 
Greemvood, III. Tel. 26

115-th
Mount

Nes ateina sunkus laikai, tavo sun
kiai sutaupyti skatikai greitai išsi
sems, tada pajusi, kad esi bejiegis 
štai parsiduoda ūkė viena iš dviejų 
didele arba maža, netoli St. Joseph 
Michigano valstijoje ir kam stinga pi ■ p4pn. vtmttt 
nigų, tai aš pats paskolinsiu be jokių1! . 1 akdavimui . . .
nuošimčių, arba mainysiu ant namo I (l'anie narnas^ 3 flatų, 3-4-6 kambarių. 
Chicagoj. I \ra krautuve su gyvenimui

Platesnių žinių kreipkitės prie sa I rja’s’.
vininko, aš busiu 3 dienas Chicagoj I ’auį?lau kaip $100 j menesj. 
12, 13 ir 14 spalio. r Į neatsišaukite.

3449 So. Aubum Avė. I Savininkas 
1 lubos, priekis arti 35th,St. ir viena? • w*

blokas j vestus nuo Haisted St. 
Klauskit F-armerio.

Prospect 1910

biznio prapertė

kamba- 
Iplaukų 
Agentai

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas netoli karų linijos, už 
$2,$00, o1 taipgi atskiri Igtai.

Paklauskite nuo 1 iki 6 vak. 
5124 Archer Avenue

RETAI ATSITINKANTI 
BARGENAI!

PARDAVIMUI 2 ■ augštų medinh
namas 2 faltai po 5 kambarius su
lX\trap:rie“ Šaltam pS-1 , SPEKULIATORIŲ ATYDAI 
davimui $5,500 apie pusę pinigais, ki | Keturi flatai po 4 kamb. pe- 
tup levn I čia i s šildomi, išrendavoti labaiPARDAVIMUI 2 augštų muro na-1 . . . v . .
mas 2 flatai po 6 puikius Kambarius; I pigiai UZ $1,200 į metus, (ga- 
įtaisymai pagal vieliausios mados: I |jma pakelti rendą), nėra lysų, 
karštu vandeniu šildomas su dvejan |X1 ,v. .
boileriais; lietuvių apgyventa vieta; karų garadžius. Greitam pir- 
kaina $11,500 vertas $15,000; pasisku- kėju’i atiduosiu už $12,500. 
binkite nes tai yra tikras bargenas I,. ... .* . ... „ .
nereikia visų pinigų. Reikia $5,000 įmokėti. Randa-

Norėdami pamatyti minėtus namui I si į pietus nuo Roosevelt Rd. ir 
ateikite dieną ar vakarais pas I. . . A

BRIGHTON REALTY COMPANY 11 vakarus nuo Cicero Avė.
J. Yushkewitz,« vedėjas I T. P. OSTER,

4Į)34 Archer Av, (prie California Av.) | • 5?38 w North

Mansfield 0358.NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

Norėdami pirkti prapertę, su dviem i PARDAVIMUI bizniayas medinis 
bizniais, tai ateikite ir pamatykie sa I narnas, geroj bizniavo] vietoj, tinka- 
vininką. Galim-a pirkti už cash arbrl dėl grosernes, < ry goods Storo ir 
mainysiu ant mažesnio namo arbi I kitokių biznių. Parduosiu uz pnema- 
bungalow, nes turi porduoti į trum I n£|-kaina ant lengvų išlygų, 
pą laiką. Tame name randasi gro I Kreipkitės n.p6VTCJ 
šerne, Ice Cream.1 parlor ir delikate | BAKSKIS,
šen, taipgi ir pekarnė. Atsišaukite I 74«r rnUw 47r&
kaip greit galite, nesigailėsite ir pa ■ 1 ' kt.
tirsitei labai didelj bargeną. Aibe 
parduosiu vieną krautuvę atskirai.

J. D. DOVEIKA,
300 PerslHng Rd. Tel. Lafayette 1271

MOKYKLOS
PARDAVIMUI prie Marųuette Ma- 

nor, netoli 63 St., naujas 2 flatų mū
rinis namas, 1-5 ir 1-6 kambarių. Sun 
parlor, miegojimui porčiai, karšti 
vandeniu šildomas jbudavota maudy
ne, gazinis pečius, ledo baksas, vienas 
flatas išrendavotas dėl Burke už $85 
$3,500 įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais.

2 flatų mūrinis namas, 1-5 ir 1-f 
kambarių, prie Mozart St. netoli nu< 
šv. Kazimiero kapinių ir Marąuette 
Parko, garu šildomas, ugniai vieta i) 
knygoms šėpa, aržuolo užbaigimo, 1 
karo garadžius, 30 pėdų lotas, kaina 
$14,900.

60 pėdų tuščias lotas, kampas 64 
ir Mozart St., labpj gražioje vietoje 
kaina $3,000, jmokėti $1,500 kitus iš
mokėjimais. Lietuvos pardavėjas pa
rodys jums tas vietas. '

JAMES A. BURKE & CO. 
3107 W. 63 St.

Ofisas atdaras vakarais ir nedėlioj 
visą dieną.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

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

netoli Milvaukee Avė.

PĄRDAVIMUI 2 flatų namas ir Sa
lė lotas už $17,500, prie Maplewood 
Avė. netoli 63 St., 5 ir 6 kambarių 
viskas aržuolo trimuota. Labai ge 
rame padėjime, turite pamatyti, kad 
įvertinus.

šaukite telefonu Prospečt 5653

lė lotas už $17,500, prie Maplewood 
ji 

viskas aržuolo trimuota.

(hicago.ln.
809 W. 35-th St. Chicago 

Blvd. 0611 ir 0774.
III.

PARDDUODU 40 akrų farmą, su 
staku arba be stako, su visais javais. 
Yra 2 jauni arkliai, 3 karvės, 2 kiau
lės, vištų, ančių, visi padargai auto
mobilius, geros triobos, geras sodnas, 
5 akrai girios, ši kaina tik šį rncėnesj.

S. JUŠKA,
R. 1, Hart, Mięh.
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