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Masiniai areštai 
Rusijoje

Ir Francija yra susirūpinusi 
Morokko padėtim

Turkija pasiliks neutralė 
linkui sukilimo

Kodėl pašaukta gryžti lai 
, vyno sekretorių

T letuvos žinios
.Jei Ispanija liktu sumušta, tai 

ir jai tektų kovoti su mau
rais.

Pet visi gyventojai simpatizuo
ja Kaukazo sukilėliams.

Šimtai žmonių žuvo žemės 
drebėjime

Tautų sąjunga svarsto arbitrą 
cijos klausimą

Masiniai areštai Maskvoje Jauty sąjunga svarsto ar
Bolševikai areštuoja kiekvienų 

nepritariantį bolševikams. A- 
reštai siaučia ir Petrograde.

bitracijos klausimą

BER LINAS, rūgs. 18.
Masiniai areštai siaučia Mask
voje. Į kelias dienas čeką areš
tavo ir uždarė kalėjimai! J 
3,000 žmonių. Mat čeką prisi
bijo, kad žinios apie Gruzi
jos ir Azerbaidžano sukilimą 
gali atsiliepti ir į sostinę. Zi- 
novjevas Petrograde irgi daro 
masinius areštus. Manoma, kad 
ė. ka kiekviename mieste areš
tuoja ir kalina visus žmones, . i nors pri- 

ar sočiai-

projektuoja- 
apsaugos 

Sutar- 
čecho*

padavė 
dėl ekono- 
spaudimo, 
padarytas

kuriuos. ji žino kiek 
tariant menševikams 
revoliucionieriams.

Bolševikai duoda 
svarbos 
tarčiai, 
tai yra 
mažų ja i 
dovauja

didelės 
Rusijos-Vengrijos su* 

Bolševikai mano, kad 
smūgis Rumanijffi ir 

antantei, kurią jh v 
Čecbo-Slovakija.

. a-

Šimtai žuvo žemės dre 
bėjime

GENEVA, rūgs. 18. — Tautų 
sąjungos susirinkimas vakar vi
są dieną svarstė 
mas nusigrinkluvimo, 
ir arbitracijos sutartus, 
čių projektus padavė
Slovakijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Benes.

Benes subkomitetas 
projektą sutarties 
minio ir militarinio 
kuris /turėtų būti
kiekvienai šaliai, kuri atsisako 
priimti tautų sąjungos arbitra- 
ciją. Kiekviena šalis, priklau
santi tautų sąjungai, turi to
kiuose atsitikimuose duoti pilną 
armijos ir laivyno pagelbą, ka
da iš jos to reikalaujama.

Benes projektas taipjau rei
kalauja sušaukti internacionali
nę nusiginklavimo konferenciją, 
kuri butų laikoma po tautų Są
jungos priežiūra. t 

Pasilieka tik išrišti dar 
nas svarbus klausimas, tai 
statyti arbitracijos esmę, 
uždavinius ir jos rybas.

vie
nu
mos

žemės drebėjimas Turkijoje 
sunaikino 102 kaimus.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
IX. Turkijos valdžios gau
tomis iš Erzcrumo, Armėnijos, 
žiniomis, pereitą šeštadienį 
įvykusiame ten žemės drebėji
me liko sunaikinti 102 kaimai 
ir žuvo šimtai žmonių. Į ne
laimės vietų tapo pasiųstas 
Baudonasis> Kryžius.

Gruzijos sukilėliai traukia 
si į kalnus

Stveriasi partizantiškos 
būdų.

kovos

Gru- 
kad 

Kutaise 
Nazari.

PARYŽIUS, rūgs. J8. T— h 
1 panijos nepasisekiinas MoroJ 

koje gali uždėti ant Francijos 
sunkią naštą vienai išlaikyti Mo
rokko. Francijos valdžia todėl 
yra susidomėjusi Morokko padė
timi ir svarsto ką reikės dary
ti, jej ii Francijos zone ištiks 
sukilimas.

Abd-el-Krim, vadovas laime- 
jančių jų rifų, galės užpulti fran- 
cūzus kada jis panorės, kadan
gi pašalinus Franciją iš kelio, 
pasiliks tik viena Francija, kuri 
kliudo viso Morokko nepriklau
somybei.

žinonja, Francija yra kur-kas 
stipresnė ir maurams nebūtų 
tiek lengva su ja apsidirbti, kaip 
kad su ispanais. Krim yra iš
mintingas žmogus ir tą žino, bet 
jo sekėjų akyse visi, europiečiai 
yra barbarai, su kuriais reikia 
kovoti iki pastaros. Niekurie tų 
fanatikų jau iššaukė sumišimus 
pasieny.

Jeigu Krim pultų Francijos 
teritoriją, tai Francija atsidur
tų keblioj padėty. Francijos ka
reiviai negalėtų vytis maurus į 
Rifo apygardą, kadangi teoreti
niai ji pasilieka ispanų, o mau
rai galėtų piiolinėti franeuzus 
kada tik jiems tinka ir nuolatos 
grūmoti Fez ir keliui, kuris jun
gia Alžirą su .Francijos Morok
ko. Be to ta kampanija francu- 
zums kainuotų nemažai pinigų, 
nes reikėtų siųsti Į ten daugiau 
kareivių.

Prancūzai prisibijo, kad užpa
kaly Krim yra stiprus Europos 
finansiniai interesai, kūne tiki
si, sukilėliams laimėjus, gauti 
didelių koncesijų- Morokkoje. 
Tarp jų esanti ir didelė vokiečių 
firma.

Vienatinis būdas francuzanis 
pasilieka, jei jie nori išsigelbėti 
nuo vargingo karo, tai papirkti 
Krimą, kaip kad ispanai papirko 
Raisuli. Tai kaštuotų ęlaug pini
gų, bet ir tada dar nebus užtik
rinimo, ar Krimas įstengs su
valdyti savo sekėjus ir prikal- 
blinti juos pasirašyti taikos su- 
;artjl

■ i

ANGORĄ, rūgs. 18. — Pir
madienio vakare Turkijos ka
binetas laikė j nepaprastų susi
rinkimą apsvarstyti .Kaukazo 

b-a kilimą bcjševikus.
Štabo viišinlnkus. Revzi Pa

ša dalyvavo susirinkime ir 
priskaitė | rtpętlą Mustapha 
Kernai 
Trebizoiidų 
peržiūrėti kareivius t ir 
padėtį.

Kabinetas vėl t jut arė 
tis pilno nčūlralūmb 
sukilimo, būt visti 
fltuta simpatizuoja s 

ypač sukilusiems 
nams Azerbaidžane, 
oficieriai renkasi prie Batu
mo, kad prisidėjus prie suki- 
'ciių.

Turkijos valdžia vis dąr yra 
palinkusi prie seno pieno En- 
ver Paša ir Dieniai Paša (abu 
jie yra užmušti bolševikų) — 
įkurti didelę Turkomanų. impe
riją, liksiu paliuosuoti Kauka
zą, Persiją ii; Turkestaną nuo 
bolševikų valdžios. Bet dabar
tinis Kaukazo sukilimas esąs 
perdaug silpnas, kad Turkija 
galėtų jį rimtai remti.

susirinkime
l ripCtlų

Paša. kuris išvyko į
Rusijos pasieny, 

ištirti

laiky- 
linkiti 

Thrkijos 
Mik i lėliams, 
mnhometo-

Komunistai kėsinosi su

GoPARYŽIUS, rūgs. 18. 
veda iš apie. 200 komunistų ban
dė sumušti Francijos premjerą 
Henliotą, kada .tasis lankėsi 
Marseilles. Apsiginklavę lazdo
mis ir pagaliais-jie puolė prem
jerų, šaukdami “Amnestijos”, 
bet jį apgynė policija, kuri ko
munistus atstume ir išvaikė.

i Premjeras buvo nuvykęs į ten 
laivyno peržvalgom Atvykęs į 
miestą vieton važiuoti automo
biliu jis sumanė eiti pėščias. Su
sirinko didelė minia, kuriai tas 
premiero demokratingumas pa
tiko ir ji karštai sveikino prem- 
ierą, iki neprisirinko komunistų, 
kur^ ir sukėlė rausės.

N’OR OLK, Va., rūgs. 18.-- 
Mrs. Sarah E. Fray, 72 m. am
žiaus, nori apsivesti su vargo
nininku Jack E. Griffiths, 29 
m. amžiaus ir jie jau išsiėmė 
“laisnj.” Bet Fray duktė tam 
apsivedimui labai rpiešinasi ir 
net atsikreipė į teismą, tikrin
dama, kad jos motina nėra pil
no proto ir negali savystoviai 
veikti. todėl reikalinga, kad 
teismas paskirtų j aiglobėjus.

PARYŽIUS, rūgs. 18. 
zijos teganei ja paskelbė, 
bolševikai sušaudė 
Gruzijos, metropolitą 
Oficialinis legacijos praneši*
mas apie sukilimo eigą sako: 

“Ginkluoti traukiniai, lan
kai ir aeroplanai vis dar nuola
tos atvyksta iš Rusijos į Gru
ziją. Bolševikai valdo vyriau- 

liniją tarp 
visus mies- 
kurie

31 žmogus žuvo riaušėse
Chinijos pilietinis karas
Sukilimas čekiango armijoj

siąją belcžinkelio 
Batumo ir Baku ir 
tus ir miestelius, 
palei tų liniją.

I “Gruzijos pulkai

yra

ak-dabar 
byliai dalyvauja sukilime, 
kilėliai ir didžiuma Gruzijos 
inteligentijos traukiasi į kal
nus, pasirengę tęsti karų, kuris 
dabar priima partizantišką po
būdį.” /

Kas labiausia mote
rims nepatinka

šeštadienio “htaujleno# 
se” tilps labai juokinga 
apysaka Ramybė, kurios 
autorius yra plačiai žino
mas Kauno gyvęntojams 
rusų laikraščio “Echo” lei
dėjas, Arkadij Buchov’as. 
Apysakoje juokingoje for
moje gvildenama 
kiekviena moteris 
šia nemėgsta.

Be to, bus labai
straipsnis apie tai, kaip 
reikia miegoti. Bus ir ki
tokių įdomybių, kaip tai: 
naujos rųšies cukrus, ko
dėl vasarą žmonės dau- 
klaidų padaro, etc.

RUSIJA PASISAVINO
AMERIKOS SALĄ

SIMILA, Indijoj, rūgs. 18. — 
Užsienio reikalų sekretorius
Bray paskelbė ' legislaturoje, 
kad vėliausiomis žiniomis fš 
Kohat, šiaurvakarinės pasienio 
provincijos, ten buvusiose rūgs. 
9 ir 10 d. riaušėse liko užmušta 
31 žrriogus ir 115 žmonių .liko 
sužeista. Riaušės siautė tarp 
mahometonų' ir indų, į kurias 
įsimaišė ir policija. Miestas da
bar yra ramus.

Nacionalistų vadovas Gandhi 
paskelbi, kad jis pasikausiąs 21 
dieną ir melsis už iindų ir maho
metonų susitaikimą.

ŠANGHAI, rūgs. 18. — Tre
čioji čekiango armGja, kuri gina 
šanghai, sukilo ir paskelbė savo 
nepriklausomybę. Tučunas Lu 
Jung-hsiang pabėgo ir sugryžo 
į Šanghajų.

Manžurijoš armija bombar
duoja Chinijos sieną 4 r mėto iš 
aeroplanų .bombas ant Pekino 
valdžios kareivių.

Pietinės Chinijos prezidentas 
Sun Jat-sen koncentruoja savo 
spėkas iY galbūt mano eiti pa- 
ge.bon apgultam šanghajui.

tai, ko 
labiau-

įdomus

MASKVA, rūgs. 18. — Rusi
jos laivas Krasni Oktiabr iš
kėlė bolševikų vėliavų ant 
Vrungei salos, į šiaurę nuo Si- 
berijos. Tai buvo rugp. 20 d., 
skelbia Rosta. Ant tos salos 
rusai rado amerikietį ir 11 es- 
kimosų. Laivas gryšta namo 
rūgs. 23 d.

! (Tų salą savinasi Amerika, 
kadangi amerikietis jų atrado).

Draudžia ku kluxams paroduoti

TOPEKA, Kas., rūgs. 18. -K- 
Teisėjas Bender išdavė laikinį 
injunctioną, kuriuo uždraudžia
ma ku kluxams paroduoti savo 
“uniformoje”, su visomis pa
klodėmis ir kaukėmis.

Rumunija pripažino Lie 
tuvy de jure

KAUNAS, 23/VIII. Rumunija 
pripažino Lietuvą de jure ir pa
reiškė noro užmegsti su Lietuva 
diplomatinius santykius.

DETBOIT, Mieli., rūgs. 18.-- 
Russel A. Alger, Jr., sunite 
Detroito kapitalisto, liko nu
teistas penkioms, dienoms ka- 
lėjiman ir užsimokėti $100 pa
baudos • už greitų važinėjimą, 
automobiliu, žinoma, jis paduos 
apeliacijų.

Teroras Sofijoj SORR
18.. PERĄ, Turkijoj, rūgs.

50 žmonių liko užmušta Sofi
joj, Bulgarijos sostinėj, vakar, 
laike teroro, kurį pradėjo sekė
jai valstiečių vadovo Aleksan
drovo, sako čia gautosios žinios.

Šiandie Apsiniaukę, galbūt 
lietus; nedidelė permaina tem
peratūroje. < **'

Seilė teka 6:,2 vai., leidžiasi 
6:57 vąl. Mėnuo teka 10:12 vai. 
vakaro.

ŽMOGŽUDYSTĖ KLEBO
NIJOJE

tu-

nu- 
pil.

ADAKAVAS, Skaudvilės val
sčius. — Liepos 30 d. Gilvičių 
km. pilietis Kazys Kaučikas, 
kaltindamas savo žmona 
rint jų ryšius su svetimu 
ru,pasiėmė savo žmoną ir 
sivrdė jų pas jo kaltinamų
K.. Milašių ir kartu su pasta
ruoju visi trys nuėjo “ant su- 
dd1’ pas parapijos klebonų. Į 
klebono paklausimą žmonai at
sakius, l>ad jokių dalykų su 
svetimais vyrais neturi, R. 
Kaučikas tuojau šovė iš brau-

_________________ •

WASH1NGTON, rugsėjo 18. 
— Prieš porą dienų laivyno sek
retorius Wilbur, kuris buvo va
karinėse valstijose, iš preziden
to Coolidgc gavo įsakymą kuo- 
grėiČiatis gryžt VVashingtonan. 
Jau tada buvo nužiūrima, kad 
kas nors yra negera ir kad Wil- 
bur bus veikiausia nusidėjęs. 
Bet Coolidge užtikrino, kad nie
ko panašaus nėra ir kad skubus 
la’ivyno reikalai privertę jį pasi
šaukti laivyno sekretorių.

Tęčiaus dabar pradeda aiškė
ti, kad “kas-nors” yra negera. 
O tas negeras, yra Wilbur pra
kalbos, kurių keletą jis pasakė ningo į savo žmoną, kuri su- 
vakaruose. Tose' prakalbose jis I žeista nukrito po stalu, čia 
reikalavo didesnio laiVyno ir ai- rinioian in 
škiai užsiminė, kad gręsia karas 
su Japonija. Tuo labai įsižeidė 
japonai, lir net- Japonijos laivyno 
ministeris stojo ginčan su WiL 
buru ir skaitė reikalingu jam 
viešai, atsakyti. O prezidentas ir 
šiaip labai daug vargo turėjo iki 
nors kiek apramino japonus dėl 
kongreso priimtojo įstatymo, 
uždarančio japonų imigraciją j 
Ameriką. Todėl prezidentas ne- 
bepanorėjo naujų kivirčų su 
Japonija ir Wilburį atšaukė 
VVashingtonan, kad jį nutildyti 
ir neleista dar labiau erzinti ja
ponus.

Rykovo pasigyrimas
ApvaginėdamasRYGA.

vckieČIų kolonijas prie Volgos, 
Rykovhs pateiškė badaujančio 
rajono kaimiečiams:

“Mes privertėme Anglijos 
karalių, baronus ir markizus, 
'bankininkus ir fabrikantus, 
imperialistus ir admirolus im
perialistinės Anglijos — ga- 
tūntuoti paskolą revoliucinei 
valdžiai, kuri sunaikino ir su
šaudę savo carą, bankininkus 
ir baronus, lai viena. Bet 
mes, apart to, pasakėme jiems: 
jus padarėte mums nuostolių 
savo 
tuos 
tatai

intervencija. Padengkite 
nuostolius. Ir jie sutiko 
padaryti.”

Pragyvenimas brangsta
• v A ..... ........ .
WASHINGTON, rugsėjo 18. 

— Darbo statistikų biuras pa
skelbė, kad pereitą mėnesį pa
brango 404 reikalingiausių reik
menų. Pabrangimas įvykęs dau- 
giausda dėl pabrangimo ūkio 
■produktų ir maisto.

LENINO BIOGRAFIJA JAKU- 
TŲ KALBOJE

Jakutske tapo išleista pir
ma „ politinio pobūdžio brošiū
ra jakutų kūlba. Brošiūroje 
randasi Lenino biografija ir 
jo straipsniai. Jos tikslas skleis
ti bolševizmą tarp jakiHų.

Austrijos streikas užsibaigė.

Va-V1ENNA, rūgs. 18.
kar tapo padaryta laikine su
tartis tarp streikuojančių Aust
rijos metalo darbininkų ir 
samdytojų. Sutartis bus iš
bandyta per du mėnesius. Strei- 
kieriai veikiausia pirmadieny 
sugryš į darbų.

Pardavė iš licitacijos miestelį

BALTIMORE, Md., rugsėjo 
18. — Nedidelis miestelis Ash
land, Baltimore paviete, liko 
parduotas iš licitacijos, Nupirko 
jį J. B. Schwartz iŠ Baltimore už 
$43,000. Bet ir pirmiau visų 
miestelį, išėmus mokyklą, stotį 
ir bažnyčią, valdė vienas žmo
gus.

Klaipėda
Gyvulių eksportas.

Pasak “Klaipėdos žinių” ilgo^ 
kos derybos tarp Krašto Direk
torijos ir suinteresuotų firmų 
gyvulių eksporto klausimu jau 
davė vaisių, š. mėn. 12 d. tarp 
Krašto Direktorijos ir gyvulių 
ėksporterio Juozapo Foquet 
Gerte (Belgija) padaryta sutar
tis, kuria pastarajam duota lei
di mas pirkti mažiausia 4,000 ra-; 
gimčių ir, l>e to, kiaulių ir avių; 
kurie garlaiviais bus gabenami 
stačiai į Belgiją, kadangi Vokie
tija nepraleidžia transporto ge-

pat’paleido šūvį j Milašių, ku-1 ležinkeUiads. Krašto Direktorija 
ris bebėgant pro duris tapo yra pasižadėjusi tuo pačiu tar- 
mirtinai sužeistas. Po to Kau-.P11 kitiems eksporteriams leidi- 
čikas nuėjo ir pasidavė Skaud-jmU pirkti į Belgiją galvijus ne- 

.r • 1 beduoti. Supirkimas ir išveži
mas piasidč;xQ)r-Uaiisia po 3 sa
vaičių.

vi lės policijai. Velionis buVo 
vedęs, turėjo porų vaikučių, 
tarnavo kariuomenėj ir tik 
kelioms dienoms buvo pargrį
žęs atostogoms.

Kaučikas buvo nemažas 
tuoktis. Jo sužeista žmona

gir- 
pa-

Begėdžiu darbai

J. MIKUCKIS — KALĖJIMO 
VIRŠININKAS

Kauno Sunkiųjų Darbų 
Įėjimo Viršininkas Kostas 
minas galutinai nuo liepos 
d. nuo viršininko pareigų at
leistas ir paskirtas 
kalėjimo mokyklos 
Buv. Kauno m. ir 
mendantas Juozas
paskirtas Kauno Sunkiųjų Dar
bų Kalėjimo Viršininku, to .pa
ties kalėjimo, kuriame jjs sė
dėjo už nušovimų fabrikanto 
Dirsės.

Ka-
Raz-

to paties 
mokytoju, 

apskr. ko 
Mikuckis

žemės, reformos valdyba Kau
ne nusprendė atimti iš Biržų že
mės ūkio draugijos pusę sandė
lių Biržų dvare, kuiliuos buvo 
draugija išnuomavusi iš A. Tiš-‘ 
kevičiaus-12 metų. Taip pat nu
tarta atimti vienas hektaras že
mės iš paskiirtųjų vietinės žemės 
tVarkynp komisijos B. ž. u. 
draugijai. Tai visa yra įsakytą 
perdpoti politinei klerikalų or- 
ganfzacijai — ūkininkų sąjun
gai. < .t.. ■ v.- - y.. <. . .

Atidėjo lietuvių bylą.

CHICAGO. — Lietuvių Onos 
Antano Valanių, Lučille Mar

kūne
, ir 
jshall ir Wm. D. Lydon, 
į prisipažino užmušę gyvanašlę 
iBessie Gaensslen bal. 17 d., by
lios nagrinėjimas tapo teisėjo 
iHopkins atidėtos iki spalio 6 d. 

j tėvas 
zulentui Voicieehovskiui kada iv'i"'""namo Mii;
tasis lankėsi Lęmberge-Lvove, > 
nebuvo prasta smirdanti bom
ba, bet mirtinga, pripildyta 
smarkiai eksploduojančiomis goję lankėsi demokratų kandi- 
medžiagomis, tik dėl netikusio datas į prezidentus Davis. Jis 
pistono ji nesprogo. ' kalbėjo Dexter pavilione.

VARSA VA, rūgs. 18
Priešingai pirmesnioms 
nioms, surasta, kad l>omba,1 
kuri buvo mesta Lenkijos pre-'

zi

waukeė.

CHICAGO. — Vakar Chica-

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramų, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites- 

s nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip
NAUJIENŲ TELEGRAFINES PINIGŲ 

PERLAIDOS.
Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 

kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTUI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Vyry OverallsSaldainiai

Šilkinės PančiakosCold Cream

uz jar

Moterų šilkines pančiakos, pu
siau sportiškos, trijų siūlių IŠ 
užpakalio, pirmos rųšies, mie
ros 8’/^ iki 10, vertos $1.00, 
dabar specialiai 65c

STRAIPSNIS 90

Tel. Dearbom 9057

Namų Tel.: Hyde Park 8395

KAIP PARUOŠTI KCDIKIO 
MAISTĄ BCNKUTĖSE.

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshfield Avė.

Vakarais ir nedėlios rytų: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dcarborn Str.

Telef. State 7521

Veda 
nuoja 
pardavimo

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

bvln. Teinruuoa*. F.trvsm
Abptraktiirt, Padaro pirkimo lr 

Dokumentui* Ir (galiojimu*
7 South Dcarborn Street 

TaAefonna Randolph 8281 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
fatofomaa Caaal 1M7.---------------- J

Subatoje Tiktai
Nuo 9 v. ryto iki 3 vai. po pietų

Motery Pirštines
Importuotos Chamoiset- 
te, dviejų sagučių stylius, 
su pamušalu, mieros 6Vi 
iki 9, vertos 75 centų,’ 
dabar porai 39c

Merginų Serge 
Dresės

Tos gražios dreses turi tri- 
mingus iš embroiderei išmar- 
ginijnų, braid, visokių spalvų, 
rankogaliai to pačio materio- 
lo, mieros nuo 7 iki 14 metų, 
specialiai s u batai C O O C

K tiktai už

Lotus paringti smeto
niniai, čekoladiniai, da
bar svarui 85c /

75c. jar Lady Ester 
Cold Cream, specialiai 

59c 1

Cigarai
Beech Nut ° Cigarai, 
rankomis padaryti, il
gi, 50 cigarų baksui, 
dabar už $1.79

.U'/'**•

Lietuvoj >
žemaičių kalbos gramatika
P. Virkietis Mažeikiuose,; 

skelbia renkąs medžiagą spe- 
cialei žemaičių kalbos gruma-4 
tikai.

Teatrai veikia
Suvažiavusiai gausingai pro

vincijos publikai Kauno teat
ruose pastatyta keletas reper
tuarų.

AMERIKOJE

/■t H

GailApie septyniosdešimts penki metai atgal, 
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose, 
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė, 
kad ntra maisto svarbesnio, kaip geras pienas: 
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės.

Pasiūti iš Storos rųšies demin, 
dvigubų siūlų, mieros 86 ik^ 
44, paprastai verti $1.50„ ąpe- 
cialiai $1.19
dabar už ■ ■ V

Ekstra mieros 10. daugiau

Vyru Union Siutai
Munsingwear, šilkiniai ir vil
noniai, vidutinio storumo, il
gomis rankovėmis, iki kelių 
ilgumo, mieros 36 iki 50, ver
ti $6, specialiai $3.95 
kiekvienas po *

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas

01—»»....... Ii IBI..... HilMM—

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 8 
NYTI VISADOS KREIPKITfeS ► 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. *

S. L. FABIONAS CO.

/ SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų. z
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Y.ra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę -gali būti savaitę" laiko arba taip ilgai kiek reika
linga. 4

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 Tnetų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y*

Rusnės šventės pelnas.
Ligšioliniais apskaitliavimais, 

rengtoji Rusnėje šventė davu
si 10,000 litų gryno pelno nu- 
kentėjusięms nuo potvynio 
šelpti. Galutinai dar mesuskai- 
čiuota ir dar tikimasi, kad pa
minėta suma padidėsianti.

Naujas Lietuvos atstovas 
Anglijai

Lietuvos Nepaprastu .Pasiun
tiniu ir Įgaliotu Ministeriu 
Ariglųpjie paskirtas p. E. Gal
vanauskas, buvęs Ministeris 
Pirmia ir Užsienių Reikalų 
Ministeris.

PRAKALBOS
% Temoje

Apie Bažnyčią ir Lozorių

Petnyčioj, Rugsėjo 19 d.,
Pradžia 7:8() vai. vakare

Seward Public School Hali
46 ir So. Harmitage Avė.

Ant Town of Lake, Chicago, Ilk 
Kalbės gąrsus kalbėtojas A. 

Steponaitis iš New Yorko.
Rengia ir Kviečia B

Studentai.'
Įžanga liuųsa.
Nėra rinkliavos.

kUDIKIu 
/GEROVės skYRIUS fcmrnin uūmrurjm /u u. a.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ

Siame skyriuje mes taika, 
■«m laiko (vU4e<tsime rei* 
kalus |4omlu bAatoaileme 

motinoms ir motinom Jau- 
ay kMJkiy.'

KOdikly aprOpInlmaš Ir pe- 
Rijimas yra dalykas gyrės 
svarbos Mmynai ir Uotai 
ir mes jautame, kad UI 
yra dalykas, kur] mos ta- 
rime reguUariikais laiko
tarpiai. atvirai ir laisvai 
pergvUdoalL.

Pirmuose straipsniuose švarumo 
I reikalais ir svarba ruošiant kūdikiui, 
j maistą buvo pabrėžti Maisto švarumą 

ir grynumą galima visai sunaikinti,! 
I jei nešvarus indai vartojami jo ruo- 
Į Šimui.

Greta švarumo svarbos, yra teisin- 
I gas nusaikavimas ir tinkamas atmie- 
| žinias. Kada kūdikiams vartojama■ 
pasaldintas kondensuotas pienas, tai jf 

I reikia iš blešinės atmieruoti šaukš
tais, pilant iš blešinės, bet nesemiant.

1 Tai geriausias būdas gauti tikrą mie-‘ 
rą. Gali lengvai suprasti, kad sėmi
mas netinka, nes prie šaukšto prilirn-1

1 pa perdaug pieno. O kadangi pamo-’ 
| kinimai liepia imti tiek ir tiek šauks-: 

tų prie tiek ir tiek uncijų vandens, 
-* tai toki prilipimai gadina tikrai“mie-;

rai. Atmieravus reikalingą kiekį 
svarbu išplauti stiklą su virintu, van
deniu, kuris vartojainas miežimui, to
kiu budu visą pieną suimsi. Atidary- 

Įtą blešinę visados reikia laikyti šal- 
I toje, švarioje vietoje, drūčiai uždary
tą su apvožtą stikline ar puodeliu.

Vanduo miešimui vartojamas pirma 
turi būti išvirintas ir atvėsintas. Tok
sai vanduo šituose straipsniuose va
dinamas “virintu” vandeniu.. Saikuok 

] j j švariose graduacijos bonkose. Po 
to atmieruok pieną kai jau aukš
čiau sakėme. Dėdamas kiekvieną 
šaukštelį pieno j graduatorių, maišyk 
iki jis pilnai ištirps. Tada supilk Vis
ką į sterilizuotą bonkutę ir tuoj už
dėk sterilizuotą Čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svarbu 
ją turėti terilizuotą. Sumaišyk mai
sto tik vienam sykiui. >

Ar tavo kūdikis verkia? Ar Jisį 
nervingas ir neramus? Jei taip, tai 
dažniausia maistas jam netinką, jei; 
pati negali savo kūdikio žindyti, ir jei 
jis neauga iš krūtų pieno, duok ^jąm 
Bordeno Eagle Pieną —r maistą, kuris 
laimingai išauklėjo tūkstančius kūdi
kių. Jis lengvai priYuošiamas — tik 
dėk virinto vandens kaip liepiama. 
Per 65 metus motinos davinėjo Eagle 
Pieną kaipo didelę dovaną savo kūdi
kiams. Jį rekomenduoja gydytojai 
kūdikiams kurie sirguliuoja ir silpni, 
nes jis lengvai suvirŠkomas ir teikia 
pilną sotumą.

j

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Po kelių metų studijos ir eksperimentavimo, jis 
surado tokį pieną ir pavadino jį Eagle Pienu. 
Ir nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausių maistų, kurie išauklėjo milijo^ 
nūs kūdikių į stiprius ir sveikus vaikus.

Eagle Pienas yra gryniausias šviežias ūkio pie 
naš sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sani 
taringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo 
pruSalinta.. Jei nedali žindyki savo kūdikio, pa- 

bandyk Eagle Pieną. JĮ rekomenduoja gydytojai 
iš visur delei jo grynumo. Jis lengvai suvirško- 
mas.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pieną, savo kūdikio penėjime, mes esame atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį prireng
ti kūdikiams visų amžių. Jei nori gauti šitų pa- 
moknimų, iŠpilflyk žemiau esantį kuponą ir pa- 
sūsk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda 
geresniosios grosernės ir delikatesų krautuvės.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York'

Pažymūkit
Penėjimo 

Instrukcijos 
Vardas 
Adresas

KUPONAS 
katrą Literatūrą

Valgiai
Vaikams

Norit
Kūdikių 

Knyga
6

(Lithuanian

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalu ir pro-
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
tink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOSE 
isių Skyrius 

So. Halsted St
Chicago, III

VADOVAS’
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

Amerikoje ir užsienyje. #
/ Prenumerata metams; ...z.....

Pavienis numeris ....
Antrašas:

Hatfield Hali, Northwestem University,' ’;
Evanston, III.

•s* A
.... $2.00
..... 20C

809 W. 35th St., Chicago
Tel. pft levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ; 
• Parduodam Laivakortes. *

n. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai r
127 N. Dcarborn St., Room H11-12

Tel. Centrui 4411. Val» nuo 9-G 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 *

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

, Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
—■—N I IĮ,...................  .. , ,,

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 -p/Val. nuo 9-6

Vakarais k
3301 S. Halsted St., Tol. Blvd. 6775 | 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

Leimglon 
Ceveryky 
Krautuvė

JOHN KUCHINSKAS 
f LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.
• Tfelephone Canal' 2552

*

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo inorgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Wcstem Avė. 
Telefonas Lafayctte 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

711 So. Cravvford Avė.
Dabar čia eina didelis čeverykų 
išpardavimas.
Yra išparduodamas visas ' stakas,
labai nužemintomis kainomis.
Jei jus norite sutaupyti pinigų 
ateikite laike šio išpardavimo, 
čeverykai vyrams, moterims ir 
vaikams.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

’ operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

'ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Are.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C„ D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, bo Vaistų ir Opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
■ I IH !»! IĮ. ... MII.... ........................Į.

....... ■ ........ i .
Tel. Lafayette 4228

Plumbinb, Heating
Raiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 88-th SU Chicago, III.

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselie kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEAI’ING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted SL

_J'Haymaikel 1018, Haymarket 4261

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
z Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036 

Bridgeport skitais Vakarais- 
3236 S. Halsted St. T.Boul, 6737

r -

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St., Room 530 
.... Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yords 4681
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KORESPONDENCIJOS

Johiiston City, III.
Johnston City lietuviai ir 

draugijos. — Viešas knygy
nas. — Trūksta biznierių.

JV

Jchnston City yra 
311 angliškų mylių 
nuo Chicagos. Turi 
tūkstančių gyventojų 
tautų, daugiausia italų

atstume 
j pietus 
apie 10 
maišyty 
ir ang-

į didesnius

NAUJIENOS, Chicago, UI

loki laikrnštį nehr galima skai- T’rogresyyių

Waterbury, Conn.

Žemės Bankas didins 
• Kapitalų

30,000 
Antrų dienų žmonių 
sumažėjo lodei, kad 

sekmadienį nepers t o-
ias lietus įbaugino daugelį sve
čių, kurie nesitikėdami greit 
sulaukti gero oro išvažinėto.

aupymo

<>15

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą šios 
Bankus.

H
&

Du dalyku yra peiktini. Pir
ma, kad iš draugų randasi to
kių, kurie naujai parėjusius 
laikraščius išsineša namo iš 
knygyno svetainės. Antras pa- 
peiklinas dalykas, kad paėmę 
laikraštį į rankas sukinėja į 
trinkeles ir taip sulankstė, kad

tyti ir tampa be vertės.
Draugai, meskite tą paprotį, 

pasiskaitę padėkit: gražiai ant 
stalo, nes yra daug, draugų 
laukiančių skaityti visokių ži
nučių.

Da vienas dalykas, tai kad 
iš tiek daug lietuvių nesiranda 
lietuviškų biznierių (išskiriant 
munšaino pardavinėtojus, tų 
tai be skaičiaus yra; kiti net 
taxi pasisamdę pedliavoja mun- 
šainų po pečius) kaipybučerių 
it duonkepių, 
n į padarytų, 
apie tuzinas, o 
bučernes. Yra 
grosernės, p.p. 
bet, nežinia 
mėsos nelaiko.

—Darbininkas.

mokslas, ir kur gali prisiglausti 
tas jaunimas, kuris dėl savo 
laisvų įsitikinimų negali rasti 
vietos “krikščioniškos” valdžius 
globojamose gimnazijose. Todėl 
Waterburio Lietuvių Progresy
vių Draugijų Sąryšis savo kon
ferencijos, jvyknsioj rugp. 29 
d., 19^4 m., šį Lietuvos Švietimo 
Ministerijos žygį visapusiškai 
apsvarstė ir vienbalsiai nutarė 

i išnešti protestą. v
Taipgi yVaterburio Lietuvių 

‘ į DrąUgijij Sąryšis 
kviečia visus progresyvius są
ryšius ir draugijas savo galin
gais protestais padėti atmušti 
klerikalų valdžios užmačias. Ne- 
sėdėkim rankas sudėję, nes prie
šai dirba mums, progresyviams, 
žalingą darbą.

TZ Pi JKomisija:
K, Ramanauskas, 
J. J. Kvaraciejus, 
P. Motiečius.

!«•»
M

&

CROWN

MIS. MICHNiEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktikavusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rtinas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site nagelbą 

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

»-DR, HERZMAN^

1.1, Blvd. 8138
M. Woitkew1ea 

BANIS
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
‘asekmingai pa- 
amauju mote- 
ims prie gimdy
to kiekvienarr.e 
it si tikime. Tei-

J -ia ypatišką pri- 
‘turėjimą. Duodu 

•>atarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Lietuvių randasi apie 300 
vedusių ir apie 2(M) pavienių. 
Beveik visi vedusieji turi nuo
savus namus. Merginų mažai 
tesiranda, nes paaugę iki 15 
16 metų, pabaigę pradinę --mo
kyklą išvažiuoja
miestus, Chicago, Detroit ir k. 
uždarbio ieškoti, nes čia kito
kių darbų nesiranda, kaip vien 
anglių kasyklos. Visos kasyk
los priklauso prie U. M. W. of 
A. Unijos.

Lig šiol kasyklos dirbo tik 
po 1-2 dienas į savaitę, bet nuo 
15 d. rugpiučio pradėjo dirbti 
po 3-1 dienas savaitėj; kitos’ 
gi dirba pilną laiką. Bet darbą! 
sunku yra gauti. Patartina iš. 
kitų jjiiestų 
ieŠl<oti, nes 
go ir daug 
gaus darbą.

Randasi 
draugijos, 
apie 80 narių ir turto su.viršl Waterl)Urio Lietuvi p 
$100. Kuopa buvo visa, nustlp- j DrailJfij s(jži
nejusr bet p. Jonui Gutavt-^ ..Lietuvos žini kad Lietu. 
e,us (kuris yra kuopos orga-(VOg Svietimo Ministerija k6si. 
nizatorium) savo pasalarbav,- |)as pasniaugti Lietuvos Mok 
"!'! .',,e‘OBJ Profesinės Sąjungos ožiai-

i komą Mariampolės Kealę Gim- 
-naziją, atimant jai pašalpą ar 

'.Ipaimant ją valstybės globom 
taip | Kadangi tai yra vienintelė laisva 
mi“ Kealė Gimnazija Lietuvoj, kur 

dėstomaBzyra tyras ir laisvas

nevažiuoti darbo; 
pamatys daug var-- 
laiko praleis kol*
kelios pašalpinės 

SLA 103 kp. turi 
ir turto suvirs!

kurie gerų biz-
I. cnkų randasi 
jie turi net dvi 
dvi lietuviškos
J. J. ir M. K., 
kodėl, šviežios

, Protestuoja prieš klerikalų kėsi- 
* nimąsi pasmaugti Mariampolės 

Realę Gimnaziją

ant kojų, taip kad kuopa da
bar auga vis didyn;, ačiū taip-’ 
gi p. Jurgiui Matulioniui 
nansų sekretoriui), jis 
pat daug nuveikė dėl labo 
nėtos kuopos.

Randasi da dvi pašaipiuos
draugijos: Simono’ Daukanto,
(Lietuvos istoriko) ir I>. 
Keistučio, kurios turi 
po 100 narių, b. t silpnai 
finansiniai, nes 
duoklių 1(0-50 doL, 
ligoniams pašalpos 
$150 į męncsį. Mat 
ligonių, kurie per 
sužeidžia ir nesisarmatiia dar 
reikalauti pašalpos. Žinoma, 
konstitucijoj skamba, kad per

Kapitalo padidinimo reikalu 
vedama padidinimo reikalu ve- 
vedama derybos su valdžia. Nori 
ma padidinti kapitalų dar 9 
milijonams, nes esamieji bai
giasi, o kredito reikalavimai 
toli gražu nevisi patenkinti.

Žemės Bankas perimsiųs rin
kimų visų pajamų, paeinančių 
iš žemės reformos. Bankui bus 
perduoti baigiami statyti Kau
no ir Šiaulių elevatoriai.

Latvijon gabenama Lietuvos 
arklius ir raguočius, nes ten 
kainos daug aukštesnes.

Dainos šventėje žmonių skai
čius pirmų dienų prašoko 60,- 
000. Sekančių dienų buvo kur 
kas mažiau —- apie 
žmonių, 
skaičius

netoli 
stovi 
mėn.Įplaukia

o išmoka 
po $100 ir 
būna tokių

šalpos negali gauti, liet tik 
patys draugai laužo įstatus ir 
pašalpa nutaria išmokėti. Už 
akių gi jie kalba, kad tų ir tų 
draugų matę girtų ir iš tos 
priežasties susižeidė, bet susi
rinkime bijo pasakyti tiesų, 
kų yra matęs ir tyli nosį nu-’ 
leidęs arba kaip kitaip išsime- 
lucja, kad tik kaltininkų iš
teisinti. Tai sarmata; jeigu ma-. 
tai, kad draugas teisėtai drau-, 
gystę išnaudojo, tai praneškit| 
apie tai susirinkime teisingai,! 
nes su teisybe toliau nužengsi 
kaip meluodamas.

Pernai rudenį abi šios drau-. 
gijos norėjo susivienyti į vie
ną draugijų, bet tai neįvyko 
dėl kelių ypatų pasipriešini
mo ir atsiradusių menkų kliū
čių. Tad ir pasiliko po seno
vės.

Labai gaila, kad nesusivie
nijo, nes vienybė tai galybė. 
Bet dabar kuo tolyn vis einant 
silpnyn nariais ir finansiniai, 
turės kų nors daryti, ar kelti 
kiekvienam nariui mėnesines 
duokles, ar vėl mėginti vieny
tis krūvon, nes kitaip ilgai ne
gyvuos. Tik tuo pagirtina, kad 
S. D. ir D. L. K. K. draugijos 
turi nuosavas tautiškas kapi
nes, kuriose savo draugus dy
kai palaidoja. Taipjau turi ir 
savo svetainę prie 610 N. Wa- 
ter St.

Yra dar Viešas Lietuvių 
Knygynas, turintis 70 narių. 
Finansiniai stovi gerai, knygų 
randasi virš 300 visokio turi
nio, vertės apie $200. Taipgi 
pareina 8 laikraščiai: 3 dien
raščiai, 2 išeiną du sykiu į sa
vaitę ir 3 savaitrdščiai: Nau
jienos, Laisvė, Daily Worker, 
Saulė, Vilnis, Keleivis. Dirva ir 
Darbininkių Balsas.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdahnto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau: 
pynių visą dieną subatoje iki 8 vai.’ vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairmaii. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

šimtai lietuvių ateina pas Dr. 
Carter gydytis tonsitų, kreivų akių 
ir kitų ligų. Tarpe kitų yra šie:

Be ligonbučio, be skaus 
mo, be chloroformo

AKYS, AUSIS, NOSIS 
GERKLE

Kreivos Akys!
IŠTAISOMOS!

Mrs. Sophie Krasauskas, lietuvė, 33 St. ir Union Av., Chicago.
Mis E. Marsuski, lietuvė, 510 W. 81 St., Chicago, III.
Nueikite ir pamatykite tas moterių, pažiūrėkite į jų akis. Jos 

pasakys ką Dr. Carter padarė dėl jų akių.
Lengvais išmokėjimais. Ateikite šiandien.

FRANKLIN 0. CARTER, M. D.
25 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III
Valandos nuo 9 iki 5; nedėlioj nuo 10 iki 12.

Kombinuotas Anglinis ir Gąsinis 
.Pečius

KŪRENAMAS
r . / «

Gasu, Anglimis, Coke arba Medžiais
Du pečiai viename, didelis pečius gali būti kūrenamas 

gasu arba anglimis. Keturios skyles dėl anglių sekcijos 
iš viršaus ir keturi bumeliai dėl gaso sekcijos iš viršaus. 
Dvigubas perdirbimas šildymui pečiaus.

Užbaigimas pilkas arba molinas percelinis enamel. 
Galima jį nuvalyti taip lengvai kaip ir indą. Vartokite 
tiktai drėgną skudurą, jokio juodylo nereikia. Taipgi da
romi juodi ir nikeliuoti.

šaltame ore anglinė dalis pečiaus gali 
kambarių apšildymui. Vasarą vartokite

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti

huti vartojama 
tiktai gasinę

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti ir parduodami 
didžiausiose rakandų krautuvėse Chicagoje ir apielinkėje.

Išdirbinėjami per

CROWN STOVE WORKS,
CHICAGO, ILL.

Visuomet Apsimoka Pirkti Geriausį

Tavo Pareiga Jais Rūpintis
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbCti! Kuomet ju vidu

jai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
\motinos! Priiliurekit juos rūpestingai. Prblabokit, kad jų viduriai 

yeiktų kiekvieną <llen)K Ir Jei apalreikStų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jfemp Bambinp—Kūdikių Geriausį Draugų. 
Kūdikiai mCgftta jį. Jie netWaSo dkugiatis. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. apu^kose ar ’tlesidC Iš laboratorijos.

F. AD. R1ČHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei , kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidu 5c.

0 A ■i*

kos, Gražios Akys 
Tai yra puikiausias turtas 

Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Care” arbą “Eye

NAUJIENOS,
. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

MurineQ».,bpt.H.S.,9B.OhioSt.,Chiago Beapty”. Dykai pareikalavus.
' X  ... --4 1 _ . . _>■ . • v \  .............. .............. ....ą.'.A 

DR. SERNER, 0. D
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

Optomotrist
Tel. Boulevard . 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

Neturtingo žmogaus gyduo
les nuo silpnų nervų, 

nerviškumo
Jos atlieka darbą greitai. Nervai 

turi turėti fosforo ir kraujas geležies. 
Tą suteikia tos gyduoles. Nuga- 
Tone suteikia — geležį dėl kraujo ir 
fosforą dėl nervų. Jos yra moksli
nes budavotojos kraujo, nervų ir vi
so kūno. Nuo nevirškinimo, užkietė
jimo ir nuo išpūtimo. Vartokite jas 
ir jus pamatysite, kaip greitai jos ]>a- 
geibės. Jos subudavoja stiprius ner
vus, suteikia atšviežinantį miegą ir 
gerą apetitą, puikų virškinimą, regu- 
liarj ėjimą lauk, daug entuziazmo ir 
ambicijos. Pabandykit jas — jus nie
ko neprarasite.

Nuga-Tone yra malonios vartoti; 
jus gausite visam mėnesio vartoji
mui už $1.00 ir jos labiausiai užganė
dins jumis ir jums nieko nekainuos. 
Vartokite jas keletą dienų ir jei jus 
nebusite pilnai užganėdintas pasek
mėmis, atsiųskite likusius pakelyje 
kur jus pirkote ir gaukite jūsų pini
gus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone rei
kalauja visų pardavinėtojų, kad j«3 
grąžintų pinigus, jei kostumeris nėra 
užganėdintas, nes jie žino, kad jos 
pagelbės tokiuose atsitikimuose.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius ir gydulių pardavinėtojus.

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Marinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, Ui.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St: Chicago, m

DAVIDONIS, I

4643 So. Michigan Avė
Tel. Kcnwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

✓

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

3410 So.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

y

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo ? 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas C anai 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso te). Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. 'Drexel 9191

Dr. A. A, Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W, 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė, ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos '2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
—t—IM.I n II u m, ...
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NAUJIENOS E'Dratigas
LllhUALll*!! Daily X«vra 

Daily £xc«pt Sol
v !“?« .umuaa Pub. Ga.,

’kUiur Orfffaitfa

m South
Cbiciųjp, Ui.

i'aKphon* MouMivalt 85ii

Subacrlption Batas i 
per y»ar ia Caoada. 
per ysar outaida of Chicafta,

s&oe
|8.00

3c p®r copy.

Entevad m baeond CImm Mattel 
Karch 17th, 1D14, tha Pwt Office 
d Chicago, III., ūdas tha act of 
Jarch 2nd, 1879. ' > • -

.......... .. .,.,. i ... —— u i

Naujienos eina kaadian, iiaJdrlaa. 
gfdnnadioniua. Lddiia Naujianą Btn 
Lro-fS, 1789 So. Halstod St, Chicago 
U. — l'a^efoiuuii ftoeiavalt 8501 .
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l” ir “Darbininkas”!atsiųstieji į KlaipMi} Valdinin-'naudojasi valstybės lėšomis. įtai- cijų. Brooklyno šlamštelis te- 
sakytų, kad republikonai'kni- Kauno vyriausybė nusiun- . ' ; ’ ', ? ~
yra despotai, konstitucijos ?nal tokias *Tne“’ kurįe ’le' iMo ‘‘i>mokamu solenu- ' P'laukst!- kad P11CJO pne da y' 
iį * x • • • L • mokėjo tvarkiai krašto reikalu
laužytojai n tt. jvąsti, dažnai nemokėjo net susi- be to, gauna ne tiktai r<

Bet kuomet taip despotiš- kalbėti su klaipėdiečiais.
“Buvo net atsitikimų”, sa-,’”' . , / . . . i

■ ko Gaigalaitis, “kad klaipėdiš- ’ priSnr.mvM. n*i»yv8Wimui įvai
kis negalėjo susikalbėti su kai -lsk,too»§ »' k t- 
kuriais 
kalbėjo 
kiškai.”
Toliaus,

sudaryta direktorija iš asmenų
neturinčių pasitikėjimo klaipė

kai elgiasi musų klerikalų 
vienminčiai Lietuvoje, tai I 
jie tyli.

valdininkais, nes jie 
tik rusiškai arba len-

.18.88
- 4.00
.. 2.00
.... 1.50 
_ .U

13c

—- paštui
Matams ... ....------------ —
FumI mat< -------- !------
Trim* mineilamu ------
Oriam mšutaiam------—
Vianam mlnaalui

. Ihlcasoje P** oaMotajW
Vita* kopija
Savaitei —   ——
Biasaiui----------

«vittuytvia V ai a tl jota, na Chkaioja, 
paltai

ha t Aru »_________ _____— tfu*
Pusnį BKtl , . 1-50
t rimu mšnaalanui... ................— 1.75
Dviem minasianB .......... 1.25
Viaaam minėsiu! ... ........ > .75

Uatuvon ir kitur aiaiaaiaoMi: 
‘<AtpiKinta>

Metami --------- - —.....  - $8.00
Pusei metą ..............\ 4.00
Trims minesiama   —i------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Menay 

Jrdariu. kartu su uisakymu.

Lietuva rengiasi prie sa
vivaldybių rinkimų, ir ve ko
kių žinių praneša Kauno 
spauda: 1

“Kauno komendantas 
sustabdė platinimą Social
demokratų Partijos Cent
ro Komiteto atsišaukimo, 
išleisto savivaldybių rin
kimų agitacijos reikalu, 
—- “už bendrą esamai Val
stybės tvarkai kenksmin
gą atsišaukimo pakraipą.” 

Kas nusprendė, kad atsi
šaukimo pakraipa esanti 
kenksminga “esamai Valsty
bės tvarkai”? Komendan
tas. Nusprendė ir uždrau
dė — ir ką tu jam padarysi!

Štai, kaip Maskva pasako
ja” rašo, kad rugpiučio 28 
kilimą Kaukaze. “Izvesti- 
ja” rašo, ka drugpiučio 28 
d. 30 vyrų užpuolė ir paėmė 
miestelį Chiaturį, bet atėjo dįečiuose.. Kaunas £gm netvirti- 
40 ūkininkų iš vienos komu
nistinės farmos ir nuvijo 
maištininkus. . ‘ /

Kitoje vietoje 12 maišti
ninkų užpuolė du milicinin
ku ir įsteigė tenai savo val
džią. Panašių užpuolimų 
buvę ir daugelyje kitų vietų. 
Maištininkai nuginklavę mi
liciją, išvaikę komunistų ko
mitetus ir paėmę valdžią į 
savo rankas.

Toks pasakojimas sudaro 
pas klausytoją įspūdį, kad 
visą triukšmą Kaukaze da
rą neskaitlingi padaužų bū
reliai, naudodamiesi tuo, 
kad sovietai tenai laiką tik
tai po du-tris milicininkus 
tvarkai saugoti.

O tuo tarpu Maskvą nu
siuntė net patį karo komisa
rą, Trockį,- malšinti sukili
mą Gruzijoje ir Ažebeidža- 
ne! ’ " * '

kraštui valdyti tapo

no sutarties dėl Klaipėdos kra
što ir neleido krašto gyvento
jams ne rinkti atstovus į Lietu
vos Seimą, nė į krašto Seime-

Kita žinia yra tokia:

“Kauno Policijos Vadas 
Janušonis, kurs dabar lai
kinai eina Apskrities Vir-j 
šininko pareigas, sustab
dė platinimą Valstiečių 
Liaudininkų Partijos iš
leisto atsišaukimo savival
dybių rinkinių reikalu.”
To negana. Tas carukas 

kreipėsi į Kauno Apygardos’ 
Teismo Valstybės Gynėją,* 
reikalaudamas, kad šis 
trauktų Valstiečių Liaudi
ninkų Partiją atsakomybėn 
dėl to atsišaukimo. Bet 
Valstybės Gynėjas atsisakė,! 
nerasdamas atsišaukime nie 
ko priešingo 
Vienok laikinasis Apskri
ties Viršininkas ir po to ne-

Tas pats Maskvos laikraš
tis tvirtina, kad “šitą judė
jimą padiktavo Gruzijos 
menševikams, kapitalistinės 
Vakarų Europos valdžios.” 
Bet toliaus “Izvestija” pa
duoda, kaipo “faktą”, kad 
“Francijos antrojo interna
cionalo socialistai” kurstė 
Gruzijos menševikus prie 
maišto.

Rusijos mužikas, skaity
damas tokius “aiškinimus’’, 
tur-but krapšto pakaušį ir 
galvoja, kas per vieni yra 
tie Francijos socialistai, kad 
jie ir veikia už “kapitalisti- 

(nes valdžias” Vakarų Euro
poje ir daro maištus tolimo- 
i je Gruzijoje. Gal jie mano: 
“Ot, kad taip ateitų tie so
cialistai pas mus ir iškarštų 
kailį nelabiemsiems musų 
komisarams!”

Apžvalga
LIETUVOS BIUROKRATŲ 

ŠEIMININKAVIMAS 
KLAIPĖDOJE

Kada nesenai tapo susektas
įstatymams ^aipėdos krašte slaptas sąmok-

slas prieš Lietuvą, tai “Naujie
nos” nurodė, kad prie šitokių 

į nepageidaujamų dalykų veda da- 
nuėmė draudimo platinti at- linai Lietuvos valdžios politika, 
sišaukimą! j kuri visiškai nesugeba užkariau-

Tai vadinasi “žodžio ir. ti klaipėdiečių simpatiją Lietu- 
spaudos laisvė” krikščionių vaį; vi 
valdomoje Lietuvoje. Ryškų šitos nuomones patvir

tinimą mes dabai* randame kal-
. • i • , i.i bose, kurios buvo pasakytos Lie-
Aniet ikoje dauguma lietu-, įUvos tautininkų suvažiavime, 

vių katalikų remia demo- įvykusiame Šiauliuose. Tarp ki- 
kratus; kai kurie simpati- tų, tame suvažiavime dalyvavo 
zųoja La Follette’ui (ka- ir keletas asmenų iš Mažosios 
dangi jisai griežtai pasmer- Lietuvos. Vienas jų, dr. Gaiga- 
kė ku-kluksus). Kas žin laitis<!^ai'eiškč’ 
n . i x vi isiamevkaip tiems katalikams įsro-

.vcrAvortli. Jis bus deportuotas 
' itgnl į Fihlandiją.

Autore ‘Kinnunen, 31 m. pe
nui, o, Finlairdijcs pilietis, /at- 

; vėžiavo į Kanadą nsnoredaiųas 
I susidurti su visokiomis imigra- 
■ ei jos l edomis No\v Yoi ke. Nu- 
važtiavo į Ųuebee ir tiesiog Į 
Ft. William, Ontario, kur jis 
prašė Amerikos konsulio vizos,

Deportavimo 
Priežastys

žemiau paduoto- informaci
jos apie ateivius, kurie nuteis
ti Federalio Teismo teisdario 
W. X. Gaili, sDululIi, Minu.,

sytu automobiliu ir iš valstybės eiaus taip įsismagino, tąja tema 
iždo apmokamu šoferiu. ' ■ pliaukšti, kad priėjo prie daly-

Ministeiiai (ir prezidentas),‘ kurie tur-but net ir jo skai- 
'■* ' <i regulia-'tytojus nustebins.

tikra, Lu-1 Jei nebūtų gajįa vietos, tai 
' mes čia paduotume ‘tą Bimbos 
parašytąjį “Laisvės” editorialą 
ištisai, idant ir musų skaityto
jai galėtų pasigerėti juo. .Bet 
esame priversti pakartoti iš jo 
tiktai kai kurias įdomesnes vie
tas.

Pasirodo, kad tąs atsitikimas 
su MacDonaldo dovana staigu 
nušvietė visas tamsias paslap
tis, kurias matė, bet iki šiol nie^ 
ku budu negalėjo suprasti Bim
bos protas., - /

Jisai rašo: '
“Daugelis stebėjosi, kodėl 

MacDonaldas taip nachališkai 
elgiasi su pavergtaisiais Indi
jos ir Aigipto žmonėmis, ko
dėl jis pradėjo kliedėti apie 
religijos nuodų reikalingumą 
‘socializmui’, kodėl jis taip 
karštai stojo už pavergimą 
Vokietijos ir kokiems galams 
jis savo šuųis užleido ant An
glijos Komunistų Partijos 
centro. Dabar viskas paaiške- 
jo”.- r I
Paaiškėjo, vadinasi, ir anglų 

politika Indijoje bei Egipte, ir 
MacDonaldo pažvalga į religiją, 
ir Londono tarpalijantų kotifįer 
rencijos nutarimai ir kieno tai 
padarytas įsiladžimas į Angli
jos komunistų raštinę. Ir ve 
kaip paaiškėjo: . .. . ,

“Jisai (MaęDonaldas) šmu
gelio keliu pardavė iki gyvos 
galvos savo kūną, savo sielą 
ir savo unarą didžiulei pyra
gaičių kompanijai!” • 
Tat ve kame visų t niekŠyšciį

priežastis k
MacDonaldas parsidavė. Bet 

MacDonaldas juk yra toks pat 
“svolačius”, kaip ir Vokietijos 
EberUs, Francijos Longuet, Ita
lijos Turati, Belgijos Vander- 
vokle ir Švedijos Branting. Ar
gi šitie socialistų Internaciona
lo šulai taip ‘ “ftachališkai” ap
gaudinėtų darbininkus ir taip 
energingai gintų kapitalizmą, 
jeigu jie nebūtų taip pat parsi
davę kokiai nors “pyragaičių 
kompanijai? Aišku, kad ir jie 
yra parsidavę.

Toliaus. šiomis dienomis Ame
rikon atvyko MacDonaldo sūnūs. 
Ir kaip jisai pasielgė? Ar ma
note, kad jisai atsilankė “Lais
vės” ofise ir paprašė Bimbos su 
Pruseika, kad juodu nusivestų 
jį pavalgyt kokioje nors prole- 
tariškoje valgykloje (kur gali
ma ir bolševikiško munšaino 
gauti)? Kur tau! Štai ką jisai 
padarė :# susiuostė su kokiais ten 
“Wall Street’o ’ bankieriais ir 
skaniai su jais papietavo”! •

Šitie “faktai” aiškiai liudija, 
kad ir MacDonaldas, ir jo sū
nūs, ir visi socialistų Interna
cionalo vadai, “kaip Judošius” 
parsidavė kapitalistams ir par
davė darbininkų klasę.
• Tuo budu viskas dabar išsi
aiškina — iš MacDoiialdo auto
mobilio!.... Kad ne tas automo
bilius/ (ir ne Bimbos gilus pro
tas), tai pasaulis taip ir neži
notų, kas su juo darosi.

Pažymėję šitas “Laisvės” ėdi- 
torialų rašytojo mintis, mes tu- 
Tipie prisipažinti, kad mes nesi
imame spręsti, ar tas Pono Die
vo sutvėrimas varinėja begėdiš
ką demagogiją, hr jisai yra iš
sikraustęs iš galvos.

Atrodo, kad čia greičiaus bus 
protinės ligos “Peisas”.

ics algcs, bet >r tam 
mus “reprezentacijai”, t. y, sve-

Tokioje pat dvasioje kalbėjo' 
ir kitas žmogus iš Klaipėdos biudžetą), 
knušto, p. Dugnus. < '

Bet įdomu pažymėti, kad tuo 
laiku, .kuomet Klaipėdos vokie-|

Rusijoje yra toks pat papro
tys, tiktai tenai dar didesnis 
skaičius valdininkų naudojasi 
valdiškas automobiliais, karie
tomis ir kitokiais, iš valstybės 
iždo apmokamais, patogumais. 
Ne tik vyriausieji komisarai, 
bet ir kiekvienas vietinio Črez- 
vyčaikos skyriaus viršininkas, 
kiekvienas komisarukas turi ir 
automobilių, ir valdišką butą, su 
kuru, ir tarnus (nekalbant jau 
apie kyšius, kuriuos jie ima iš 
gyventojų, kad padidinus savo

Tuo gi tarpu Anglijoje yra 
j kitaip. Kadangi tenai iš senų 
; laikų valdžios - vietas užimdavo 

ciai tautininkai ir net daugelis tįkįaj.]on]aį ar]ja stambus kapi-
lietuvių morėjo pavartoti gink
lą, kad atskyrus kraštą nuo Lie
tuvos, tai Klaipėdos krašto dar
bininkai parėmė Lietuvos pusę. 
Apie tai rašo Kauno “Socialde
mokratas”.

KLAIPĖDOS DARBININKŲ
NUSISTATYMAS

bet jam Ijuvo “pasakyta, kad 3š 
b'inlandijcs daugiau negali įva
žiuoti į Suvienytas Valstybes. 
Negalėdamas laukti, kol kon
sulas galėjo išduoti jhm vizą, 
jis paėmė tramvajų persikelti 
per tiltą į Minorai Ccnter, Min
nesota. Bet kuomet ten nuvy
ko, imigracijos inspektorius 
pasakė, kai^ negalėjo toliau va
žiuoti. .lis, iš!i])o ir pekščias 
sekė upę kelias mylias, paėmęs 
mažą laiv<lį, jis persikėlė ir 
vėl pavaikščiojo apie dešimts 
mylių, ir vėl paėmė tramvajų 
j Duhilh. “Man Duluth visai 
nepatinka,” pasakė šis žmoge
lis, kuomet apleido lą miestą. 
Jis apleido Duluth miestą su 
astuoniais kitais prasikaltė
liui:-' dcl Fort Leavenvvortb ka
lėjimo ir bus deportuotas.

Kari \raino Glader, 26. m. 
senumo, Finlandijos pilietis, 
irgi negalėjo išgauti Arfierikos 
vizą ir nuvažiavo į Ųuebec. 
Jis nuvyko į Fort Francis, 
Ontario, ir susidraugavo su 
žmogum, kuris prižadėjo per
kelti per upę už $5. Vidurnak
tį perkeltas per upę ir dieną 
praleido, International Falls, 
Minnesota '♦valstijoj ir 'kitą 
dieną paėmė" tramvajų į ,Vir- 
ginia, Minnesota, kur buvo sut 
imtas. Kuomet laikas kalėjime 
užsibaigs, bus deportuotas.

Aapo Askariaho, 36 m. se
numo, vedęs, darbininkas, Fin- 
landijcs pilietis, atvyko į Ka- • 
nadą nesenai ir prisipažino, 
kad norėjo važiuoti į Suvieny
tas Valstybes. Gegužės 9, 1924 
m. nuvažiavo į Fort Francis, 
Ontario. Tą vakarą pasistatė 
laivelį ir persikėlė į Interna
tional Falls, Minnesota, kur 
buvo iki gegužes 10 d. Paėmęs 
traukinį, norėjo dasiekti Du- > 
lutli. Bet irgi buvo suimtas ir 
pasodintas į kalėjimą su de
portavimo bausme.

John Heikki Kalliola, 18 m. 
senumo, Finlandijos pilietis, 
su Adolf Leliota, 23 m. senu
mo, irgi piliečiu Finlandijos, 
atvyko j Kanadą sausio 29. 
1921 m. Abu bandė išgauti 
amerikoniškas vizas prkš iš
vaduojant iš Finlandijos, bei 
negalėjo gauti. Iš anksto jie 
susitarė su Jacob Kailio, Su
vienytų Valstybių piliečiu ir 
Micbigan valstijos gyventoju, 
kad jis nuvyktų į Fort Fran
cis, Ontario ir ten sutikti tuos 
du imigrantus, kurie slaptai 
ketino įvažiuoti į Suvienytas 
(Valstijas. Jie slaptai įvažiavo 
į Suvienytas Valstybes. Žmo
gus perkėlė per upę už 
du doleriu. Vėliau lapo 
sugauti. Kalliola ir Lelio
ta buvo pasodinti į kalėjimą 
ant mitų ir Jacob Kailio, pa- 
gelbininkas, turi irgi patarnau
ti vienus mitus kalėjime ir už
mokėti bausmę $200. Bet jis 
pasiliuosavo . iki lapkričio 1, 
1921 m. užbaigti ūkės darbą.

I ie c i 1111) j a m i ats i I i k i m a i pa-, 
rodo pavojų slaptų įvažiavimų 
į Suvienytas Valstybes.

. z [F.L.I.Ji.J

liepos 11, 1924 m., del > per
žengimo imigracijos ir paspor- 
lų įstatymo buvo prisiųstos 
Foreiign Language (Informa
tion Service per p. Landis iš 
Filis Isląnd.

Arlhur Karlson, 25 m. .se
nume, nevedęs, paprastas dar
bininkas, gimė* ir pavaldinis 
Švedijos.Karlson alvažiavi) į 
Halifax, N. S., Ranadoj, ba
landžio 2, 1921 m., manyda
mas, kad lokiu keliu bus leng
va įvažiuoti į (Suvienytas Val
stybes, nes jo Šalies kvota bu
vo ič ibaiguri ir daugiau Šve
dijos pavaldinių n* begalė jo va
žiuoti j Amerikos uostą. Kuo
met atvyko į Halifax’ą, jis tuoj 
nuvažiavo Į Fort Francis, On- 
taric, ueteli larptautiško ru- 
bežiaue, ir pėkšČias keliavo 
per tiltą International Falls, 
Minnesota- ir įėjo į Suvienytas 
\ralstybes be jokių peržiūrėji
mų. Jis nĄiiivo apsipažinęs su 
imigracijos peržiūrėjimo siste
ma, ir kuomet paėmė trauki
nį užbaigti savo kelionę, in
spektoriai ’ irgi paėmė tą patį 
Uaukinį, jį suareštavo, padėjo 
kalėjimai! ant metų ir vienos 
dienos. Kuomet terminas užsi
baigs, ji$ bus deportuotas į Šve
diją.

Pavel Kovacik, 22 m. šėnu- 
mi^> Čekoslovakijos piliėtis, ir 
Jozef Bcnuska, girdėjo, kad 
kuomet kvota jų šalies išbaig
ta, lengva važiuoti į Suvieny
tas Valstybes per Kanadą. Jie 
atvažiavo į Halilax gegužes 
14, 1924 m. ir tiesiog važiavo 
j Fort Francis, Ontario, kur 
pasamdė laivelį, perkelti juos 
Į Suvienytas Valstybes. Pasie
kę Amerikos žemę, jie paėmė 
autcmcbilių, kuris buvo imig
racijos inspektorių sustabdy
tas. Tie du čekai buvo, paso
dinti kalėjimai! ant7 metų ir 
vienos dienos ir bus depor
tuoti. .

Ivar lyaiinson, 2!) m. senu
mo, Švedijos pavaldinis, atva
žiavo į Halifax, N. S. Kanadą, 
kovo 13, 1921 d. Kadangi Šve
dijos kyola buvo išsibaigus ir 
jis negalėjo gauti vizos vykti 
į Neiw York, jis pasirinko Mi
ne ra! Cente r, Minnesota, kai
po lengvą vietą persikelti iš 
Kanados į Suvienytas Valsty
bes. Bet ten jis susitiko in
spektorių ant tilto, kuris ne
leido .jam pereiti. Bet tas jo 
nesulaikė, nes jau apleidžiant 
Švediją buvo prisirengęs per
žengti Amerikos įstatymus, ‘ir 
budamas patyręs medžių kir
tėjas, jis pekščias sekė upę, 
kol rado, vietą, kur medžiai pa
darė gerą persikėlimo vietą. 
Pavojinga ten paprastam žmo
gui, bet su jo patyrimu buvo 
lengva padaryti. Persikėlęs per 
upę, jis nukeliavo į Duluth, 
kur buvo suareštuotas liepos 
11 d., pasodintas į kalėjimą ir 
komei laikas išsibaigs bus de
portuotas. 

* ♦
John Johnson '-Kprp, 15 me

tų senumo, Finlandijos pilie
tis, gyveno Amerikoje nuo 
19(15 iki lįOg m., ir vėl nuo 
1910 iki 1913 m. Kuomet no
rėjo trečią sykį atvažiuoti 
Amerikon, Finlandijos kvota 
buvo išsibaigusi. Jis atvažiavo 
j Kanadą, nes girdėjo, kad 
lengva įsigauti į Suvienytas 
Valstybes be paisymo imigra
cijos įstatymų. Kuomet nuva
žiavo į >Hulifax, rado sau /kir
bą ir per kelis mėnesius pa
dirbėjo. Kuomet apsipažino su 
šalim ir tikėjos, kad apie jo 
atvažiavimą niekas nesusiiio- 
mčs, jis persikėlė j Suvienytas 
Valstybes netoli Rairicr, Min- 
nesottl, iv tuoj pradėjo kelio
nę pa* draugus j Suvienytas 
Valstybes. • Bet neilgai buvo 
ant traukinio, imigracijos in
spektorius jį suareštavo ir bu
vo pasodintas kalėj ima n Lea-

talistai, tai valstybei nereikėda
vo rūpintis tuo, kad mihisteriai 
galėtų gyventi taip, kaip/pride
ra jų padėčiai. Patys ministe
riai aprūpindavo save, turėdami 
didelį turtą.'

Kuomet tečimis į 'Anglijos 
valdžią pradėjo patekti žmonės 
iš žemesniųjų klasių, kurie ne
turi ištekliaus padengti savo iš
laidas, tai tokiems ministeriąms 
tekdavo naudotis arba kurio 
nors asmeninio draugo pagelba 
arba pašalpa iš koki w nors ton-, 
do.

Dabar, kai buržuazinė spau
da, norėdama diskredituoti 
premjerą MacDonaldą, iškėlė 
aikštėn tą faktą, kad jam pado
vanojo automobilių ir 30,000 
vienos kompanijos Šerų vienas 
turtingas asmuo, tai kai kurie 
laikraščiai priminė, kad pana
šia savo asmeniškų draugų pa
rama, naudojosi daugelių žymių 
Anglijos politikos veikėjų
garsusis liberalų vadas Glad- 
stone, ir Llęyd George ir kiti.

Žinoma, tai nėra normale pa
dėtis, kad m i Misteris ar šiaip 
koks stambus politikos veikėjas 
turi priklausyt nuo privatinių 
geradarių malonės. Anglijos 
Darbo Partijoje dabar ėmė kil
ti balsai, kad tą klausimą su-

Ūietuvos socialdemokratų or- 
anas rašo:

“Praėjusios savaites dien
raščiai pranešė smulkmenas 
apie sumanytąjį Klaipėdos 
dešiniųjų sukilimą. Klaipėdos 
darbininkai sukilimo kursty
tojus griežčiausia pasmerkė 
ir nuo jų atsirubežiavo.”
Mūsiškiems, lietuviškiems pa

triotams bus pravartu įsidomėti, 
jogei tie darbininkai, pasiprieši
nusieji “putsistains”, yra vado
vaujami socialdemokratų.

Kuomet vokiški buržujai, kar
tu net su lietuvių dešiniaisiais 
elementais Klaipėdos krašte, 
rengė ginkluotą sukilimą prieš 
Lietuvą, tai socialistų vadovau
jami Klaipėdos darbininkai pa
sirodė, kaipo Lietuvos gynėjai, 
— nežiūrint to, kad tie darbi
ninkai per ilgą laiką buvo Vo
kietijos socialdemokratų auklė
jami ir šiandie dar tebėra po' tvarkytų parlamentas; priiitida- 
stipria jų įtaka. Klaipėdos dar- mas įstatymą, kuriuo valstybės 
bininkai geriaus nori būti su tarnautojai, kurjems dėl jų ta- 
Lietuva, negu eiti išvien su Vo- rilybos pasidaro nepaprastų išlai 

putšis- dų, butų taip aprūpinti, jogei 
vadovauja gen. jiems nereikėtų nė į skolas ly

ti, nė privatinę pašalpą imti.
Dar ne taip senai Anglijoje

(V

ir

kieti jos atžagareiviais 
tais”, kuriems 
Ludendorfas ir panašus gaiva 
lai.

Brooklyno “Vienybė” galės buvo tokia mada, kad parlamen- 
dabar parašyti dar vieną edito- to nariai visai negaudavo algos, 
rialą apie tai, kad socialistai esą Todėl,, kuomet darbininkai iš- 
“aršiausi šovinistai”.

Vienok, smerkdami sukilimo 
kurstytojus, Klaipėdos darbinin
kai nepagyrė ir Lietuvos kade- 
mų politiką.

“Socialdemokratas” rašo, kad 
Klaipėdos socialdemokratų par
tija ir profesinės sąjungos įtei
kė, per Klaipėdos gubernatorių, 
Lietuvos Seimui raštą, kuriame 
statomi Klaipėdos darbininkų 
reikalavimai Lietuvos valdžiai. 
Raštas nurodo, kad Kauno cen- 
tralinė valdžia, kišdamasi j Klai
pėdos krašto autonomines tei
ses, žlugdo ekonominį krašto gy
venimą. Klaipėdiečiai darbinin
kai reikalauja:

“1. Daryti kuodidžiausių 
palengvinimų įvežant žalios 
medžiagos, reikalingos Klai
pėdos industrijai;

“2. Sutvarkyti tranzitą;
“3.. Tuo jaus paskelbti rinki

mus į Klajpėdos seimelį ir į 
Lietuvos Seimą.
“4. Nedaryti gyventojams jo
kių represijų dėl ruoštojo su
kilimo”.

Šituos Klaipėdos darbininkų 
reikalavimus tvirtai remia Lie- 
tuvos socialdemokratai.

rinkdavo savo atstovus j parla
mentą, tai darbininkų, unijos tu
rėdavo iš savo iždo mokėti už jų 
gyvenimą Londone, arba, atsto
vai turėdavo uždarbiauti kame 
nors, atliekamu nuo parlaftiento 
posėdžių laiku. Darbo partija te- 
čiaus kovojo už tai, kad valsty
bė duotų užlaikymą parlamento 
nariams, ir šiandie atstovai jau 
nebereikalauja darbininkų orga
nizacijų pašalpos.

Veikiausia bus priimtas tin
kamesnis sutvarkymas ir* apie 
ministerių aprūpinimą. Koks 
protingas žmogus gali tam prie
šintis? Jeigu automobiliais važi
nėja mažiukės ir ’ neturtingos 
Lietuvos ministeriai ir nusiban- 
krutijusios, kuone badu mirš
tančios Rusijbs komisarai, tai 
kodėl tokį patogumą negali su
teikti savo valdžios atstovams 
turtingoji Anglija, —. tuo la
binus, kad ji juk leidžia milži
niškas sumas pinigų užlaikymui 
karaliaus, kuris yra visai berei
kalinga dekoracija!

SUČIUPO 3 VEŽIMUS
SPIRITO

JURBARKAS |L|: — fcų 
metų rugpiučio *6 d. prie pat 
Jurbarko miesto 'Siiimta kon
trabanda su 1600 litrų spirito, 
3 vežimais 4 arkliais, nugaben
ta policijos nuovadom Kontra
bandos verte siekia virš 20,- 
000 litų?

Tai dar iki šiol Jurbarke ne
girdėtas įvykis, kad kada nors 
butų pasisekę suimti tiek spi- 

1 ' . kurio čia iš Vokietijos 
_________ t ~ f kontrabandos keliu 

bai pasipiktintų. Klerikalų tą sukėlė Lietuvos valdžia ir jos giant respublikos prezidentu, ‘ nuo tam tikro skaičiaus savo ak- atgabenama.

naip Ličius KaiauKanib Klaipėd^ krašte, kaip pasirodė, 
UytŲ, jeigu republikony Par~ dalyvavo daug lietuvių.
tija, kuri dabar turi savo1 Vadinasi, net ir daugelis Klai- 
rankose valdžių, imtų ir už- pėdos krašto lietuvių norėjo at- 
d raustų demokratams ir La įnešti nuo Lietuvos! Ką tuo 
Follette’o šalininkams pla
tinti savo agitacinę literatū
ra?

met bekalbėti apie vokiečių tau
tininkus.

( Kodėl gi tokia klaipėdiečių 
neapykanta Lietuvai? D-ras Gai-,

. ——— ---------- 'T*""’"" » *<'■'

MINISTERIAI IR AUTO
MOBILIAI

Lietuvoje kiekvienas aukštes
nis valdininkas, pradedant de-

DEMAGOGIJA AR
BE PROTYSTS?

i , ' <1 —---------- -------- į ’ ! Į . j/
{ >■' ’ ■' ■! ! ,

Mes jau rninėjojnc, 'kaip be
gėdiškai pradėjo šmeižti Angli
jos premjerą komunistų “Lais
vė”, išgirdusi apie tai, kad jam 
vienas turtingas jo draugas pa-'rito,11V61ĮJJ JYCllI l/CV LAIVVUVCU . J/’KID vuu » CV<V< V A

Mes manome, kad jie la- galaitis sako, kad tą neapykan- partamentų viršininkais ir bai- dovanojo automobilių ir pelną nemaža

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Jūsų Gimtinėms Lietuvoje 

Jungtinių Val
stijų Linijos 
surengė Kalė
dinę ex kur.si
ja i Lietuvą 
plaukiant air 
LEVIATHAN

nuo New York’o Gruodžio 6-tą. 
, p, l’isca ves šia exkursija nuo 

Nev.- Yorko tiesiai į Kauną. Jus 
pasiekiate jūsų naminį miestą lai- 
ku clel (C aliScli nitj svejiciu.

Ant jūsų keloinės, jus turėsite 
švarius smagius kambarius, gera 
valgį, mandagų patarnavimą ir 
bono koncertus kiekvieną dieną.

Del pilnų informacijų rašyk da
bar į

United statės lines 
45 Er<'adway, New York City 
110 IJeį.rboi n St., < hicayo. 111. 

arba, jūsų vietinį laivų agentu 
Managing Operatots for 

Lnjted States Shipping Board
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l Tacitas musų seimas, baigu
sių mokslus studentų pagerbimo 
vakarienė, suartino mus į arti
mesnius ryšius ir pridavė nau
jos energijos.'4; ••

Praeiti metai buvo-praktikos 
metai, kuriais buvo sutikta daug 
keblių klausimų mokslčivijęs 
gyvenime, bet 
tinkamai išrišti, 
mės nors dabar 
klausimą. Stengsimės labiau jį 
išgvildenti ir arčiau supažindin
ti besimokinančią jaunuomenę 
su Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje organizacija.

Pirmiausia aš prašysiu visus 
moksleivius rašyti į organą 
“Moksleivių Kelius”. Jūsų ben
dradarbiavimas bus labai nau
dingas , pačiai organizacijai. 
Taipjau prašau visus tuos, ku
rie nori duot? patarimų moks
leiviams, rašyti į ^M. K«” Ypa
tingai butų pageidaujama,. kad 
visų Amerikos miestų mokslei
viai savo literatiniu darbu pri
sidėtų prie “Moksleivių Kelių”.

Iš kitos gi pusės reikalausiu, 
kad moksleiviai ir bendradar
biai, duotų man teknines klai
das pataisyti. Geisčiau, kad ra
šinėliai butų įvairus. Butų gera, 
kad kai kurie moksleivių taptų 
poetais, kiti — rašytojais vaiz
delių iš gyvenimo; o dar kiti, 
mokslininkais, filosofais, etc. 

"Tas pamargins “M. K.”, o kartu 
ir patys moksleiviai aplaikys vi
suomenės užuojautos.

Reikia priminti, kad LMSA. 
organizacija neturi nieko ben
dra su politiniais bei religiniais 
reikalais. -.Moksleivių vienas 
svarbus tikslas yra tai tas: pri
rengi mas savęs prie kulturin- 
gesnio gyvenimo, o po-draug pa-, 
gelbėti žmonėms norintiems 
šviestis.

Taipjau prašysiu moksleivius 
daryti patėmijimus ir mano pa
ties darbe. Pasirodžius klaidoms 
pataisyti jas. Šito;dalyko, pa
taisymo klaidų, aš labai geidžiu 
ir už kiekvieną pataisymą tariu 
ačiū.

Tikiu, kad visi moksleiviai 
draugiškai paduos vieni kitiems 
rankas, ir kad jie bendrai veiks, 
kaip ir iki šiol kad veikė. Aš 
gi tariu nuoširdų ačiū, kad ir 
antriems metams mane išrinko 
“Moksleivių Kelių” redaktorium 
nors ir laiko mažai turėdamas 
stengsiuos savo užduoti pildvti.

M. J. Šileikis, “M. K.” Red.

mokslčlvijęs 
nepajėgti! juos 

Mes stengsi- 
įsigilinti į tą

sesijoj p-lc Grušaitė paskambino 
pianu, o josios tėvas pasakė 
kalbą. Seimą uždarant p-lė Al- 
frida ftemašRintė taipjau pa
skambino pianu.

Reikia pasakyti, kad visi sei
mo delegatai užsilaikė ramiai ir 
rimtai svarstė dalykus. Buvo ir 
ilgų diskusijų ypač Fondo klau
simu, bet palikta jį centro valdy
bai vykinti gyveniniam

Seimas buvo gyvas ir gražus.
—šeimininkas.

• * t < ’v r ' •. \

Svečių atsilankė virš 60. 
Linksmi svečiai spausdami vie» 
n i kitiems rankas skirstėsi apie 
1 vai. ryto.

šis banketas kartu buvo ir 
priešseiminis vakaras. Gal kai 
kas ir nebuvo patenkintas, kad 
moksleiviai rengia banketus 
viešbučiuose, bet buvo tai da
roma, kad surengus kur kitur 
vargu kas ateitų į tokį banke
tą.

Seimas .
LMSA. seimas įvykęs 

23—24 dd. Raymond Chapely, 
Chicagoj, buvo sėkmingas sei
mas.

Apie seimą daug rašyti nėra 
reikalo, nes jau buvo “Naujie
nose” ištisai apie jį rašyta. Pa
minėsiu tiktai kai kurias vietas. 
Valdyba kiek pasikeitė. Centro 
pirmininku išrinkta B. Simokai
tis; vice-pirm., F. šeštokas; raš
tininku, J. Lapaitis; iždininku, 
J. lazdauskis. Redaktorium, M. 
Šileikis, anglų skyriaus vedėju, 
J. Rakštis. Apšvietps Komisija: 
F. šeštokas, .* Keserauskas ir K.

Nutarta visos centro, valdybos 
paveikslus (grupėje) atspaus
dinti organe.

Seimo atidaryme ir per seimą 
buvo atsilankiusių ir svečių, ku
rie pasakė savo kalbas. Rytinėj

i j

Moksleivių banketas
Banketas gerai pavyko

Bugpiučio 22 d;,;» Morrison 
viešbuty buvo parengtas, ban
ketas. Banketą rengė ;EMSA. 
2 kuopa paminėjimui 'baigusil| 
kursus studentų. Bankete 
lyvavo trys baigusieji kursus 
studentai: J. Lazdauskis, B» & 
M. E., Lewis Institute; F. šeš
tokas, Ph. G., Valparaise ir M. 
J. Šileikis, post graduate Art 
Institute of Chicago.

Dr. Matilda White, D. D. S. 
dentistė; Aldona Rugiutė mo
kytoja ir A. Tulys, Ph. G., ne
dalyvavo bankete, nes visi jie 
yra apleidę Chicagą.

P-as 3. Kodis, vakaro pir
mininkas, pristatė kalbėti dip
lomuotus studentus, kurių var
du buvo surengtas banketas. 
Jie visi pasakė tinkamas kal
ba^ padėkodami svečiams 
atsilankymą banketai! ir kuo
pai už surengimą banketo. Bu
vo paprašytas pakalbėti Lietu
vos konsulas maj. ižatleikis. 
Žadeikis papasakojo daug žin
geidžių dalykų apie Lietuvos 
ir " Amerikos besimokinančią 
jaunuomenę.

Iš eilės pristatyta kalbėti Dr.
A. Montvidas. Dr. Montvidas 
savo kalboje gan plačiai pa
lietė ’ besimokinančios jaunuo
menės klausimą, nurodydamas 
į tas aplinkybes, kokiose mok‘- 
sleivija dabar randasi. Baigda
mas savo kalbą jis paprašė 
svečius sumesti keletą dolerių 
padengimui vakaro lėšų, ku
rios rengėjams pasidarė.

Aukų buvo surinkta 32 dol. 
Už tokį Dr. Montvido pasidar
bavimą ir svečių simpatiją, 
moksleiviai labai džiaugiasi ir 
taria jiems visiems širdingą 
ačių.

Po Dr. Montvido iš eilės kal
bėjo šie svečiai: Dr. Karalius, 
Dr. Cherry, p-ia Jurgelionienė,
B. Simokaitis, K. J. Semaška, J. 
Keserauskas. Jų visų lcall>os 
buvo įdomios ir reikškiančios 
moksleivijai užuojautos. Dr. 
Karalius pareiškė, esąs padaręs 
planą įsteigimui fondo, kurį 
globotų alumnai. Dr. Cherry, 
mano supratimu, pareiškė, kad 
lik tiems moksleiviams yra 
verta teikti parama, kurie bai
gę ■ mokslą neitų dirbtuvei! 
dirbti. Tas parodo, kad moks-

turi išeiti riiktai tokį 
iš kurio galėtų biznį

leivis 
mokslą, 
daryti. O kurgi kitos mokslo 
šakos, iš kurių niekas biznio 
nedaro? Toks išsireiškimas pri
mena moksleiviams šalintis nuo 

pa&irinkjmo^ o mokintis ,tgi 
iš ko ' pinigų/gabmaldąį-yti.

Buvo dar ir muzikalis'prog
ramas. P-ui P. Sarpaliui pianu 
palydint^ J. Čepaitis sudainavo 
solo porą gabalėlių. P-lė Gene- 
vieve Gerčaitė pianu paskam
bino.

—Svečias.
1
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Vieša Padėka
Rezo-LMSA. Seimo' nutarimu 

liucijų Komisija viešai pareiškia 
širdingą ačiū visiems mokslei
vių rėmėjams, kurie atsilankė 
vakarienėn ir seiman ir pasakė 
kalbas, i Ypatingai ačiū ręifcia 
tarti šiem^ asmenims: Dr. A. 
Montvidui,. konsuliui p. Žadei
kių! ir adv. Š. Kodžidi. Adv. S. 
Kodis visą vakarą pirmininkavę 
ir gražiai pristatinėjo * svečius; 
kalbėti. J’ Taipjau jis pasakė 
gražią užbaigiančią kalbą. Kon
sulas žadeikis atsilankė į vaka
rienę ir pasakė gražią prakalbą. 
Dr. Montvidas pasakęs kalbą 
dar paprašė sumesti aukų pa
dengimui vakarienės išlaidų, 
kur. buvo surinkta 32 dol.

Liet. Moksj. Susiv. Am.
Seimo vardu pasirašo 

Rezoliucijų Komisija:
•J. Keserauskas, 

M. šiįeikis.

I

Prakalba
Lapaičio prakalba, pasakyta 

rusų kalba rugsėjo 13 dienų, 
Agotos Danilovičiutės vestu
vių vakarienėj.

Brangus draugai ir svečiai:
Jeigu savo kalba aš pakenk

siu jūsų smagiam valgiui — at
leiskite. Aš esu geram upe ir 
turiu noro pasakyti jums kele
tą žodžių. Pirm pradėsiant sa
vo trumpą kalbą aš noriu pa
žymėti, kad kuomet man pri
sieina kalbėti j publiką aš ne
darau niekam nei pataikavimų, 
nei peikimų. Kalbu taip, kaip 
aš apie vieną ar kitą dalyką 
suprantu, kaip aš apie vieną 
ar kitą dalyką manau ir jau
čiu.

Aš nenoriu, kad jus manim 
tikėtumėt ir kiekvieną mano 
žodį priimtumėt kaipo amžiną 
tiesą. Tokio dalyko , kaip am
žina tiesa šiam pasauly nėra. 
Viskas sviete keičiasi ir tobu
linasi. Jeigu jus pažvelgsite 
tūkstantį metų atgal. šimtą 
metų atgal, ai* net dešimt me
tų atgal, jus. pastebėsite, kad 
šis pasaulis, ši musų žemė ne 
taip išrodė seniau kaip ji atro
do dabar. čipnai ne vieta ir 
nėra laiko gilintis į istoriją ir **< • ’ išdėstinėti jos procesą. Vienu 
žodžiu galima pasakyti, kad 
šis pasaulis žengia pirmyn. 
Žmogaus gyvenimas, lygiai kaip 
įr visas pasaulis, irgi žengia 
priekin. Pačiose jaunystės die
nose kiekvienam žmogui atei
na j galvą mintis ar idealas, 
kurį jis trokšta ir už kurį jis 
dirba. Kada jo vienas idealas 
išsipildo, atsirpnda ;antras, rka
da tas* išsipildo, ♦ atsiranda tre
čias ir lt. į

Smagu, man yra pasisakyti, 
kad į visą musų gyvenimą aš 
žiūriu kaipo į kovą už būvį. 
Kad ne tuščius žodžius aš sa
kau — duosiu jums keletą pa-

vyzdžių. Jeigu jus' nueisite ant 
didelės upės ar ežero kranto ir 
žiūrėsite į švarų vandenį, kur 
nardo daug žuvų, tai jus pa
stebėsite, kad didelės žuvys 
vejasi mažesniasias ir ryja jas. 
Jeigu jus nueisite į mišką, kur 
randasi daug įvairių žvėrių, 
tai jus pastebėsite, kad dideli 
ir plėšrus žvėrys užpuola ma
žesniuosius, drasko juos ir 
ėda. Toki kova už būvį eina ir 
tarpe paprasta akia nemato
mų gyvūnėlių. Lašely žmogaus 
kraujo yra daugybė tik mikro
skopu galimų įžiūrėti raudonų 
kraujo skritulėlių, kurie veda 
kovą su nuodingomis bacilomis. 
Panaši kova įeina ir tarpe žmo
nių, tik kitokioje formoje. Ko
voje 
eina 
turi 
kurs 
kurs 
pranta.

Aš tur būt nusitolinau nuo 
temos ir todėl grįšiu prie to 
dalyko, apie kurį aš norėjau 
pasakyti. Musų šios dienos ban
ketas, vakarienė arba, kitais 
žodžiais sakant, mes čionai su
sirinkome todėl, kad ponas Ra- 
činas turėjo laimės susipažinti 
su p-le Agota Danilovičiute. 
Juodu pavąikščiojo, pasilinks
mino ir, kaip su jaunais žmo
nėmis pasitaiko, viens kitą įsi
mylėjo. Ir toliau, toliau pasek
ime to viso yra ta, kad ve mes 
čionai susirinkome. Aš turiu 
noro ir daug jums galėčiau pri
pasakoti apie tai, kaip pradėti 
naują gyvenimą, kad jis butų 
smagus, linksmas ir lengvas 
gyventi. Bet žmonių troškimai, 
norai ir skonis yra labai ne
vienodi. Todėl šį reikalą aš pa
liksiu jiems patiems. Kiekvie
nas žmogus turi turėti laisvę 
tvarkyti savo šeimynos reika- 
Ijus taip, kaip jam išrodo ge
riausia ir fąip jam patinka. 
Antra vertus, aš pats šeimynos 
gyvenimo dar nesukuriaų ir 
todėl kuomažiausia turiu 'teisės 
d&oti patarimų kitiems. Aš ga
liu pasakyti tik tiek, kad kiek
vienai vedusiai porai bus sma
gu, linksma ir gera gyventi, 
jeigu jie mokės viens kitą su
prasti, mokės viens kitą įver
tinti, gerbti, mylėti ir viens 
kitam pagelbėti, Šitie dalykai, 
brangus draugai ir svečiai, yra 
tie retežiai, kurie ankštai su
riša krūvon kiekvieną vedusią 
porą. Taip ankštai surišta po
ra gali drąsiai eiti į gyvenimą, 
trempdami kojomis visus tuos, 
kurie bandytų jiems pastoti ke
lią. Ir kas-gi gali būti malo
nesnio šiam gyvenime, jeigu 
žmogus moka viens kitą su
prasti, viens kitą gerbti, įver
tinti, mylėti, viens kitam pa
gelbėti ir viens už kitą dirbti? 
Tokio gyvenimo aš linkiu iš 
pat savo širdies dugno šiai jau
nai porai.

ing Hi^h School. Be tų dvie
jų mokyklų yra ir daugiau vi
durinių mokslų ir amatų va
karinių mokyklų. Del vietos 
stokos mes čionai visų mokyk
lų sąrašo negalime paduoti, 
bet jisigu kurie kreipsis į mok
sleivių organizacijos valdybą, 
tai mielai įvairių informacijų 
bus suteikta. —J. Lapas.

Ark. Averčenko

Prikli skaityti pasaka

“sustoki” 7-xSU-

Plėšimai

tarp žmonių laimėtoju iš- 
ne tas, kas yra didelis ir 
daugiau jėgos, bet tas, 
yra daugiau mokytas, 

labiau šį gyvenimų su-

Pradėkime mokslą dabar
Didelis skaičius jaunų lietu

vių vyrų šioje šalyje savo ne
darbo arba nuo darbo atlieka
mą laiką praleidžia dykai. Ka
da juos užklausi kodėl jie vie
nur ar kituč nelanko mokyklą, 
idant pasimokinus anglų kal
bos ar ko kito, lai jie atsako, 
jog šioje šaly nemano ilgai gy
venti ir rengiasi “grįžti į Lie
tuvą.” Toks pasiteisinimus yru 

labai nevykęs. Metas po me
to slenka, 'o tie žmonės “grįžti 
į Lietuvą” niekad neprisiren
gia. Tuo tarpu daugelis žmonių 
galėtų daug ko pasimokinti. 
Joks mokslas ar įgytas . žinoji
mas negali grįžimui į Lietuvą 
pakenkti.

Chieagos miesto dykai tei
kiamomis anglų kalbos pamo
komis gali pasinaudoti kiek
vienas žmogus, nežiūrint ar jis 
tas pamokas norėtų klausyti 
dienomis ar vakarais. Norin
tieji imti vidurinių mokyklų 
\(high- sjchopl) į kursus, gali 
kreiptis* į biri •kurią arčiausią 
iš savo gyvenamosios vietos 
mokyklą, šiaurinės Chieagos 
dalies gyventojai turi puikiai 
įrengtą Schurz Evening High
School, o pietinės dalies gy- tais atras ir pilti Napoįeoną. 
ventojai turi Englesvood Even- -----------------

♦
Paėmę bot kurį didžiųjų 

cagos dienraščių, diena iš die
nos mes juose skaitome apie 
įvairius apiplėšimus. Daugely 
atsitikimų apiplėšimai būna 
nuožmus. Laikė apiplėšimų žū
va daug gyvybių ir daug tur
to išvagiama. Apiplėšimai yra 

, stambi draugijos yda, nuo ku
rios visuomenė daug nukenčia. 
Bet juk nieko sviete be prie
žasties nesidaro. Plėšimų slo
gutis irgi turi savų priežasčių. 
Priežasčių yra daug ir ne bet 
kurią priežastį kiekvienam plė
šikui galima taikyti. Mes neti
kime, kad plėšimus galima vi
sai panaikinti, bet mes mano
me, kad tam tikros pastangos 
žymią plėšimų dalį gali suma
žinti.
blogos ir netikusios gyvenimo 
sąlygo
skaičių žmonių, kurie be plė
šimų gyventi nenori. Tokie 
plėšikai eina ir piešia žmones, 
nepaisydami savo ar kilų žmo
nių gyvybės. Tokie plėšikai jei
gu ir būna pagauti ir nubausti, 
bet* atsėdėję' savo bausmę jie 
tęsia savo pragaištingą darbą. 
Apie tokius profesionalus plė
šikus iries neturime noro čia 
kalbėti, nes mes manome, kad 
didžiuma* jų negali būti patai
syti. Galima visuomenę nuo jų 
maž-daug apvalyti, atskiriant 
jucs nuo visuomenės į tam tik
rą vielą.

Mes norime atkreipti skaity
tojų domę į jaunus ir nesuau
gusius plėšikus. Didelę plėši
mų dalį Chicagoje juk atlieka 
nesuaugę vaikėzai. Mes mano
me, kad tėvų pastangomis kai 
kurie tų jaunų plėšikų gali bū
ti pataisyti ir sumažinti * jų 
plėtimąsi ateity.

Jeigu skaitytojas domėsis 
kiekvieno jauno plėšiko biog
rafija, jis atras, kad svarbiau
sia prie plėšimų palinkimo prie
žastis yra bloga tėvų priežiū
ra, blogas auklėjimas ir blo
gos gyvenimo sąlygos. Kai ku
rie levai neišgali arba nenori 
leisti savo vaikų baigti nei pra
džios mokyklos. Nebaigusius 
net pradžios mokslo vaikus tė
vai verčia juos eiti dirbti. Ne
turėdami pradžios mokslo ir 
nemokėdami jokio amato vai
kai negali gauti sau tinkamo 
darbo. Išėję sau uždarbio ieš
koti tokie vaikai atranda, kad 
gaunamas darbas yra arba per
daug sunkus, arba perdaug ne
svarus. Tėvų neprižiūrimi to? 
kie vaikai susipažįsta su kitais 
blogų palinkimų gatvės vaikais 
ir savo konferencijose jie at
randa, kad plėšimas yra daug 
lengvesnis ir pelningesnis ama
tas negu dirbtuvės darbas. ,

Kiekvienas tėvas, ar motina 
turi žiūrėti, kad jų vaikas gau
tų bent pradžios mokslą. Jeigu 
jau toliau negalima mokyklon 
leisti, tai reikia vaikų išmokyti 
Kokį nors vaikui labiausia my
limą amatą kad pirm eisiant 
į svietą uždarbio ieškoti jis ži
notų nuo ko pradėti. Tiktai ge
ras vaikų auklėjimas, gera 
priežiūra ir mokslas gali suteik
ti kiekvienam tėvui ir motinai 
smagumo, džiaugsmo ir pagal
bos senatvėj. —J. 'Lapas.

Clii-

Bloga tėvų priežiūra,

išaugina tam tikrą

Vienas senyvas, stangus po
nas grįžo namo.

Vakare jis buvo kaimely ir 
jam grįžtant reikėjo eiti per 
mažą miškelį.

Ir štai
griaudė •jam į ausį. Iš krūmų 
išbėgo plėšikas, atstatė į ramų 
poną braupinką ir storu, bai
siu balsu suriko:

—Pakelk rankas!...
—N. .negaliu, balandėli, ,— 

pratarė taikusis ponas balto
mis ir drebančiomis lupomis.

Nušausiu kai šunį! Kodėl 
negali?

—Turiu reumatizmą. Sunku 
pakrutinti ranką.

—Reumatizmą, — žiauriai 
pakartojo plėšikas, — reuma- 
tizmą! Jei reumatizmas — g> 
(lytis reikia, o ne apsunkinti 
tykavimu užimtus žmones lau? 
kimu iki tau nuspręs pakelti 
rankas. » i

—Aš nežinau kuo, tą reuma
tizmą gydyti...

—Štai tau! Aš tau turiu ir 
patarimus duoti. Aptepk ran
kas skruzdų spiritu, — tai vi
sa. »

—Ką jus, balandėli! Kur-gi 
dabar tą skruzdų spiritą pirk
si? Nė vienoj vaistinėj nėra.

—-Gal pas ką nors ant ran
kų rasi*— paieškok.,

Jeigu aš žinočiau kur gau
ti, aš nors ^jmtą kilogramų 
pirkčiau. Glerai galima uždirb
ti. - ■ ■ ' . "

Žiaurus plėšiko veidas 
jau pasidarė sumanus.

—Kiek duosite? Aš 
penkiasdešimt kilogramų, 
na 450, frankuotas mano 
bary s.

Padaryta. Aš ir užstatą pa
imsiu, vistiek jūsų kišeninį 
kapšį aš ištraukiau.

—Tokiam atsitikime eikiva į 
kavinę, — sutartį pasirašysi-

Ne, šalin iš čia! Toliau nuo 
tos godžios, saumylybe spran
ginančios jaunystės...

Duokite man šviesią, rožinę 
jaunystę, leiskite mane prisi
glausti prie aromatiškos kūdi
kystes.

• Gatve švilpaudamas garbin
gai maršuoja dešimties metų 
vaikelis. Kur jis, paukštelis? 
Gm! Barškina į užversto, ap
leisto buto duris.

Ei! Kas gyvas viduj? Ar ne 
čia gyvena piktadariai, kurie 
vaikus, vagia?

—čia, čia. Prašome.
Klausykite jus, vagys! Yra 

laimė. Galima didelius pinigus 
padaryti! z

—Ką daugiau?!
—Pavogkite mane šį vaka

rą. Mano tėvai duos gerą at
pirkimą.

—O tu, pūslė, kiek už tai 
norėsi ?

—-Aš dirbu už 50%. šešias
dešimt tūkstančių atlupsime,— 
jums trisdešimt ir man trisd^L 
šimt. *

50% perdaug! Mums ir rizi
ka ir baimė, o jums.-..

—Užtat aš gailestingiausi 
laišką parašysiu. Kitą vaiką 
gal išpirktų, gal — tai 
klausimas, o mane, tėvai taip 
myli, kad paskutinį skatiką iš
trauks ir atiduos.

—50% mažai! Mums dar da
lintis reikia.

—O man dalintis nereikia?! 
15% pažadėjau seseriai, kad 
jinai prieš tėvus isterijon pul
tų. Nusiraminkite, pas mus ir
gi saya raštinė...

PASTABOS

Miunchene, Bavarijoj, Hein- 
ricfr Zimmermann 69 metų stu
dentas pabaigė Miuncheno uni
versitetą su filosofijos laipsniu 
Taigi mokintis niekados nėra 
vėlu.

Laikraščiai praneša, kad jau 
kelintu kartu randama Napole
ono Bonaparto palaikų. Gal kar-

• r

tuo-
b•’ *
I.M

turiu
Kai-

kam-

va.
—įKur-gi 

kavinę?
—<Na, lai 

namus,
išvirs kavos.

—Puiku! Eikiva.

čia miške rasi tą

eikiva pas mane į 
prikelsiu pačią, jinai

* * ., *
Kokie priklųs tie taupus, at

sargus, subrendę metai, — vis 
spekuliacija, vis pelnas.

‘ Ar negeriau mums pasinerti 
į pasaulį neatsargios, puikios, 
auksinės jaunystės, — laikus 
saldžių sapnų ir nesąmoningų, 
padorių troškimų?

. Ve — du ant suolelio. 
Ir jinai...

Jauna, židinti pora.
—Kotia! Tu žinai, kad už 

tave aš pasirengęs atiduoti vi
są savo kraują lašeliais! Pa
liepk, — mėnulį nutrauksiu 
nuo dangaus.... Kotia.... Ar tu 
myli mane? Pasakyk tik vieną 
mažą žodelį: “taip.”

—Beproti! Tu juk žinai... 
Tu juk matai...

—O, koki nematuojama lai
mė! Aš nugalabinsiu tave savo 
glėby. Reiškia, tu sutinki būti 
mano pati?...

—Taip, mylimasis.
—Aš noriu, kad vestuvės bu; 

tų kaip galima greičiau. Ar 
galima j savaitę?

- Kų tu, Keistasis! A.S netii- 
riu jungtuvėms drapaną,

- Padarysime! Iš ko drapa
nos darosi?

—Na... musliono, šifono, at
laso.. .

—Yra! Galiu gauti musliono 
po 28,000 aršinui, frankuota 
siuvėja. , .

—Užtenka! Mano draugė pe
reitą savaitę ėme po 23,000.

Kaip nori. Nenori ir nerei
kia. Rasiu kitą pirkėją. Tavo 
.brolio jaunavedžių kai neplau
tų šunų.

—Jaunas žmogau! Kur jus? 
Palaukite!...

—Na r..
- Frakuotais marškiniais, šil

kinėm nosinaitėm neinteresuo
jate? Grįžkite — pigu, fran
kuotas kambarys... *

l * *

Jisai

•k *

Kaip?! Nejaugi pragaištinga 
spekuliacijos bacila užnuodijo 
ir rožinę jaunystę?... O, Die
ve! Tokiam'atsitikime kas lie
ka nepaliesto? Nejaugi tiktai 
kūdikyste?.. .

Lopšely guli ružavas, storas 
butuzas; šviesios jo akelės su
simąsčiusiai, įtemptai ir nekru
tamai žiuri į patalėlius.

Mylimieji tėveliai nulenkė 
prieš jį galvas.t. džiaugiasi pir
muoju.

--/Nežinau kas daryti, — gai
lestingai pasakė motina. — 
Kaip jį penėti, jeigu prapuolė 
mano pienas!? Prisieis samdyti 
pamotę.

—Suprantama, samdyk, — 
linguoja galva vyras. — Bran
gu, bet ką daryti.

Kūdikėlis pervedė per juos 
savo šviesų, susimąsčiusį žvilg
snį ir pradėjo kreivai mirkčio
ti.

—Yra kombinacija, — pasa
kė jis kvatodamas. — Kiek 
mokėsite pamotei už pieną? 
šešiasdešimt tūkstančių, fran
kuota mano burna...? Pamotės 
užlaikymas atsieis dvigubai 
brangiau. Išviso — 180 tūks
tančių. Mes padarykime taip: 
nupirkite man kasdien po bon- 
ką pieno, — tai atsieis ne dau
giau kai 50(k Į mėnesį išviso — 
15,000. O ekonomiją sumoje 
1650,<X)0 pasidalinsime pusiau. 
Tėve! Užrašyk sutartį.„.

j * *
*

Ocho-clio.. . Taip ve pas mus 
gyvena.

Greičiau * bent pasaulio pa
baiga, ar kas...

Verte J. Lapas.

STUDENTAI APLANKĖ ‘ I’I

KAULINU FARMĄ.

Tuoj aus po, seiiųo aplankė pp. 
Kaulinu farmą šie studentai: K< 
J> Semaška, J. Lapaitis, B. Si
mokaitis ir M. Šileikis.

Kauliną farma -randasi Cįrys- 
tal Lake, III. Farma labai graži 
ir gražioje apielinkėje. Kauli
nai studentus maloniai priėmė 
ir pavaišino. Studentai gavę 
p. Kaulino automobiliu “raidą” 
po McIIenry kauntės miestelius 
ir pasimaudę Crystal Lake eže
re, grįžo Chicagon.

Pats p- Kįaulinas yra mokinę
sis Valparaisos universitete, j Jis 
sako manąs mesti -ukininkys’tę 
ir eisiąs vėl į mokslą? —Svetys.

------------------------------- 1A

Chieagos universitetas yra la
bai geras, n'esib’jokite jan įsto-

f
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An Open Letter From The Retiring Editor 
and President

To Mr. Julius Rakštis, Editor, i We realized at the time of 
and To The Members of jreorganization that there ,would 

Students be no unity amongst us unless 
we expended all our efforts in 
keeping partisanship policies 
out of this chapter. It was 
necessary to take this stand in 
view of the fact that Lithuani
an sočiai life here is ahpost 
exclusively influenced by the 
state-political struggle now go- 
ing on in Lithuania, which in- 
fluence is largely the cause for 
the lack of unity among the 
Lithuanians here in this coun
try. Under the circumstances, 
I believe that we have succeeded 
in a small measure in maintain- 
ing our Chapter on a fturly non- 
partisan, non-religious basis. 
Neverthejess, we mušt ahvays 
be on our guard against these 
factors which are at work aim- «

, ing to disrupt this associ- 
p ation entirely or place it under 

the control of 
body.. Sūrely, 
likę ours in a 4 „ 

j demoeratie country
mušt not allow itself to be1 im- 

| peded in its developmėnt by be-

The Lithuanian
Ass’n:

The terminątion of the con- 
and the commence- 

new year in
vention, 
ment of another 
the history of this association, 
recalls a similar time one year 

_2I1 visualize the 
nt and joy produced 

Chicago chapter won

ago. I can štili 
ettcitem 
when t!
most of the staff positions, and 
when practically all of its mo- 
tions were adopted by 4he as- 
sembTyPWhat plaus we made 
for a successful year! The ener- 
gy expended by a few in their 
attmepts to put these plans into 
execution and to effect results 
is unsurpassable and never to 
be forgotten. VVhether this 
erfergy has been spent i n vai n, 
is a ąuestion the answer of 
which is left for the future. 
What with this seemingly end- J 
less amount of energy and all į 
the good material with which; 
to work, why did not then these į 
plans bear fruition?

In reviewing the passage 
this lašt year 1 
its tribulations, and \its mis- 
takes, its t misunderstandings

some partisan 
an organization 
Progressive and 

’ likę ours

()f lated state-political struggle in 
with"itr"iriais, |11 tiny porti(,n of the coun'

try. Until we throw off these 
shackles and until the majority

and its subseųuent griefs, with of members adopts the attitude
_ . f vh'jon.cnin m tnis J1R-its not very successful attempts 

to place this staggering organ
ization upon a more firm foun- 
dation, from all things said and 
done, 1 cannot help būt statė 
that the answer to the previous 
question lies in the fact that i 
there was a great lack of co
operation in this association.

! of non-partisan-ship in this as- 
sociation and works for its 
^elopment, only then will 
have unity of purpose.

The impediment to unity 
purpose i s correlated with 
difference in type of member- 
ship. Both are influenced by lo- 
cation, immigration, and inter-

de- 
we

of 
the

The comparative standstill of relation between two countries. 
this organization for the past į barely necessaiy to expand 
year is attributable to this lackj°n su^iec^ now» aone 
of cooperation. What with the:e^uc^a^e ()n vaiious types. 
evidence for this statė of af-por clarity of diseomse, sha 
fairg standing outright, and asiinen^on groups of students 
a result of considerable thought pronl wkich we may draw oui 
on the subject, I have reached nwmbers.
certain definite conclusions 
which I firmly believe are the

These groups are as follows: 
1, a, The American boro and

outstanding causes for this luckH>red of Lithuanian parentage.
This class constitutes the largest 
percentage of students here. It 
is rarely attracted to organiza- 
tions bearing a Lithuanian in- 
fluence.

b, The American bom and 
bred of American born Lith
uanians. This group is very 
much smaller than the first for

of cooperation, namely, 1, lack 
of common aim of organization, 
and, 2, diįsimilarity of type of 
members. In order that a body 
may effect cooperation, two 
factors are necessary; 1, its 
members mušt meet on a com
mon ground or organize for a 
common need, purpose, or ideal, -- --- -- - -
2, its members as a vvholei mušt the time of Lithuanian coloni- 
be more or less fundamentally zaįion in this
alike. These two factors, as 
stated above, are lacking in this 
association. Hence, I believe 
they are the outstanding causes 
for the statė of affairs existing 
in this association to-day.

As these two causes are in- 
terdependent, they mušt be 
considered to-gether. In discus- 
sing the lack of unity of pur
pose, it is necessary first to 
statė the original aim of those 
who organized, 
organized 
ter of' 
In the 
1923, Mr. 
realizing

or rather re- 
Chicago chap- 

association. 
part of the

the 
this 
early

K. Semaška and I, 
that no organization

was existent in Chicago wherein 
the student body of the Lith
uanian nationality could meet 
for sočiai and educational pur- 
poses, decided to effect such 
an organization. Hence, we re- 
vived the so-called Chicago 
brančh of a former students 
association (which was the first 
and original students club) for 
the purpose of drawing to- 
gether the European-born and 
the American born and bred Lith 
uanian students with the idea 
of bringing about a better un- 
derstanding between these two 
types, for the purpose of aiding 
the needy and deserving student 
financially and otherwise, and 
for sočiai purposes.

i country is not 
long enuf to vvarrant more in 
this group. The members of this 
class are dispersed and prac
tically separated from 
uanian society.

2. The Lithuanian ’ of 
pean birth and education. 
are būt a few representatives of 
this group in this country now 
who are štili students. The fi- 
nished student of this type is 
best exemplified in some of the 
leaders of the different move- 
ments among the Tathuanians 
here.

3, a, The Lithuanian of Euro
pean! birth who has had a pri- 
mary education in his own coun
try and is continuing his edu
cation here.

b, The Lithuanian of Euro
pean birth who 
country \vithout 
būt is managing 
here. Group 3 is by far the easi- 
est group from which to draw 
members at present.

These types in the manner in 
which I have cataloged them 
are self explanatory and ac- 
count for the lack of under- 
standing and lack of cooperation 
among the individual members. 
The reasons for this lack of un- 
derstanding I shall discuss in a 
later article.

In view of these facts, what 
means shall be employed to cir-

Lith-

Euro-
There

camc to this 
an education, 
to secure one

cumvent these difflculties of 
non-cooperation ?\ I *would sug- 
gost as one method towards šo
kit ion o f this problem a m oro 
liberal ūse of the English sec
tion of this journal by all the 
above groups mentioned. Since 
both the European born and į 
the American born Lithuanian 
do wish to work and play to- 
gether, what is more natūrai 
than that we ūse the English : 
section as a medium thru which 
we may hope to reach some 
sort of an understanding, for 
English is the language we have 
in commprrr The convention 
reęognized the need of an En
glish section both for the Ame
rican to express himself in his 
own tongue and for the Euro
pean to increase his ūse of the 
English language for his deve- 
lopment therein. It vvould be in
teresting to hear from the Euro
pean born i n our native lan
guage. Truly, it is scarcerly 
possible to expect the American i 
born to express himself orally,1 
let alone write, in a language 
other than his own while he is 
štili living in this country and ■ 
developing along its lineš. L. 
relation to this point, I wish to 
statė that 1 firmly believe it is 
a mistake to try to make Lith- i 
uanians of the one group or 
Americans of the other. It 
seems to me that it is more im- 
porant to get the best from each 
nationality, to discęrd those 
traditions and customs which 
are useless and act as impedi- 
ments to progresą, to retai n all 
traditions and customs which 
go towards makįng better men 
and yyomen, and in the end, im- 
prove on each original stock.

This letter is merely a plain 
statement of conditions as they 
are and is not intended either 
for praise oi; offense in either 
direction. I am making these 
statements and offering these 
suggestions hoping that they 
may tend to effect more harmo- 
ny among the members of this 
association in stimulating each 
and every one to ūse the En
glish section more so that we 
may come to a better under- 
standing thru the ūse of ą com- 
mon language.

In 
mind 
you r 
ycur 
success. 
thanks. to those who assisted: me 
during my editorship, with es- 
pecial thanks to Miss Isabelle 
Kramer who contributed for 
practically every issue. I hope 
my friends and fellow members 
will not fail our new editor, Mr. 
Julius Rakštis, who is starting 
out with plenty of energy and 
enthusiąsm. Ali he needs to 
keep him in this statė is encour- 
agement, būt encouragement in 
the nature of contributions. 
Your contributions to-gether. 
with Mr. Rakstis’s capabilities ( 
should “put this section ovcr 
big”. Personally, I shall try to 
help him avoid the mistakes I 
made> lašt year and the difficul- 
ties 1 encountered. Why don’t 
the re$t of you . send in your 
suggestions? Let’s get to- 
gether! Let u s

conchision, I wish to re- 
you that this section is 
section and that it needs 
cooperation to make it a 

I vvish to express my

24pt) Student’s Convention 
First Session

The annual convention of the 
Lithuanian Students Associat
ion of America was held at 
Raymond Chapel, Saturday 
Aug. 23, 1924 at 3.30 P. M.

The convention was called to 
order by B. Simokaitis, Grand 
Chapter secretary. J. Lapaitis 
was elected chairman of the 
convention and J. Lazdauskis 
secretary.

Reports of various committees 
and numerous letteys were read 
at the first session. Mr. S. K. 
Grisius and Dr.
(guests) were asked to say 
few words regarding this organ
ization and its convention.

Dr. Karalius špoke on the 
necessity of establishing a 
fund, for the purpose of fin- 
ancing students Of this organ
ization whose funds are in- 
adequate to enable them to con- 
tinue with their education.

The Students’ Annual Ban- 
quet given i n honor or our 1924 
graduates, was held at the Mor- 
rison Hotel, August 22, 1924.

Six ihembers graduated this 
year, būt only three were able 
to attend. The follovving gradu
ates <were present: J. Lazdaus- 

graduatc of 
F. Šeštokas 

of Valparaiso 
of Pharmacy; 

who comple-

The next mecting 
Lithuanian Students 
tion of America will 
Saturday Scpt. 20, 1924 at 8:00 
P. M. The meeting 
place a f Raymond 
816 W. 31 st St. All 
and applicanfs * are 
to he present.

Karalius 
a

Second Session
The convention reconvened 

at 7:50 P. M-, after a recėss of 
one hour. Among those who 
displayed their oratory at this 
session were Mr. J. Laukis and 
Dr. Karalius.

In | After the reports of several 
committees, M. J. Šileikis spokfe 
about the students’ periodical 
and its difficulties. He said
that the Lithuanians i n America 
are divided into factions, which 
is the cause of much contro- 
versy regarding “Moksleivių 
Keliai”. Since the students pub- 
lish their periodical in “Naujie
nos” they do not obtain the sup- 
port of the radicą^, nationalists, 
or Catholics, in s'te of the fact 
that this organization and its 
periodical are 
secterian and non-factional.

Third Session I*)' <
' The third sessfoh of the con
vention opened Sunday Aug. 24 
at 11:00 Au M-, with a piano 
solo played by Miss E. Grušas. 
After this well played seleetion 
Mr. Grušas špoke of the,work 
accomplished by the students 
and the necessity of cooperation.

Miss L. Narmonta read her 
report on a resolution sent to 
the University of Illinois petit- 
ioning recognition of the Lith
uanian language and credit the- 
refor.

Discussion of the students 
fund again arose, būt wa$ put 
aside for the Grand Chapter to 
decide. The third session adjour 
ned at 
of one

Let’s
adopt as our

absolutely non-

2:30 P. M. for a> period 
h our.

Fourth Session
The* most important proced- 

ure at the-fourth and finai ses
sion was the eleetion of officers. 
B. Simokaitis was elected pres
ident of the Grand Chapter; F. 
J. šeštokas, vice president; J. 
Lapaitis, secretary; J. Lazdau
skis, treasurer. M. Šileikis was 
elected editor. of “Moksleivių 
Keliai” and Julius Rakštis 
editor of The Students Corner.

The Grand Council consists 
of the following members: J. 
Keserauskas, K. J. Semaška, 
and F. J. šeštokas.

The cčnvention elosed at 8:15 
P. M., with short speeches from 
members present. Miss A. Se
maška played a seleetion on the

—J. R.slogan for the Corning year the P1£no as a fina t.
following: A Bigger and Bet- 
ter English Section than Ever 
Before!

Louise P. Narmonta.

North- 
be re- 
mental

of the 
Assdcia- 
be held

will take 
Institute, 
members 

requested

president

is ex- 
at. the 
Three

A recordf enrollment 
pected ne^t monday 
University of Illinois, 
students under sixteen years
of age will register at this
coHege. They are James More- 
land» Portland Ore.; George

Tlje frcshmen at 
western University will 
quired to take the 
alertness tests, and will be
examined in mathematies and 
English. All applicants mušt 
give reasons why they want to 
enter college and forward six 
recommendations as to their 
general character.

Dr. Dean Lewis, formerly a 
member of the faculty of Rush 
Medical College, has been ap-

Eokstein, E. St. Louis, 111., and pointcd chief surgeon of the 
Sullivan, j University of Illinois medical 

school.
Bernadine Shuman, 
BU.

Lewis Institute; 
Ph. G., graduate 
University School 
and M. J. Šileikis
ted a post graduate course at 
the Art Institue.

Miss Aldona Rugis, Dr. Ma
tilda White D. D. S., and A. A. 
Tulys Ph. G. were not present. 
Miss Rugis, who graduated 
from the Chicago Normai 
School Of Physical Education, 
left for Lithuania to enter the 
University of Lithuania at 
Kovno. Dr. -Matilda White, who 
graduated from the University 
of Illinois Dental College, was 
out of town at the time of the 
banquet. Mr. Tulys, Ph. G. of 
Valparaiso University, is editor 
of the organ of the Lithuanian 
Nationalists Society known as 
“Sandara”, and at present resi- 
des in Boston.

Mr. Kodis, chairman of the 
evening, called on the graduates 
present to say a few words. 
Others who špoke were Major 
žadeikis the Lithuanian Consul, 
Dr. Karalius, Dr. Montvidas, Dr. 
Cherry, Mrs. Jurgelionis, K. J. 
Semaška, J. Keserauskas, and 
B. Simokaitis.

Mr. J. Čepaitis sang a few 
Lithuanian songs with piano 
accompaniment by Sarpalius. 
Miss Genevieve Gerchas render- 
ed a few very pleasing seleetions 
on the piano. On the vvhole a 
very interesting program was 
furnished the assembled guests 
and] embellished. by the kind as- 
sistance of a band i n the adjoi- 
ning room.

The banquet ended at 1:00 
A. M. Our guests left with 
smile§ regrettrng the altogether 
too early departure. —J. R.

Walter Dili Scolt, 
of Northkvestern University, 
after spending ten weeks in 
Europe believes that the Unit
ed States has the best univer- 
sities in the world.

“Regardless of what may 
have been tiue in the past,” 
he said, “there is no doubt 
that the best educational op- 
portunities loday lie in the 
United States. There was a 
time \vhen the students had to 
go to Europe if they \vanted 
the best education possible, 
būt that no longer true.

“Our colleges are much bet
ter equipped in every line, 
from lihernl arts to medicine. 
In France and England the 
universities are štili tied down 
by Iradition. Most of them do 
not even try to keep up with 
the latest ideas in education. 
Cambridge was the only uni
versity I found xvhere they 
vvere heginning to modernize 
equipmcnt.”

Olselio iš- 
dirbystėj

Neaprubežiuotas pasirinkimas vertes 
iki $40, garantuoti vilnoniai siutai. 
Yra orderiai kenseliuoti Vartotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji pavasariniai styliai, dai
lus ir gražus modeliai, worsteds, ser
gės, tweeds, ir t. t. Taipgi 2 kelnių 
siutai, dideliu sutaupymu. Pirmiau 
atėjusiam, pirmiau patarnausim. Atei
kite anksti.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio išdirhystę

D. Ssaalth & C0-
flHOLESALE TA1L0RS Esi. 1895

Smith Bldg.
833-835 W. Jackson Blvd.

1 blokas į vakarus nuo Halsted ’St. 
Bušai sustoja prie durių.

Atdara kasdien iki 6 
Atdara seredos ir subatos 

vakarais iki 9.

DIDŽIAUSIA
BYSTĖ JUN

Ų IŠ DIR
VA LSTIJOSE

Mes parduodame plunksnas musų 
pačių išdirbimo. Mes galime atsiųs
ti čėlas plunksnas arba suplėšitas. 
Visi sempeliai atsiunčiami pareikala
vus. Mes pristatome plunksnas j vi
sas dalis Jungtinių Valstijų. Rašy
kite šiandien j didžiausią lietuvių 
plunksnų išdirbystę.

ALBERT STEZ,
138 I’assaic St., No. 5, 

Passaic, N. J.

Miss Tsabelle Kramer is at- 
tending Columbia University.

Miss Aldona Rngis 
gister for work at the 
sity of Lithuania.

All manuscripts for 
tober issue of The Students Cor
ner mušt be in the editors office 
on or before October 3.

NAUJAS' IŠRADIMAS, nuo persišal-

ALBERTA

the Oc-

will re
lini ver- <n

r

- dymo, kataro, gal- 
ue; vos skaudėjimo, 
® dantų, sutinimų, 

reumatizmo ir t. t. 
bandykit “Alber

tą” mostj, kaina 
25c. didelis ppke- 

, lis $1. Nuo skil
vio ir kitų nema
lonumų, išvaly-

mui vidurių, bandykite “Albertą” žie
dus, kaina 25c., didelis $1. Dastatymas 
dykai ALBERTA CO.,
2338 W. 23 Place., Chicago, III.

Thank you!
I wish to express my gratitude 

to those who voted for and 
elected me editor of The Stu- 
dents Corner.

It is unfortunate for the or
ganization that Miss Louise 
Narmonta refused to be re-elec-, 
ted editor. Ip the past year | 
there was very little cooperat
ion among the students and con- 
sequently all the burden of pub- 
lishing a periodical was placed 
on the shoulders of one person. 
Regardless of all these handi- 
caps, Miss Narmonta \vas very 
enthusiastic in her work and 
with the little help she did get, 
she produced a very good and 
interesting English section. 
Considering the experience in 
editing and literature that our 
former editor has had, I feel 
that 1’11 have to do some “step- 
ping” to place this section upon 
its former level.

Due to my lack of experience, 
I feel that the students will 
sympathize, and realize that T • 
rally need help to maintdįį The 
Students Corner. All I ask o f 
my fellow members is that each 
and every one send in a short 
article each month. With this 
cooperation I can assure you all 
of a good and interesting Stu
dents Corner.

— Julius Rakštis.

Mrs. Stogis is again a mem
ber of the faculty of the Uni
versity of Illinois, School of 

I Pharmacy.

F. J. šeštokas is the new 
Pharmacist at Kulis’ Pharmacy. 
He will soon take the examina- 
tion before the State Board for 
his full registered papers.

Mr. Keserauskas intends to 
enter the Pharmacy School at 
the Unjversity of Valparaiso.

ELEKTRA
•▼Imu ir pajlagą anvadama | aanua It nauju* aaznaa, taipgi dirb- 

tavaa. Caah arba ant limoUjimo.
Pirmatini Lietarių Elektroa Karporaeija Amerikoja

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Irfe,
A. BARTKUS, Prea.

1619 W, 47th Si., Tel. Boulevurd 7101, 1892. Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tcl. Kedzie 8902

3514-16 Roosevclt Rd
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ill.

= Every Home Needs a—
RemingtonPortable

Ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojainai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklų; o antrą dėl vyrų 
ar moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėlė, su dide
lei mašinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė. Padaro gražų 
darbą. Galima neštis bile kur ir nauidoti bile kur. Smagu su ja 
rašyti ir smagu skaityt. Vienintelė mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

KAINA SYKIU SU DĖŽUTE $60.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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CRISMIS 
ŽINIOS

B. K, Wheeler kalbės 
subatoj i

La Fcllette’o sandraugas 
Burton K. Wheelcr, kandida
tas i Su v. Vttljrt. vice-pirmi- 
ninkus, pinuti syk Chicagojc 
kaibės: šių sukatų rugsėjo 20 
dienų, S vai. vakare, šita pra
kalba atsidaryy La Follette’o 
rinkimų kampanija.

šios prakalbos įvyks Ashland 
Auditorijoj, kampas Ashland ir 
Van Buren. Įžanga .dykai.

Lietuviai yra prašomi skait
lingai atsilankyti į šias dide
lės svarbos prakalbas, kur iš
girsite kalbant tikra žmonių 
kandidatų į Suvienytų Ameri
kos Valstijų vlce-pirmininkus. 
Kad užtikrinus sau vietų pa
tai tina ateiti anksti. Ihirjs at
sidaręs 6:30 vai. va k.

Su baloj '1 vai. bus pietus 
VVheelerio pasitikimu i, Mor- 
risciY hotely. Norintis prašo
mi dalyvauti,' bet reikia užsi
sakyti vietas,i

Lietuvių La Follette-
Whcek»r’io Komitetas

UŽMUŠĖ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

Julius 'Kiuthel, 40 m., 4489 
So. Mozart St),»,yedęs ir tėvas 
trijų vaikų, meilinb'Sv-^rie Mrs. 
Lena Kralydes, 38 m., kuiTtaip- 
jau turi savo vyrą. Užvakar jis 
atėjo -pas jų ir bandė pabučiuo
ti, bet ji nesidavė. Tai jį taip 
užpykino, kad jis pastvėrė dide
lį peilį ir ją nužudė. Tą užmu- 
šėjistę matė jos 8 metų sūnūs.

Užmušęs moterį, Kliuthel 
parbėgo mt4io ir nusišovė pa
matęs ateinančius jį areštuoti 
policistus.

ANGLYS PABRANGS

Kasyklų savininkai pranešė 
anglių pardavėjams, kad ’iarig- 
lių kaina bus pakelta nuo 25c 
iki 75c ant tono. Niekurie par
davėjai sako, kad jie nekels kai
nos iki neišsibaigs dabartinė- jų 
išteklius anglių. /

RYTOJ BUS RISTYNĖS

Rytoj VVest Side -Auditorijoj, 
Taylor ir Racine Avė., įvyks di
delės ristynės. Ristynės rengia 
žak Pfefer. Risis milžinas Alėk- 
sander Garkavenko, Dr. Theo- 
dore Stejke, Tony Gečas, Emile 
Bruglio, Frank Norkus ir Jack 
Roberte.

Pats pakliuvo

Bussell Clark, kuris sakosi 
esąs privatinis detektivas ir gy
venęs 235 E. 51st St., pranešė 
Buftišidė policijai, kad jis ir tū
la moteris liko apiplėšti važiuo
jant automobiliu. Iš moters, Mrs. 
Myron Vance, likę atimta $120 
pinigais ir už $1,300 brangme- 

’nų, o iš jo atimta $130 pinigais. 
Policija pasižiurėjo ir nuspren
dė, kad jis nęišrodo į tokį, ku
ris turėtų tiek pinigų. Pasek
mėje, jis ir Van Fleet, 444 So. 
State St., liko apkaltinti apiplė
šime. Abu prisipažino, kad api
plėšimas buvo jųdviejų suokal
bis atimti tos moters pinigus ir 
brangmenis. • ,

Nusižudė; nužudė ii 
dukterį

Julia Kriho, 1118 Cornell 
\ve., per ilgą laiką sirguliavo 

nervų paįrimu ir todėl buvo la
bai nusiminusi. Ji nusitarė nu
sižudyti ir tuo tikslu atsukę ga- 
są krosnyje. Bet ji turėjo .mažą 
mergaitę Elizabeth, kurios ne
norėdama palikti svetimųjų glo
bai, taipjau v nutroškino gasu. 
Kada jos vyras\Stephen Kriho 
sugryžo iš darbo namo, rado ją 
ir kūdikį jau negyvus. r

i Sportas
■ATRODO. *KAdY£yEBS BI

JOSI BANCEVIČIAUS

i D rybos dėl Meyėrso su 
Banct viėium ristynlų prasidė
jo. Bet kol kas jos nesiklijoja.

Vakar Arcadia klube buvo 
pašilai imas.’ Bancevicius ten 
triniravosi su čempionu Pare
ik. Ir Bancevicius taip gerai 
•pasirodė, jog Me.yersui net bal
nuos įvarė. Kuomet Bancevi
cius pasiūlė Meytrs’ui trinirito- 
fis, lai pastarasis pasakė, kad, 
■girdi, numesk svori iki 165 
svarų, tai tąsyk Iriniruosiuos.

Iš visko matyti, kad Meyers 
ne labui nori papulti Bancevi- 
čiiii į rankas. Tur būt, nujau
čia, kad toks susirėmimas ne
išeitų jam ant sveikatos. /

Kai dėl Bancevičiaus, tai jis 
visuomet yra pasirengęs susi
kibti su Meyersu.

šiandien, rugsėjo 19 d., 4 
vai. pu pietų, į “Naujienas” pa
sižadėjo atvykti Meyerso įga
liotinis p. Paulovvski, kuris 
galutinai turės pasakyti, ką 
Meyers mano daryti. Bus taip
gi ir Bancevičiaus žmonės. Tai 
bus galutinos derybos, ^os tu- 
les parodyti, ar ištikrųjų Me
yers bijosi ristis su Bancevi- 
(ium. Jokiame atvejyje, rei
kia manyti, jis atsižadės ir sa
vo dviejų šimtų dolerių, ku
riuos uždėjo, kaipo užtikrini
mų to, jog eis su Ba'ncevičiiim 
ristis.

Tegul, — pamatysime, kaip 
čia bus. —Rep.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį pašt^ 
(Clark ir Adams gat.) atsiinr 
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “AdvertiseC 
vVindovv” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
meta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
no.

3 Barkauski Tony
7 Budrecnienei Agotai

16 Gabalis J
31 Jozelis Frank
32 Juškaite L
33 Jurgaičiu Jonu
46 Melgui J
49 Mineuaskos Kazimeros
53 Naravas A lėksi s
54 Narni.s Frank
55 Norkevicz John
65 Sadauskini Klemensui
72 Shatkowskis Juzupas
73 Sovinski Stanislaus ’
78 Urbonajti Enni
81 Vekeris Ji
82 Vainikene Agosta
87 Wilkas Kastantas
90 Žilinskas Frank

Lietuvių Rateliuose 
-------i.__________ _____  

VYTAUTO BENAS

Benus užkviestas griežti 
dėl radio 
-------- L--- a

Rugsėjo 19 d., p. J. Savicko 
svetainėje, U K. į Vytauto be- 
nas laikė savo mėnesinį, susirin
kimą. Perskaičius pereito susi
rinkimo tarimus, į heną įstojo 
du nauji nariai — geras bubni- 
stas Pranas Rupšys ir vienas 
geriausių trombonistų — Kazi
mieras Kinderis.

Priėmus naujus narius, sekė 
komisijų raportai. Beno Vedė
jas p. J. Keturakis pranešė, kad 
šios vasaros koncertai parkuo
se jau pasibaigė ir labai sėk
mingai. Jis gavęs pakvietimą 
griežti dėl radio ir įsakė beno 
nariams geresniam prisirengi
mui lankyti repeticijas. Baliaus 
komisija pranešė, kad svetainė 
baliui jau paimta ir viskas tin
kamai rengiama. Taipogi susi
rinkime buvo duotas papeiki
mas Chicagos Lietuvių Audito
rijos atstovui už nesilankymą į 
posėdžius ir už neišdavimą ra
portų.

Buvo svarstoma apie pakėli
mą mėnesinės mokės ties, bet tas 
klausimas liko atidėtas ligi nau
jų metų.

— Beno Koresp.

Artistas J. Vaičkus rolėje Pįctio Caruso to paties vardo 
italų rašytojo Bracco dramoje.

Greit artistas Vaičkus pradės važinėtis po plačiąją Ameri
ką su gastrolėmis. Jo kelio galas bus Chicaga— Amerikos lietu
vių centas. Čia gerb. Vaičkus sustos kiek ilgesniam laikui 
ir atidarys1 savo studijų. Kad skaitytojai galėtų plačiau patir
ti apie musų artisto nuveiktus darbus, mes čia perspausdina
me iš “Trjmito” (vasario 22 d., 1923 m.) rašinį vardu “Mu
sų dramos dėde.” štai kas ten sakoma:

t ___ - . _ ■■ I

“Visi dar gerai pamename daug triūsti. Bolševikų viešpa- 
tuos nesenus laikus, kaip musų tavimo metu J.'Vaičkus rengia 
visuomenės neskaitlingiems privatin. teatrą. .(Jų valstybinį 
darbininkams tekdavo daug trlu teatrų buvo pasiėmęs organi- 
so padėti, daug slenksčių visokių^ zuoti gerb. Glinskis). Įsiveržus 
“viąočestvų” padilinti, kol gau- Lenkams J. Vaičkus pėsčias ap- 
davo leidimą suruošti kokią leidžia Vilnių. Atvykęs Kaunan, 
nors lietuvišką pramogėlę. toliausi tęsė savo darbą lenkti-

Prie tų sunkių darbuotojų 
priklauso ir menininkas* gerb. J.
Vaičkus. Jis tais laikais, prieš 
pat 1905 metų revoliucijų, pasi
rodė uolus tautinio judėjimo na
rys. 1905 m. birželio m. 29 d. 
Mažeikiuose vargais negalais iš 
rusų Valdžios išmaldavęs leidi
mą, jis pirmą kartų pastatė ko
medijų “Velnias spąstuose.” 
Neįsivaizdinamas ir neapsako
mas džiaugsmas pagavo Mažei
kiečius, kad tokie dalykai pasi
rodo lietuvių kalboje viešai, Lai
kotarpyje 1905 — 1914 m. gerb. 
J. Vaičkus organizuoja skrajo 
ja'niąjį teatrą, lankosi su 'juo į 
penkiasdešimts Lietuvos vietų 
ypač Žemaitijoje, ir surengė į 
180 spektaklių. Meno žvilgsniu 
gal tai ir neperdaugiausiai nu
veikta,-nes darbas -buvo veda
mas tik su mėgėjais; bet tauti
nių jausmų liaudyje sužadinta- 
buvo daug. Rusų valdžia tokius 
teatrus įvairiais budais perse
kiodavo, jei leisdavo surengti tai 
šnipų ir žandarų prilysdavo pil
ni užkampiai.

“Kilus karui J. Vaičkus Pet
rapily lanko universitetą ir kar
tu vienintelę rusuose Imperato
riaus Aleksandro Teatro Moky
klą. Čia Jtyla jam mintis 'iš 
tremtinių moksleivių Lietuvįų 
suorganizuoti Lietuviškų dra
mos studiją ir ne veltui, suma
nymas tapo įgyvendintas. Jo 
studijos mokiniai pasirodo Pet
rapilio scenoje, jų gabumais gė
rėjosi net patys A'leksandri- 
jaus Teatro darbuotojai. Sun
kiomis apystovomis šelpiant net 
savo mokinius Petrapily buvo 
pastatyta net 50 spektaklių, o 
tai vis Lietuviškumo kibirkštis.

“Gerb. J, Vaičkus baigęs Ale
ksandrijos teatro mokyklą, kai
po valdžios stipendijantas, tu
rėjo liktis, darbuoties Impera
torinio teatro naudai. Jis ten 
buvo vienintėlis,iil>ieį.ųvis. Pasi
naudodamas Bristas suirute), su 
savo mokiniais4TB.8 irų. grįžta 
Vilniun ių Vokiečiams leidus 
stato' Lietuviškus spektaklius 
“Liutnes” ir miesto teatro salė-* 
se. Gyvenimas buvo sunkus, 
nes dėl duonos kąsnio reikėjo

Dar apie artistą J, Vaičku

įduodamas su* gėrb. Sutkaus ve
damu tautos 'teatru, kuriam tei
sybę pasakius, konkuruot buvo 
sunku, bendrai veikti nesusitar
ta.

“Praeitų metų, berods, pava
sary J. Vaičkus'** nuvyksta Ru- 
suosna ir ten lanko rusų scenos 
genijų Stanislavskį ir žymes
niuosius scenos darbuoto j,us 
kaip tai: Jermolovą, Južiną, 
Sadovskį, Dovidovą ir kt. Jie 
musų, meniriinką apdovanojo 
brangiomis scenos meno dova
nomis ir išlydėjo ištvermingo 
ūpo kupiną.

“Dabar gerb. J. Vaičkus dar
buojasi Lietuvos Šiaulių Sąjun
goj, kaipo meno instruktorius, 
ir yra sudaręs Šiaulių ’ Dramos 
Studiją, kurių lanko į 30 moki
nių.

“Lietuvos Šiaulių Sąjunga, gi
liai suprasdama tautinio teatro 
išsivystimo reikalingumą, 'pa
kvietė taip pasidarbavusį sce
nos dalykuose vyrą kaip gerb. J. 
Vaičkus, kurion auklėtinis 
šiandieną ir musų Valstybinis 
Teatras puošiasi.

“Gerb. J. Vaičkau s tik
slas — burti savo auklėtinių pa- 
jėgas ir kurti laisvų autonomi
nį teatrą, lietuvių tautinėje 
dvasioje. Sudarius Šiaulių skra- 
jojąmą trupę mano lankytis į 
provindijos Šiaulių burius.

“Taigi iš tikrųjų gerb. J. Vai
čkus galima pavadinti musų 
dramos Dėdė, pilnoje prasmėje 
to žodžio, nes rusicizmo laikais 
jis pirmasai kelių skynė lietuvi
škajai scenai.

'“Jo sumanymai, kuriuos už- 
siibrėžęs vykdyti po Lietuvos
Šiaulių Sąjungos vėliava, yra
tikrai sveikdinti ir linkėkime
jam geriausio |pa.<:siekimo. 1

Taip tai “Trimitas” ražo jipie 
artistą, Vaičkų. Tai gi ^hicągos 
scenos^mylėtojai turi tįk-rarpa- 
sid$iA|igti, ^kad gebb. įirtistas 
nusitarė sustoti čia ilgesniam
laikui.’
t-*, * . . , ’•<» 1

Reikia tikėtis, kadi su artisto veikti, kad pamokinus ir paro- 
Vaičkaus atvykimu-atgys musų džius raudonam batalionui, jog 
scena. ... čia žemė Dfedės Šamo, o ne Le-

tį - v-

Iš visur ir apie viską
PAVYZDINGAS JAUNI

KAITIS

•Dar nesenai/apie metai lai
ko atgal, Jaunuolių Orkestro- 
j( prigulėjo ir dalyvavo daiąą- 
vime-oi kęst rojo, smuikavo h’, 
mokinosi lietuviu kalbos ir rar* U ) šybos jaunes vyrukas p>4 ,Pra-> 
nas Kurauskas. Jis buvo 
dingas vaikinas. Visuomet už
silaikydavo ramiai ir rimtai, 
todėl savo laiku1 buvo išrinktas 
kilų vaikų prižiurėlojum-mdr- 
šalka. Apart šios Jaunuolių Or
kestrus p. Pranas KurUuskak 
susiįdomavo elektra ir jojie la
vinosi visą laiką. Ir štai jis pa- 
tūmijo, kad Bridgepųrto apie- 
linkėjc žmonės turi daug au
tomobilių. bet nėra nei vieno 
tokio, kuris užsiimtų elektros 
darbu su “batarems” bei 
elektros’ vielomis, ir Pranas 
pasiėmė tų darbą. Dabar jis at
sidarė savo įstaigą, kaipo 
“Franks Batery Service sta- 
tion/’ prie 821 W. 35 gatves. 
Laimingos klotės jaunam Gu
rauskui. Kiti jaunikaičiaj. tu^čt 
tų pasekti Pranui ncikia'LmO- 
kytis ir 'būti naudingu sau ir 
draugijai, vieton laiką leidus 
veltui ir besitrankius po gat
ves.

» Bomai Bridgeporte
■Keletą dienų atgal ant Hal- 

sted gatvės, Bridgeporte (kiti 
vadina Graičuno sostinėje) be^ 
važiuojant automobiliu p. J. P. 
ąpie šeštą valandą vakare, pa
sekė kita mašina, kurioj bu
vo irgi lietuviai, nariai garsios 
Bridgeporto šeimynos S. Kada 
p. J. P. buvo priverstas susto
ti, tai tos garsios šeimynos na
riai iššokę iš savo mašinos pra
dėjo priekabių ieškoti ir pri
vedė prie peštynių. Nors tie 
buvo trys, o J. P. buvo vienas, 
visgi jam nedaug tekliuvo. Ant 
kiek yra žinoma, tos šeimynos 
nariai jau x turi garsų rekordą 
Bridgeporte. ' Sarmata lietu
viams. • , ’ >

J . •

* « *

Pereitą šeštadienį, kaip tre
čių valandų po piet, norėta pa
daryti “hold up” p. Klemensui 
S. Ramašauskui, jo vaistinėj, 
3313 So. Halsted gat., bęt ka
da butą žmonių, jie* negalėjo 
tų savo darbų gerai atlikti, li
ko pirm laiko patėmyti ir bu
vo p. K. S. Ramašausko prie 
sienos pastatyti. Bet kada nieks 
p. Ramašauskui iš buvusiiĮ ten 
žmonių nepadėjo, tai plėšikai 
lengvai sužaidę p. Ramašaus- 
kų išsinešdino. 

¥ * *
Ant Bridgeporto “hold up” 

yra dabar visai madoje. Polici
ja besi važinėdama savo “f live
riu” vėjus gaudo.

* *♦ 1

Lietuvių Auditorija auga; 
jau išaugo iki trečio aukšto 
lubų. Pryšakis dailaus, balto 
akmens. Dailus parašas “Lith- 
uanian Auditorium”. Ant pat 
viršaus vidury įdėtas žirgvai- 
kis; 

♦ * 
s
Petras Paliulis susidėjęs su 

p. Bender atnaujino ir dailiai 
išdekoravo savo Auditorium 
Restoraną-Chop Suey. Viskas 
padaryta moderniškai, taip 
kaip mieste. Įdėta naujos grin
dys šokiams. Lietuviams vai
kinams nereikės miestan va
žiuoti su mergina ir fundyti 
“Chop Suey,” jie galės tai pa
daryti pas p. Paliulį, gerai pa- 
sivalgyti ir pasišokti.

¥ ¥ ★

Kaip girdėtis, liogeryje rau
donojo bataliono neramumas, 
Nęsenai, bątalipnas buvo pra
dėjęs atakų) (Įiež^jviul ir^ęr. sa
vo tarp vadinamą “pečat’’ ! ant 
Vardytų^ Brolijos. Gi Vąį^A’lų 
Brolija ir ką tokio pradėjo 

nino, ir kad šioje žemėje kol 
kaE tokios “karingos” taktikos, 
kokių pradėjo vartoti batalio
nas, nėra galima vartoti. Ką 
Vaidylų Brolija veiks, nėra ži
nios, jie tik palys' težiųo

b I., * i

Ateinantį ’ sekmadienį lietu
viai eina lenktynių su airiais 
Gaelic parke, prie 47 ir Cali- 
fornia gatvių.’ Pamatysime 
kaip lietuviai atsižymės. Duo
dama prizai auksu. Lietuviai 
dar guli, registruotis Naujienų 
Sporto skyriuje.

šiomis dienomis Dr. Vai
telis, kuris turi savo ofisų ir 
aptieką 8462 Commercial Avė., 
So. Chicago, sugryžo iš vaka
ri jų, bet sugryžo jau nebe vie
nas; parsivežė su savim dailių 
Eloną, kuri tapo jo gyvenimo 
drauge. Kuogeriausjos kloties 
daktarui.

Buvo meno rėmėjų susirinki
mas, sušauktas komiteto, j ku
rį įėjo adv. K. Jurgslionis, Ka
zys Draugelis ir kun. Ignas 
Albavičius. Komitetas pats ne- 
atsilanke, tik už valandos po 
paskirto laiko atvyko vienas 
komiteto narių, Kazys Dran- 
gebs. Tarta, svarstyta ir prie 
nieko neprieita. Pats sumano
mas buvo Lietuvos konsulo p. 
P. Žadeikro? Atrodo, kad tas 
rėmėjų komitetas įveriamas tik 
paremti Lietuvos artistus, o 
apie vietos dailės draugijas 
jiems mgalvoj. Artistai atvyks, 
duos porų perstatymų, komite
tas parems ir atliktas kriukis. 
Pb to visas komitetas galės 
ant lentynos kur nors pelė
siuose rūgti. Dailę, pasak kun. 
Bumšo, dar galės “remti” ;;ir 
kleri'kailų federacija... beiz- 
mcntuosc. Ir toji federacija 
pažystanti ir remsianti p. Vaič
kaus trupę, o kompozitoriaus 
Vanagaičio-Olšnusko-Dikino jie 
rjipažystų. Aš sakysiu, kdd ta 
uosle irgi kaip kada negerai 
tarnauja, ypatingai pagavus 
šaltį. —Ramutis.

Areštuos merginas.

Centralinės stoties kapt. Ke- 
lliher apsirūpino pundais varan- 
tų ir ketina areštuoti visas tas 
merginas, kurios kokiu nors 
būdu užkabinės automobilistus, 
tikslu gauti “raidą”. Varantai 
reikalingi tam, kad niekurie 
teisėjai atsisakė teisti be varan- 
tų areštuotas merginas. Dvi 
merginos jau liko nubaustos po 
$5, o dvi pareikalavo j ui y.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite pi įsira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatemysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

LSS. VIII Rajono konferencija 
įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit defegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsi- 
mokčkit,

— A. Vilią. LSS. VIII Raj. seki

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioi spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Renginio Kometas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iU ryto j savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą ?inančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėneąis 
“Gyvenimą”. “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite,^ Aušros 
Knygyjiųį virš- pažymėtu antrašu ar
ba priduokite ieikalarin.ą tdefonu: 
Boulevard 9063.

h_ _ PRANEŠIMAI
MASINIS SUSIRINKIMAS

Subat.je, rug;,tUo '20, 1921, S vai. 
vakere, ^shlm-.d Erulcvąrd Audito- 
i.inn, Ashi>.nd iiculevard ir Van 
Ihiriii St. įvyks didelis masinis susi- 
'.-■nkir.i::j. ftianr? susirinkime žymiau
siu kalbėtoji! hus kandidatas j Vice- 
Pręzidcntba. Ncpviguhningo Politinio 
Veikime', Šou torius BURTON K. 
\VMEELF.R. Visi lietuviai piliečiai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. Išgirsite daug žingeidžių 
dalykų. įžanga dykai.

Ciceriečiam.s Naujienų .skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Cieeroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pinuos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su • visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės i 
Naujienų .slotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. LukbševiČius.

—Naujienų A d va.

Northsidicčiams žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Lįuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Kurpa
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvuizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingėkite ateikite* prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bilo 
atradienj viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas 
Juozas Ascilla.

v-------------- -
Jaunoji Birute. Aiuomi pranešu 

visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark Wh;te Slf. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug nhujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenes 
draugijos. Yuodis. '

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė, rengia iškilmingą vakarienę 
Ipąj^imo statyti svetainės. Šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
drovės ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Internacionalo Apvaikščiojimaa bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter- 
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų -padėtis ir kokia yra 
dabar. KviečiaiflH visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti j šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.
,-j-T, LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

Brighton Park. Liet. Atl. ir Pa
šalpos Kliuho mėnesinis susirinkimas 
įvyks Penktadieny, rugsėjo 19 <1., 
kliubo svetainėje, 7:30 vai. vak. Ma
lonėkite visi atsilankyti, turime svar
bių reikalų svarstyti. Taipgi bus rin
kimas darbininkų dėl buliaus1, kuris 
įvyks spalio 4 d., Meldažio svet.

_____________ — F. A.
SLA. 2 apskričio kuopų delegatų 

bertainino konferencija įvyks rugsėjo 
21 d., 1924 /n., Palmer Parke svet., 
111-ta ir Indiana gatvių, Roseland, 
III. Pradžia — lygiai 12 vai. dieną. 
Visi delegatai, kurie esate išrinkti, 
orivalote būti laiku.

— P. J. Petronis.

Detroit, M.’eh. — Nedėlioj, rugsėjo 
21 d., 2:30 vai. po pietų, Amerikos 
Darb. Apšvietus Draugija rengia, 
pvarbias prakalbas. Lietuvių svet., 
25tos gatvės ir Dix Avė. Įžanga dy
kai. Todėl visi bukite ant šių pra
kalbų. — Komitetas.

Garfield Park. -— Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare 
kaip 7:30 v. J. Engele svet., 3720 W. 
harrison St. 'fėvai norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėles. • — Valdyba.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
extra susirirkimas įvyks yenkt idieny, 
rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Auburn Avė. Kiekvienas narys pri
valo pribūti j susirinkimą, nes bu.s 
naujų ir svabių reikalų aptarti.

— Nut. rast.

LSS. 81 kuopos susirinkimas (vyks 
šeštadieny, rugsėjo 20 dieną kaip 8 
vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
\Vabansia Avė? Visi nariai turi bū
tinai dalyvauti, nes reikia išrinkti į 
LSS. VIII Rajono konferenciją dele
gatus ir aptarti kitus svarbius orga
nizacijos reikalus.

J. Lapaitis, rast.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistines Jau
nuomenės Lyg;> sausio 4 <1., 1925 me 
tais rengia Dideli Konccntą ir Balių, 
Meldažio saloje. T<ulol visų pirmei
viškų darbininku draugijų bei organi 
zacijų meldžiame tą dieną jei galioja, 
vakarų nerengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.

Liet. Moksl. Busiv. Am. 2 kuopęs 
susirinkimas įvyks rugsėio 20 d., Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 St., 8 vai. 
vakaro.

Visi nariai privalo susirinkti, nes. 
yra svarbus susirinkimas.

rl aipjau norintieji prisirašyti prie 
kuopos nauji nariai. 5 raz prašomi 'atei
ti susirinkiman. ,z

heseraiiMkas, pirm.-

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi 
tarpines Pašalpos Valdybos susirink' 
mas įvyks nirmadienį, rugsėjo 22 d., 
7:30 vai. vakare. Liuosvbčs svetain* j 
1822 Wabansia Avė.

X. laikus, rast.
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PRANEŠIMAI
Prakalbos Raymond Chapell, 816 

W. 31 St. bus sekmadieny rūgs. 21 
d., 7:30 v. vak. Be prakalbų bus gra
žus programėlis. Visi kviečiami at
silankyti.

— J. Valiuliu.

Liet. Moterų ir Vyrų Pašei p. JQiu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, rūgs. 
21 d., 2 v. p. p., paprastoj svetainėj, 
30 ir Halsted gt. Nariai-ės teiksitės 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų.

— Nut. rašt. Juozaitienė.

Eglė žalčių Karalienė repeticijos 
įvyks subatoj, rugsėjo 29 d., Liųosy- 
hės svetainėj,1 1822 Wabansia Avė., 
7:80 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

Didž. L. K. Vytauto 1-mos Div. Rai
telių susirinkimas įvyks nedėlioję, 
rugsėjo 21 d., 1 vai. po pietų, šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Aubum Avė.

Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, nes turime daug svarbių reikalų, 
kaip tai, Auditorijos statymą.

— S. Kunevičia, nut. rašt.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros prak
tika įvyks šiandien 7:30 v. v., Ray- 
mond Čhapell, 816 W. 31 St.

Visi nariai ir norintieji prisidėt prie 
m kęst ro, malonėkit atsilankyti.

— Ork. Koni.

Birutės Kalno Draugija, laikys mė
nesinį susirinkimą rūgs. 21 d., I v. p. 
p., A. Urbono svet., 3338 Aubum Av.

Visi draugai yra kviečiami atsilan
kyti, ba yra daug naujų dalykų dėl 
apsvarstymo kas link Chicagoa_ Lie
tuvių Auditorijos ir taipgi neužmirš
kite užsimokėti už mirusį draugą.

— Nut. rašt. Leon Klepsis.

L. S. J. Lygos Sporto Skyrius ren
gia “Modn Light” išvažiavimą šešta
dienį, rugsėjo 20 d„ į J. Jokanto ūkį, 
Lement, 111. Galima nuvažiuoti gat
vekarių. Norintys važiuoti automo- 
biliumi, galit užsiregistruoti rugsėjo 
19 d., L. S. J. Lygos Stygų Orkestro 
repeticijose. Susirinkimo vieta — 
Meno Golf Sshool, 3204 S. Halsted St. 
Apleidžia virš minėtą vietą lygiai 
5:30 vai. vakare.

— Sport. Kom.

North Side. — ALT. Sandaros 23 
kp. mėn. susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rūgs. 21 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė, 10 v. ryte. Visi nariai 
prašomi būti. ’ — Komitetas.

St. Charles, III. — Prakalbos ir pa
veikslai įvyks šeštadieny, rūgs. 20 d., 
6:30 v. v., 
Indiana ir 
silankyti.

Š’vedų bažn. svet., kampas 
4 gat. Kviečia visus at-

— Komitetas.

T. K. šv. Marijos pąrapi-Lietuvių T. K. Šv. Marijos parapi
jos ekstra susirinkimas įvyks nedėlio
ję, rugsėjo 21 d., parapijos svetainėje, 
35 ir So. Union Avė. Pradžią kąįp 
12:30 P. M. Visi parapijos naridi 11 
atjauėiantieji malonėsite atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbių dalykų dėl 
aptarimo. — Sekretorius.

K. Klinho Dramos Skyriaus repeti
cijos įvyks penktadieny, rugsėjo 19 
d., 7:30 vai. vak. McKinley Parko sve
tainėje. Bus praktikuojama veikalas 
“Neturtas ne yda’’; turintys roles at
silankykite. Pirm. M. K.

Šv. Petronėlės draugystės rengia 
pirmą rudeninį linksmą šokį, nedėlioj, 
uigsėjo 21 d., 1924 Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St. Tai bus vienas 
iš smagiausių šokių, kiekvienas gerrJ 
palės pasišokti prie geros muzikos. 
Kviečia visus Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINA M NAMUS

Ar Tandstai yra reikalas savo na- 
ają —> maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
tl, popieruoti arba i naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai įneš ta 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
K na prieinamą kainą — pirma negu 

osi kitam viri pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

BARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomu J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Reikalinga Bučernė
Arba kitas kosai biznis mainyt ant 
kampinio bizniavo namo 2 augštų su 
beizmantji 3 flatai po 4-4 ir 5 kam
barius ir Storas, morgičio pirmo yra 
$7000, kaina tiktai $13,500. Savinin; 
kas nori labai mainyt ant bile kokio 
biznio. Savo name turi lysą dar ant 
2 metų suvirŠ, tai negali vietos gaut, 
matykit tuoj

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678.

Blv.

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

CITY STOVE KEPAIR WORKS 
1064 W. Roosevelt Kd.

Phone West 2685
Taisome pečius, heaterius, su vande
niu iš fronto .visokių išdirbimų. 
Roosevelt Rd. prie Blue Island Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS storas tinka

mas dėl barbernes. Renda pigi.
'Atsišaukite

3601 Lowe Avė.

ANT RENDOS storas, gali 
būti geras dėl plnmberio, fo
tografo, jewelry, furnishing

3129 N. California Avo 
Klauskite Frank Szymanski

SIŪLYMAI KAMBARIU

AUTOMORILIAI
PARSIDUODA 3 automobiliai 

arba mainysiu ant piano, loto 
nebrangaus, namo arba biznio.

Atsišaukite
3601 Lowe Avė.

—.............■■■■■,. ■,

RAKANDAI
EXTRA DIDELIS BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausj pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
■j

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė su namu. ’AŠtuoni metai kaip to
je vietoje laikau biznį, 
riausioj apielinkėje. 
eihu j kitą biznį. F 
dviejų pagyvenimų mūrinio namo. 
Agentų nereikalinga.

Savininkas
7044 Archer Avė.

Randasi ge- 
Parduosiu, nes 

Mainyčiau ant

Grojiklių Pianų Bargenas
$125

j Su 102 roleliais, cabinet ir ben- 
čius, naujas kainavo $700. Turi 
būt parduotas tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli School St.

Klauskite Mr. Reis piano.

GROJIKUS PIANAS PAR
DAVIMUI Už $250

Už $250 nupirksite mano 
grojiklį pianą, vartotą tik 3

PARDAVIMUI
BRIGHTON PARK

Parsiduoda hardvvare and 
krautuvė. Krautuvė randasi 
vietoj ir daro ianai gerą biznį, 
na $7500.

Atsišaukite
4429 S. Fairfleld Avė.

paint 
geroj 
Kai-

PARDUODU bučernę ir grosernę 
Roselande. Aplinkui viskas nauuu 
įtaisyta, Ice Box, scale, automobi
lius. Renda nebrangi, lysas 5 me
tams; parduosiu ar mainysiu ant na
mo ar kito mažesnio biznio; priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos. 
Šaukit

Pullman 9522

PARDAVIMUI pelningas duo
nos išvažiojimo biznis, troką, 
arklius, vežimus ir namą, lotą. 
Tarpe lietuvių ir lenkų. 

2839 West 40 Place 
prie Archer ir California Avė. 

t .J,., a ...-.—
PARSIDUODA bučernė ir groseme 

lietuviškoj kolionijoj. Visko galima 
laikyt, visi bučernės įrankiai gana 
geri. Kas norį gali pamatyt. Par
duosiu labai pigiai. Priežastį ant vie
tos patirsite. Valandos nuo 6 Va
karo iki 8 vai., subatoj nuo 2 po piet 
iki 8, nedėlioj nuo 7 ryto iki 12. Mel
džiu atsišaukti į gyvenimo vietą.

2337 W.» 22nd Place, 
Chicago, III. 

________ -i- ------ - — -
“BĄNKRUT” 
FIRE SALĖ

Turi būt parduota per 2 dienas, 
300 tajerų. Visi yra vuleanizing, vi
sokio didumo, nuo 30x816 iki 35x5. 
Kaina nuo 75c. iki $2.00 už tajerą. 
Išpardavimas prasidės nuo 1 v. su
batoj iki 8 v. v., ir nedėlioj nuo 8 iki 
2 po piet.

2616 Archer Avė.

PARSIDUODA pigiai arba mainy
siu ant namo grosernę, ice cream par- 
lor su dideliu elektros pianu, seniai 
lietuvių apjfyventoj kolionijoj. Su 
arba be rakandų. 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu greitai ir pi
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

2118 W. 23 St.

mėnesius, cash arba išmokė- pieita1’ 
jimais.

Atsišaukite ' /
1722 So. Ashland Avė

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba be namo, geras lysas, 
6 kambariai naujos mados, iš užpa
kalio, Brighton Park. Biznis gerai 
išdirbtas; priežastis pardavimo •*- sa
vininkas turi du, bizniu; atsišaukite

2614 W. 42nd St., 
Tel. Lafaytte 3713

ĮVAIRENYBIŲ ir namų įren
gimų krautuvė. Labai gera vie- |'jo.a, už $9800. 
ta dėl lietuvių. Gražus gyveni
mui kambariai iš užpakalio. Del 
informacijų šaukite

Yards 6677

MOTERIS išnuomuoja kambarį dėl 
bile kokios ypatos. Katrie nevarto-1 
ja svaiginančių gėrimų. Kambariai 
su visais patogumais ir gražioj vie
toj.

Kreipkitės
3434 W. 65th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

I PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va
na, elektra ir gasas, randasi pr»e 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

PARDAVIMUI' gatavų mote
rų rūbų krąutuvė augančioj 
lietuvių kolonijoj, pelno $200 
i savaitę, vqi;ta nuo $800 
$9000. Pardavimo priežastis 

.j <
6805 Sdi’IIalsted St.

1 > ■ ■ ’į—i -■ fu '■?> "b--------------
PARDAVIMŲ! .

Delikatesęn 
Krautuve, 

4819 So. J(\V('lls Street 
. Tel. Yartfs '1060 
--------------- ---------------------

PARDAVIMUI -bučernė ir 
grosernė; parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Biznis išdirb- 
tas 
mo

iki

NAMAI-ŽEME
Naudokitės Proga

Kurie norite pirkti ąrha mai
nyti.

(1) 4 kan^iarių cottage ir ša
lę tuščias lotas, 
biznio ,automobilio arba lotų.

(2) 2 flatų namas parsiduo
da už $3,500, $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant išmokėjimo.

(3) 2 flatų naujas muro na
mas, su vėliausios mados įtaisy
mu, kaina $12,500, įmokėti rei
kia $4000.

(4) 4 flatų muro namas, su 
elektra, maudynėmis, kaina tik
tai $12,000, mainysiu ant biznio, 
lotų arba automobilio.

(5) 6 flatų muro namas, gra
žioj apielinkėj, parduosiu arba 
priimsiu į mainus lotus arba 
mažesnį namą, kaipo pirmą |mo- 
kėjimą.

Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 

Tel. Blvd. 4899

mainysiu ant

Bargenas
2 flatų medinis namas, lotas 

33x125, gasas, elektra ir vanos. 
Kaina greitam pardavimui $6000

Tuojau galima gyventi, mo
derniškas 4 kambarių mūrinis 
bungalow, furnace šildomas, tile 
vana, yra sinka, su grindimis 
augštas, cash reikia $2500, 
na $6700. Savininkas

M. S. BOHAC,
2643 W. 51 St. '

kai-

PARDAVIMUI 13 kambarių mūri
nis namas, galima padaryti 3 flatus 
po 5 kamabrius, pirmas augštas karš
tu vandeniu šildomas, 5 kambarių fla- 
tas pečium šildomas ant 2 augšto, 3 
kambariai garu šildomi skiepe. Yra 
garad*ius, elektra, vana, gasas, dide
li porčiai iš priekio ir iš užpakalio, 
Pamell Avė. netoli 39 St., kaina 
$6000, lengvais išmokėjimais.

Už $2200 nupirksite 2 flatų mūrinį 
namą, 4-4 kambarių ,augštas skiepas, 
prie Lowe Avė. ir 39, St., tik $800 
cash, kitus t.-lengvai^ išmokėjimais. 
Atsišaukite tuojau. ”

8 kambarių mūrinė cottage, 2-4 
kambarių flatai, elektra, gasas, augš
tas skiepas, prie Wallace St., netoli 
38 St., kaina $4000, lengvais išmokė
jimais.

Turime dar daug kitų bargenų šioje 
apielinkėje. Daleiskite mums sura
sti junr bargeną.

GLEASON & O’CALLAHAN, 
654 W. 37 St.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
$475 Lotai $475 Graži Namams Vieta

REIKIA merginų darbui į 
saldainių dirbtuvę. Patyri- giai.

’ PARDAVIMUI mažas grose- 
ris, labai geroj vietoj, apgyven
ta lietuvių. Parduosiu labai pi-

per ilgus metus. Pardavi- 
priežastis — liga.

1605 S. Paulina St.
Tel. Yards 7176

PARDAVIMUI 4) kambarių 
cottage, 60x131, yra vištų, vai
sinių medžių, bargenas jei pirk
aite šią savaitę.

5543 S. Notthingham Avė.

Lietuvos Pinigų Kursas mas nereikalingas 667 W. 18 St.
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant 
mas

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidu už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

Amerikos doleriais yra skaite- 
šitaip: 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
kau savo seserų Cecilijos Klimavičie-! 
nės ir Rozalijos Terletskiukes, o po1 
vyru nežinau. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, Iii. Prašau atsišaukti ar
ba kas apie jas žino, malonės praneš
ti, busiu labai dėkinga.

MRS. ANNA TERLETSKIENĖ
1501 Mullikin St., Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI
J IEŠKAU moters arba merginos 

dėl apsivedimo, aš esmi 28 metų se
numo, aš turiu namą ir pinigų, no
riu gerą moterį gauti. Atsišaukite 
per laišką, užlaikysiu laiškus slapty
bėj.

TONY YENČIUS, 
3628 W. 61st PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vaikino ar našlio be 
vaikų apsivedimui. Aš esu našlė, be 
vaikų, 32 metų amžiaus, šviesių plau
kų, mėlynų akių, 5’ 3’ aukščio, turiu 
biskj kapitalo. Meldžiu ypatiškai 
atsilankyti pas mane nuo 5 vai. vak. 
kas dieną, o subatoj po pietų, o ne- 
dėldieniais visa dieną.

STANISLAVA JURGIENĖ 
645 W. 16 St., 

Chicago, III.

Atsišaukite

PARDAVIMUI grosernė, ken- 
I džių ir visokių smulkmenų. 
Kaina $400. Vieta gera bizniui.

Kreipkitės.
933 W. 34th Place

• PARSIDUODA restaurantas 
geroj vietoj, daroma geras biz
nis. Pardavimo p<iežastis turiu (pigiai, nes man daugiau nerei- 
išvažiuoti į kitą miestą. Parduo- kalingi. Kreipkitės 

' siu pigiai už teisingą pasiulimą.
REIKIA moteries arba mergi-. jąg yy gg gį

nos į saldainių krautuvę ir valgį 
pagaminti. Tur kalbėti ir rašy
ti angliškai. Gera alga.

3 W. 137 St.
Riverdale, III.

GREAT LAKE 
CANDY CO. 

1417 W. Jackson Blvd

PARDAVIMUI elektrikimai 
pianai, labai geri. Nupifksit

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar- 
žuolo užbaigta, maudynės ų sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” abdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat
vekarių. Priimu lotus, Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S. Tahnan Avė.

T

5001 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ Z1

PARSIDUODA krautuvė smulkme- grosernė? Senas biznis, 
niskų daiktų, saldainių, ice cream n , . . , .
minkštų gėrimų, biznis gerai išdirb-' kur Visados gerai DIZ1 
tas, renda pigi, lysas ant 3 metų, dėl ma daryti. Kreipkitės 
pagyvenimo 6 kambariai. Priežastis ‘ '
pardavimo patirsite ant vietos.

B. PAPSI S,
1 E. 103 St., į I^seland, III.

ir 
vieta

3200 So. Union Avė. b i »---------i-i.__ —i—-------

NAMAI-ŽEME

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkej tokios 
puikios teritorijos, kokioj mesf 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos lik už dviejų blo
kų, taipgi ir 
visai netoli.

eleveitoriai yra

Taigi puiki 
ti nuosavybę 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku.

J. GRINIS, 
2610 S. Spaulding Avė.

2 blokai j vakarus nuo 
Kedzie Avė.

proga yra įsigy- 
gražioj apielinkej

Kurie nemanote pirkti, mel
džiu neatsišaukti.

Kas Turit $1,600 Cash
Tai gyvenkit savo name nemokėkit 

kitam rendos. Parsiduoda Brighton 
Parke 5 kambarių medine kateč, la
bai geram padėpime, beizmantas di
delis, elektra, maudynės, kambariai 
puikiai ištaisyti per 3 metus nereik 
nei pirštu pridėt. Rendos neša $40 į 
mėnesj, kaina tik $3,500, likusius sa
vininkas padarys mogičius mokamus 
po $25 j mėnesį, tai dar pirkėjui pa
lieka 15 dolerių į kišenių per mėnesį. 
Savininkas nei vieną centą neišleis iš 
tos kainos ba ir taip 1,000 dolerių pi
giau parduoda kiek vertas yra iš 
priežasties pinigų reikalingumo ant 
biznio. Užtikrinu, kad panašiai tokio 
namo jieškai pirkti pamatysit depazi- 
tą paliksit, tai yra tikrai bargenas. 
Matykit tuoj.

J. NAMON
2418 W. Marųuettc Rd. arba 67 Blv. 

arti Western Avė. * 
Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungaknv, kieto me
džio trimingai, įkarštu vande
niu šildomas. Bargenas. Gali
ma tuojau gyventi, savininkas.

6746 S. Maplewood Avė.

MEDINIS namas, 6 ruimų 
ir 2 lotai ant pardavimo, ga
lės pirkti sykiu ir paukščius, 
arba namą ir lotus; geras bar
genas tik šią savaitę.

W. W.
5915 S. Kildare Avė,

PARDUODU arba mainau 
hizniavą namą po numeriu 
3562 S. Halsted S t. Mainau į 
privatį namą. Kreipkitės j sa- 
vinirrt J. K.

548 W. 32nd St.

DU AR MAINYSIU - 
mūrinis namas 5-6 kamba-

PA 
2 fl 

rių, št$mu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi lahgai ir durys, 2 

. _ .. , . karų garadžius, mainysiu ant bunga-Ant pardavimo 2 namai 2 flatai po j0 arba j0Įa ar k turfte. Agentai
DIDELIS BARGENAS

4 kambarius, antras 2 flatai po 5 
kambarius ant loto ir pusės pastatyti 
ant gražios gatvės, netoli Archer Av. 
39 gatvės ir Ttflman Av., parduoda 
savininkas, nereik nei jokio komišino. 
Galima matyti vakarais arba dieno
mis. Bruno Shukis, 2820 W. 40 St., 
Tel. Lafayette 5211.

teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų
6185 So. Rockwell St., 

Tel. Republic 0170

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ

lotas yra pilnai prireng- 
randasi puikiausioje sek- 
Riverside, 1 blokas nuo

Tas 
tas ir 
ei joje 
gatvekarių linijos ir tiktai 3
blokai iki elevatorio. Palipsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokeji 
jus žingeidaujate, aš atsi
jums pilnus nurodymus 
link šito loto. Malonėkite 
šyti,

Jei

v»Naujienos,
1739 Są. Halsted St.,

Box 559

ka
ra-

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellington 
Avė. 3 flatų medinis namas. Yra 
f asas, vana, elektra, miegojimui por- 
ius, puikus skiepas, 3 karų gara- 

džius, savininkas ant 2 fl.
Pašaukite

Tel. Wellington 1842

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 lotai Marųuette Park 

apielinkej $1150 už abu. Tik šią 
savaitę.

Kreipkitės
ROZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. Western Avė. 
Chicago.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas,- elektra, 2 kampi
niai lotai, geroje apielinkėje, pi
giai. Atsišaukite po 4 vai. po 
pietų subatoje ir nedėlioję.

2455 W. 39th St.

NORIU mainyti namą ant 
grosernės. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

ALEX DARGIŠ,
726 W. 18 St., 
Canal 1603

PARDAVIMUI mūrinis narnas ant 
2jų pagyvenimų po 6 kambarius, va
nos, elektra ir guzas. Kas nori te
gul pasinaudoja ba gera proga. Agen
tai tegul neatsišaukia. Del platesnių 
informacijų tegul atsišaukia žemiau 
nurodytu adresu.

J. KONCHUS,
2100 So. Iklsted St.

PARDAVIMUI milinis namas, 8 
kambarių, padalintas į du flatu, 3835 
Wallace St., bargenas už $3800, cash 
reikia $1500.

Atsišaukite • „
RYAN, COLGAN & McARDLE 

6352 So. Ashland Avė., 
Tel. Prosnect 0050

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- 
mhs, 5-5 kambarių, staliniai porčiai, 
garu šildomas, rendos $85 už flatą, 
namas 2 metų senumo, kaina $16,000, 
įmokėti $8,200, likv^ius kaip rendą.

Atsišaukite
7250 East End Avė.

PARDAVIMUI beveik užbaig
tas 5 kambarių muro bunga- 
loi\v, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, lotas 29x125, 
tikras bargenas, matykite sa
vininką,* 7012 ,S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 2 flatų, 4 
kambarių mūrinis bungalow, 
3621 Wallace St. Tik pagal
iokite tiktai $3600, $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

A. J. Kodykowski
„ 4265 Archer Avė

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalow, su ice box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1001), ki
tus $4,400 išmokėjimais.

A & P. CONSTUCTION CO.
„ - , . - .. 936 W. 79th St. Stewart 6584Parduosiu greit, (j 320 E 79th st South Shore 3918

PARDAVIMUI medinis bizniavus 
namas; neša 15 nuošimčių pelno. 
Taipgi turiu 3 gasinius pečius parda
vimui ir gerą šunį. P J 
nes važiuoju į Lietuvą. Savininką 
galima matyti vakare 5 vai. 

732 W. 18 St, \ 
_____ !---------

parsiduoda 6 
tikęs dėl biz- 

Aukštas skiepas. Atsišau- 
pas savininką.

J. R.
2649 W. 69th St.

BARGENAS;
kambarių namas,

PARSIDUODA 4 pagyvenimų biz- nio. 
niavas mūrinis namas, 4 po 5 ir 3 po kįt 
4 karpabrius, su elektra, maudynėmis 
ir telefonais. Gali pirkt su arba be Sto-“ 
ro. Kaina $19,000. Rendos neša 
$200 į mėnesį. Atsišaukite pas savi
ninką. ®saa

2050 W. 21 Street

PARDAVIMUI 3 kampine groser 
nė, delikatesen, cigarų, cigaretų, sal-, BAIJGENAS BRIGHTON PARKE 
dainių, minkštų gėrimų, geriausia, Paraidu0(ta naujas murinis naraas, 

gražioj vietoj po Num. 4820 South 
Washtenaw Avė., prie lietuviškos ii 
publiškos mokyklos, namas y ra įreng
tas sulig vėliausios mados, 4-4 dideli 
kamb. 2 dubeltavi miegamieji kamba- 

PARSIDUODA grosernė ir bučernė riai b<ltu akmens toiletO grindys, 
visokių tautų apgyventoj apielinkej,' aukštas beizmaųtas ir stogas, kieto 
daugiausia lietuviai, gera vieta, geri medžio grindys, drabužiams plovykla 
ruimai pagyvenimui, lysas ilgas. ‘ 1/ kiti moderniški įtaisymai. Iš pini- 
Pirksite gana pigiai, $800, pardavimo giškos priežasties parduosiu už $9500, 

patyrusio priežastį patirsite ant vietos.
Atsišaukite

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

REIKIA vyrų išlauko darbui. Chicagoje, daromas geras biznis. Par- 
davimo priežastis — liga.

Atsišaukite
1685 Mihvaukee Avė.

Gera mokestis.
Atsišaukite.

Room 209-10 
58 W. Washington St.

Order of Owls

PAJIEŠKAU bučerio i 
savo darbe, geistina butų kad galėtų 
suprasti slavų kalbą.

• Atsišaukite po pietų ar vakare.
A. L.,

1621 So. Halsted St.

1 lengvais išmokėjimais, jei reikalinga. 
Aš busiu prie namo visa dieną suba
toj ir nedėlioj, arba telefonuokite 

No. 151 t Republic 4894.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS!

Parsiduoda namas 4 ruiipų, dideli 
frontiniai porčiai vielomis apdirpti su 
2 lotais. Kampas, vištininkas ir ki
tos šantys. Vieta Mt. Greenwood, PARDAVIMUI per savininką
“«»• 2 n. medinis namas, 5-6 kam-Viskas puikiausiam padėjime, 
na tiktai $2,600. Priežastis 
vimo liga.

Kreipkitės,
J. SKINDERIS, 

Visados 3247 W. lllth St.

Kai-, 
parda- barių, furnace ir pečiumi šildo

mas, gasas, elektra, akmenų ir 
plytų pamatas, kaina $7,500, 
cash $3,000, 5914 So. Green St.

MOKYKLOS

REIKIA shearmenų į gele
žies atkarpų jardą. Gera 
kestis, nuolat darbas..

Atsišaukite
1632 W. Kindzie St.

—--------- ' PUIKUS MAINAS
P A T? D AVIMI IT nrhn Tnninv I Naujas muro namas išsimaino ant FAKUAViMUi- aroa mamy- bučerngs> Rroserngs ar kitokio biznio> 

mui restauranas, lysas 7 me- Namas randasi Brighton Parke. Del 
' susitarimo šaukite

’ .Pullman 1158 arba 
Lafayette 8475 

Klauskite Pakalnio

mO" X ' X - . .(tams, geras transferims kam
pas.

1807 So. Ashland Avė.
>

PAJIEŠKAU registruoto drugstor- 
ninko su biskį pinigų į drugstono 
biznį. Atsišaukit laišku arba telefo- 
nuokit Republic 5676 nuo 7 iki vie
nuoliktos ryto.

Naujienų Skyrius, 
į 3210 So. Halsted St. .

No. 152.

PARSIDUODA kampinis naujas 
mūrinis namas 6 ir 6 kambarių Šiltu 
vandeniu apšildomas su mūriniu ga- 
radžium dėl dvieju mašinų, rendos 
neša į mėnesį $250, namas randasi 
gražioj vietoj.

Atsišaukite
6459 So. Rockwell St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison. Chicafo, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGA pirmarankio 
bekerio. Turi mokėti kepti juo
dą, baltą duoną ir biskvitus.

1434 _ 49th Ct. 
CICERO, ILL.

medinis_ . * y . , PARDAVIMUI medinis namas,
PARSIDUODA mažai varto- o aueštų, 4-3 kamabrių. Yra skie

tas electric pianas su rolelemis. pas, fuimace šildomas, elektra, pasas, 
-«-> j • ... • maudynės. Parduosiu pigiai arba
Parduosiu pigiai. mainysiu i bučerne. grosernę ar kita

2050 W. 21 St.
1 fl. storas

mainysiu į bučernę, grosernę ar kitą 
kokį biznį, šia savaitę.

4026 S. Artesian Avė.
Brighton Parke.

PARDAVIMUI per savininką jus 
sutaupysit nuošimtį, 2 flatų, 
kambarių, moderniškas, 
vandeniu šildomas, 
žuolo trimingai, 3 kambariai 

| pe, 2 karų garadžius, $8500, 
išmokėjimais.

7938 S. May St., 1 flatas

5—5 
karštu 

riešuto ir ar- 
skle- 
kitus

PARSIDUODA naujas 1
6 kambarių, kieto medžio įtaisymai, 
šiltu vandeniu apšildoma ir gara- 
džius dėl dviejų automobilių, gražioj 
vietoj.

| Atsišaukite
_ 6530 So. Artesian Avė.

______ VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES
! UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

bungalcw Mes. mokiname dienomis ir vakarais
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER 
105 So. Well« St.,

COLLEGE 
Chicago, III.


