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Vokietija sustab
do priešinimąsi

Čarneckis išvažiavo
Komun. areštai Maskvoj

." (

Vėl žemės drebėjimas Persijoj
Vokietija atšaukia pasyvi 

priešinimąsi.
Pasyris pirtfešinimiųais Ruhr 

krašte sustabdomas. Betgi 
bijomasi sukilimo.

BERL1NAS, nigs. 24. — 
Vokietijos valdžia kapitulia
vo.

Po dviejų dienų nepaprasto 
kabineto susirinkimo, po val
džios narių pasitarimų su poli
tinių partijų vadovais, darbi
ninkų ir fabrikantų vadovais 
Rulir distrikte ir taipjau po 
pasitarimo su didžiaisiais ban- 
kieriais, valdžia šiandie vaka
re pasirašė po proklamacija, 
kurią ja yra užbaigiamas Vo
kietijos pasyvia priešinimasis 
okupuotame Ruhr krašte.

Nors šalis nebegali toliau 
tęsti priešinimosi, betgi kartu 
prisibijoma nacionalistų suki
limo. Ypač ruščios žinios atei
na iš Bavarijos. Visi mano, 
kad Bavarija yra arti sukili
mo ir tik laukia kanclerio 
Stresemanno atsakymo Vokie
tijai. kaipo ženklo pradėjimui 
sukilimo.

Komunistai gi veikia Sakso
nijoj. Ant Saksonijos rube- 
žiaus liko sutraukta nemažai 
kariuomenės.

Visų dienų kancleris šian
die praleido pasitarimutose su 
partijų vadovais, žymesniais 
okupuotojo krašto valdinii> 
kais ir darbininkų ir fabrikai! 
tų vadovais okupuotame kraš
te ir su šiaip žymesniais žmo
nėmis. Visu, pasitarimai buvo 
vedami dėl atšaukimo pasyvio 
priešinimosi.
Darmstadte laikė savo susirin
kimų franeuzų ištremtieji iš 
Ruhr krašto geležinkeliečiai i- ( 
priėmė rezoliuciją, pritarian
čią “garbingam užbaigimui 
pasyvio priešinimosi”.

Daugely Vokietijos vietų iš
tiko riaušių, kuriuose keletas 
žmonių liko užmušta ir dauge
lį sužeista. ’

Laikrašty Welt Am Mon- 
tag Helniuth von Gerlach tarp 
kitko rašo:

Išmainyk 
savo aiitomobiTiti 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitų pavasa
rį pasiatatysi namų. Arba gal 
tuoj iftmainyiM savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs i&J 
troškęs g-auti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainų.

“Mes jau nebečiuožiame lin
kui pražūties, o šuoliais bėga
me linkui suįriino. Poincare ga 
Ii diktuot taiką. Veltui yra visi 
nacionalistų kaukimai ir pro
testai. Jie yra kaip šunys lo
jantys j mėnulį. Mes turime 
skaitytis su faktais; mes esa
me sumušti”.

Rašytojas priduria, kad jei 
Francija pasiliks Ruhr krašte, 
“mes turėsime- antrą Lotari: 
gijų”. '

Atstovas Čarneckis išva
žiavo Lietuvon

WASHINGTON, D. C. nigs. 
20 (LIB). — Vakar, rugsėjo 
19 dieną, po pietų atstovas 
Čarneckis išvažiavo iš Vašing
tono. Iš New Yorko Atstovas 
išvažiutos šio mėnesio 22 d. 
laivu “Majestic”. Savo pava
duotoju sulyg Užsienių Reika
lų Ministerijos parėdymų Ats
tovas paliko p. 'M. J. Viniką,. 
Atstovybes Sekretorių.

Girdėti, kad Atstovui Čar
neckio! valdžia siūlo naują pa
skyrimą. Taigi galimas daik
tas,- kad p. Čarneckis išvažia
vęs dabar Kaunan tarnybos 
reikalais, atgal Amerikon ne
begrįš. j

Masiniai areštai komunistą 
Maskvoj

Areštuotieji rengę sukilimą, 
kad pakeitus Sovietų vald
žios politiką.

BE RUNAS, rugsėjo 21 (For- 
verts). — Prieš porą dienų čia 
buvo pasklidę girdai, kad Mas
kvoj tapę areštuota nemažas 
skaičius žmonių — nuosaikių
jų komunistų. Areštavusi 
juos* valdžios įsakymu, politi
nė policija (buv. “čeką”), o| 
tarp areštuotųjų esą tokių,' 
kur ląikę utfėmę aukštas ir 
svarbias sovietų valdžioj vie
tas.

Girdai skelbė, kad areštuo
tieji ruošę sukilimą, kad pa
keitus sovietų valdžios politi
ką, — nustatyti tokią, kuria 
vaduojantis butų galima pa
gerinti nepakenčiamą kraš

to ekonominę padėtį.
Dabar Berline gauta pasku

tinis numeris sovietų valdžios 
organo “kviestija”, kuriame 
yra oficialinis pareiškimas, 
patvirtinąs tuos gridus.

“Izyiestija” būtent praneša, 
kad policija areštavusi grupę 
wn*nų, kurių planai butų bu
vę nau<.i?gi sovijų valdžios 
priešams užsieny.

Pranešimas parašytas betgi 
labai atsargiai. “Izviestijos” 
nemini, kad tie asmenys areš
tuoti kaipo ^‘kontut-revo’liucio- 
nieriai” arba nors “menševi
kai“. Jos sako tik, kad ‘*tam 
tikra piliečių grupė, kuri ruo- 
ię planus, kenksmingus sovie
tų valdžiai, bet naudingus jor 
priešams užsieny, tapo areš
tuota.“

123 žmonės žuvo 
Persijoj

LONDONAS, rugsėjo 24. — 
Iš Te gerąjį o pranešama^ kad 
123 žmones liko užmušti ir 
100 žmonių sužeistas žemės 
ųlrebejime Korasan provinci
joj. Žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas gana dideliame plo
te ir keli miesteliai liko su
griauti. ,

•................... ■ ........................

Bulgarijos sukilimas esąs 
numalšintas

Bet gimė ministerinis krizis ir 
justicijos ministeris rezigna
vo.

BELGRADAS, rugsėjo 24.— 
šiandie gautomis žiniomis, 
Bulgarijoje gimė mĮ n isterinis 
krizis ir justicijos ministeris 
Smilov rezignavo.

Kad neprileidus makedonie- 
čių puolimų, Jugo Slavija pa
lei' rubežių sukoncentravo dvi; 
divizijas kareivių. Bulgarijos 

valdžia paklausė kada tie ka
reiviai bus pašalinti. Jugo Sla
vija atsakė, kad tie kareiviai 
pasiliks iki mitinis visa padė
tis.

Bulgarijos valdžia išleidu
si dekretą, paskelbiantį (mobi
lizaciją visų atsargos unter- 
oficierių. i
Sukilimas esąs numalšintas.

- SOFIJA, rugsėjo 24. —šian
die įvykęs ties Maglič nedide
lis susirėmimas tarp komuni
stų (sukilusių valstiečių) ir 
valdžios kareivių.

Valdi!* tvntina, kad sukili
mas jJivialšintas.

Daiz.jh sukilėlių yra \cja- 
mąsi kabintose, į kuriuos jis* 
pabėgo pasislėpti. Daug a rėš- 
tų padaryta.

Sušaudė 200 Bulgarijos 
komunistą

LONDONAS, nigs. 24. — Iš 
Sofijos pranešama, J<ad da-’ 
bartinė BiilįŲjjrijop Zankovo( 
valdžia sušaudė 200 komunis
tų vadovų.

Sena popi^ra daug brangesnė 
už Vokietijos markę.

NEW YORK, ru«g«. 24. Mi
liūnas Vokietijos markių nėr^ 
vertas nė viso cento, nes ui 7’ 
centus biržoje galima pirkt/ 
dešimt milionų markių. Betgi 
1,000,000 tų pačių markių po
pieriniais pinigais po 1 markę; 
yra vertas $4 kaipo sena po-' 
piera.

Vokietijoje dabar Cirkuliuo
ja daugiau kaip kvadrilionasi 
markių. Vien tik pereitą savai-! 
tę apyvarton paleista dar 515,- 
000,000,000,000 markių. į

Hindenburgas priešingas Ba
varijos atefakyrihiitf.

MUNICH, Bavarija, rugsėjo 
21. — Maršalas von Hinden- 
bulrg praleido vasarą Bavari
jos kafln-uose. Prieš apleistant 
Bavariją jis užsuko į Munichą, 
kur turėjo pasikalbėjimą su 
gen. Ludendorfru, Dr. von 
Kahr, prof. Bailer ir kitais 
narionajistų Ivalda/s. Atsisvei
kindamas su jais maršalas 
Hindenburgas prašęs jų neves
ti tokias politikos1, kuri sie
kias!. atskirti Bavariją nuo li
kusios Vokietijos. Tokis žy
gis, sakė maršalas, butų tikra 
sautžiidystė prie dabartinių ap
linkybių. x ■

aitri--,------- ii------ iTTT

Paleido Bulgarijos 
parlamentą

I ”------ -
SOFIJA, rūgs. 24. — Kara

lius šiandie išleido tris dekre
tus. Vienas jų patvirtina ka
binetų be justicijos ministerio 
Smtlov*;. Kitas dekretais palldi- 
džia parlamentą, o trečias — 
paskelbia vispje šalyje karo 
stovį.

'Pik imąsi, kad neužilgo bus 
išleistas ir ketvirtas dekretas, 
paskelbiantis naujus parla

mento rinkimus lapkričio 4 d. 
ar 11 d. >

Nuo nuveijtimo Stambulins- 
kio valdžios parlamentas dar 
nelaikė savo susirinkimo.

100,000 valsiiečiy žy
giuoja ant Sofijos

n J ’ I

PARYŽIUS, rūgs. 24. — Ne
žiūrint Buil^arijos valdžios 
tvirtumų, kad “komunistų” 
sukilimas Bulgarijoje esąs- vi
sai numalšintas, gautomis iš 
kitų šaltinių žiniomis, valstie
čių ■sukilimas nuolatos ple- 
žiasi ir sti]>reja. HM),000 vals
tiečių, kurie didžiumoj yra 
apsiginklavę ir gerai susi
tvarkę, žygiuoja ant sostinės 
Sofijos. Tankus suįs(irėmima|i 

su kareiviais sulaikė jų žy- 
giuotę. 

i -------—

50 žmoniy žuvo Lenkijos 
kasykloje

VARŠAVA, Tugs. 24. — 50 
žmonių žuvo ir jų lavonai li
ko atkasti ir 40 žmonių liko 
gyvi palaidoti Reden anglių 
kasykloje arti So^ndlitjc, (?). 
Nelaimė ištiko dcl gaso eks
plozijos.

Žaibas užmušė penkis 
aviatorius

BRIUSELIS, rūgs. 24. T 
Liaike orlaįvfių lenktynių, ku
rios buvo laikomos labai bjau
riame ore, žaibas užmušė pen
kis aviatorius, jų tarpe du 
Amerikos leitenantus, vieną 
aviatorių sunkiai sužeidė ir 
sunaikino penkis orlaivius.

Gal žuvo- ir daugiau orlaivių 
ir aviatorių, kadangi daugelio 
orlaivių pasigendama.

PRAŠO IŠKRAUSTYTI AME
RIKOS LAIVUS.

KONSTANTINOPOLIS, nigs. 
24.— Turkijos valdžia papra
šė Ameifkcjs komJteĮio'nieriaus 
ištraukti Amerikos torpedi
nius laivus iŠ Turkijos vande
nų.

PARY2IUS, nigs. 24. — 
Čia sustreikavo moterų skry
bėlių dirbėjos. Turtingo^ mo
terys, ypač amerikietes, yra 
labai nusiminusios, nes negali 
gauti nauįų skrybėlių. Strei- 
kierčs reikalauja algų pakėli
mo,

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 24 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 BY-. sterlingų ........ $4.54 
Awtrije> 100,IM Icvmrj ....... $1.40
Belgijos 100 frankų $5.45
Danijos 100 markių ............. ; $18.08
Finų 100 markių .........    $2.69
Francijos 100 frankų „a.......* $6.19 
Italijon 100 lirų ............    $4.64
liotnvos 100 luitų ..................... $10.00
Lenkų 100,000 markių....... ......Š5c
Norvegijos 100 kronų ..........  $16.08
Olandų 100 kronų ............. $39,35
Šveicarų 100 kronų.............. $1,7.95
Švedijos 100 kronų ................ $26.61.
Veldėti jos 1,000,000 markių .u. %c

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Pereitos sa
vaites penktadienio vakare 
streikieriai turėjo didžiulį su
sirinkimų, kuriame dalyvavo 
Šimtas su viršum streikstojan
čių Shane kompanijos rubsiu- 
vių. Streiko vedėjas atidaręs 
susirinkimų pasakė ilgokų pra 
kalbų apie streikų ir dabartinį 
jo stovį, taipgi atsakinėjo į 
klausimus, kuriuos streikie- 
riai jam statė, šiame susirin
kime streiko vedėjas turėjo 
sunkų vakarų, nes kalbėjo net 
dviem atvejais ir į kiekvienų,
nors ir nereikalingą klausimą 
palčiai atsakinėjo. Tuto visi li
ko labai užganėdinti.

Taipgi kalbėjo d-gė Deikie- 
nė apie tai, kaip reikalinga 
yra laikytis vienybės, ir kovo
ti už didesnį duonos kąsnį ne
tik vyrams, bet ir moterims, 
nes stojus kovon moteris vi
sados gali daugiau laimėti, ne
gu vyras. Jos kalba labai pa
tiko streikieriams, o ypač mo
terims, kurių nemažai yra 
streikuojančių eilėse.

Streikicriai turi vėliausių ži
nių iš Shane dirbtuvės, iš pa
čių streiklaužių. Pereitą subar
tą atleido 6 kirpėjus visiškai; 
bosas pasakė, kad darbas bai
gėsi ir daugiau jo nebusią. 
S kebai taipjau pasakoja, kad 
sugąžinta atgal į šapą tūkstan
tis overkautų, kurių kompani-. 
ja neturi kur padėti, nes jie 
yra visai netikusiai pasiūti, 
o ir preseriai kitus perdaug 
apkepė—-apdegino. Kr.tris da 
biskį ne taip daug sugadintas, 
tai boseliai siūlo skebains, kad 
šie pirktų ir atiduoda po $0.00, 
bet ir patys skebai neperka 
savo darbo, nors daugumai rei 
kia overjkautų. Jie turės pirk
ti unijos darbą, jei nenori gau
ti skarmalų.

Taipgi pranešta, kad dabar
tiniai skebai padaro tiktai 300 
kautų į savaitę, o ir tie patys 
sugadinti; o prieš' streiką Sha- 
ne’o siuvėjai padarydavo 1,- 
800 kautų į savaitę ir jie tik
davo į bŪe sankrovą, o skebų 
darbo ne ant Ma^ftvell St. ne
gali pardutoti. Taigi patys ske
bai varo kompaniją prie ban- 
kruto.

Taipjau streikieriai sako, 
kad streiklaužis James Tauras 
keletas savaičių atgal buk ga
vęs mušti nuo kunigo, tad da
bar jis ir ištolo lenkiasi baž
nyčios. Jo moteris kaiminams 
sakydavo, kad ji prašanti savo 
vyrą neskebauti, bet dabar pa
sirodė, kad kas rytas jinai ly
di savo vyrą iki gatvekario. 
Visi karminai juokiasi iš Tau
rų, kaip juodu traukia kas ry
tas iki gatvekario, o už puses 
bloko atsilikęs eina poliristas 
■—išrodo tarsi areštantus va
ro.

Yra keletas kitų lietuvių 
skebų, kuriuos policija iš na
mų lydi į skebšapę.

Jau nekartą buvo minėta 
apie talpinimą į laikraščius 
vardų tų lietuviškų boselių, 
kurie ėmė kyšius nuo darbiniu 
kų. Tuos boselius atvirai įvar
dyta visuotiname suvirinkime 
ir streikieriai reikalauja pas
kelbti jų vardus laikraščiuose.

Reporteris turi surašęs kiek
vieno boselio vardą ir ką 
yra gavęs nuo darbininkų, 
bet iki šiol da vis neskelbia
ma, nes ir taip kasdien būna 
net perdaug žinių apie streiką. 
Bet vėliaus rūpinsimės tą strei 
kierių reikalavimų, išpjildyti.

— Toką kaip knaųčius.

IŠ Maskvos pranešama, kad 
Kieve ir Vitebske kilęs visuoti
nas siuvėją streikas;

Dar 34 karčiamas uždarė C. A. Herman areštuotas
GHtCAGO. — Vakar zmayo- 

ras Dever uždare dar 34 kar
ėdamas, atimdamas joms lei
dimus vesti biznį. Policijos 
viršininkas rekomendavo užda
ryti dar 35 karčiamas ir jos 
veikiausia taipjau bite uždary
tos.

Tarp vakar uždarytųjų kar 
čiamų taipjau kelios yra lie
tuvių — Joseph Gurgąs, 4801 
Throp St., N*. Lidzius, 1841 
W. 59 St., Anton Laucius, 939 
E. 75 St., Joseph Kuyzin, 1019 
E. 75 St.

Policijos viršininkas sako, 
kad šiandie saliu nų Chicago j e 
yra visu šimtu mažiau, negu 
kad jų buvo savaitė atgal ir jis 
persekiosiąs saliuniiiinkus iki 
neišvarysiąs iš biznio paskutinį 
saliuną, kuris pardavinėja 
munšainą.

Federalinė gi valdžia irgi 
mano pradėti stropiau veikti. 
Ji pagdba injunetionų mmio 
uždaryti po 100 saliunų į sa
vaitę. Kadangi jų vietoje ne
galės atsidaryti jokis kitas 
biznis, tai tuto budu virš 
$1,000,000' vertės nuosavybių 
neteks savo vertės.

Zelandijos premieras 
aplankė Baltįjį 

Narną.
WASHINGTON, rūgs. 20.— 

Wilfjiaim Fergufso-n Massey4, 
Naujosios Zelandijos premje
ras, pakelyje į Anglijos viešpa
tijos konvenciją buvo susto
jęs Wasliingtone ir turėjo pa
simatymą su prezidentu.4 Coq- 
lidge.

Prezidentas taipgi turėjo pa
simatymą su žinomu Franci
jos radikalu Edvardo Herriott, 
Lyons miesto majoru.

Pasimirė anglų politikas-ra- 
šytojas.

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Šiandie Wimbledone nuo šir
dies ligos mirė žymus Angli
jos politikas ir rašytojas gra
fas Morley iš Blackburn, pasi
žymėjęs taipjau savo la(isv!a- 
manybe. Jis buvo liberalas ir 
pasitraukė iš valdžios 1914 m., 
kadangi jis priešinosi karui.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo LietUVOS Žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NfflttlENOS
1739 S.HalstedSt 

ChicagoIlL
ZZZZZZZZZZ&ZZZZZZZZZZ;

Prieš jį esą kaltinimų dėl pasi- 
glemžimo svetimų pinigų.

WATERBURY, Conn., rūgs. 
19. — Praeitą panedėlį čia ta
po suimtas Charles A. Her
man, iš New Yorko, kur gyve
nąs adresu 644 West 204-th 
St. Jo ieškojus Bostono polici
ja, nes prieš jį esą kaltinimu 
dėl pasiglemžimo 3695 dolerių 
svetimų pinigų. Hermanas 
bus laikomas čia iki atvyks 
Bostono policija jį pasiimti. 
Areštuotasis sakosi, kad dir
bęs vienai didelei Wall Streeto 
(New Yorke) finansinei įstai
gai pardavinėdamas jos akci
jas.. • 1

Penki žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai Chicagoje užmušė 
penkis žmones, ir penkis sun
kiai sužeidė. Skaičius užmuš
tų šiemet žmonių viršija 500, 
taip kad į vieną dieną išpuo
la po daugiau kaip du žmones 
Užmušamus a'uftomobilių,, .'ne
skaitant daugybės sužeistųjų.

ST. PAUL, Minu., nigs. 24.— 
šiandie lovoje rasta negyvą 
Minnesotos augščiausiojo teis
mo narį Calvin L. Brown. Jis 
atįąigujlė Scptiintadieny vįSsai 
sveikas.

iCHICAGO. — Federaliniai 
agentai užgriebė 8 vagonus 
munšaino, vertės $500,000, ku
ris buvo gabenamas kaipo 
plaukų tonikas, 

i------------- .—
VARŠAVA, rūgs. 24. —- Buh 

vęs Lenkijos armijos koman- 
duotojas gen. Hallcr išvyko į 
Jungt. Valstijas ir Kanadą.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
nepastovus į vakarą; maža 
permaina temperatūroje'.

Saulė teka 6:39 valandą, lei
džiasi 6:45 valandą. Mėnuo 
teka 6:48 valandą vakare.



*

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija j užsienį.

[Tęsiny.]

Šiame skyriuje Išstatyta pa
veikslai ir skulptūros dalykai. 
Pažymėtina kubistinis tiesio
mis linijomis nupaišytas “Mė\ 
lynų arklių bokštas”. Taipgi 
atydos vertas paveikslas “Ta
pytojas”, kame lengva techni
ka atvaizdintas galingas, f to
lį žiūrįs žmogus, apsuptas mi
nios kasdieninių, pilkų Žmone
lių. Dar paveikslas “Draugai” 
gražus savo technika. Keletas 
vyrų, arti vienas kito ir visi 
nedideliais brukšniukal^-slic- 
kučiais nupaišyti. Dar įdomi 
ir graži stovyla .“Galvočius”, 
kurį vaizduoja žmogų su la
bai dideliu, visam kunui ne- 
iroporcingu pakaičiu, mat 
galvočius privalo geras ir di
leles* smegenis makaulėje tu
rėti... Reikia pažymėti, kad 
naujausios dailės skyrius šia
me Berlyno muzejuj gana Įdo
mus ir turiningas, ne taip kai 
kituose miestuose (lyg pajuo
kai išstatyta. Aplankius dau
gybę dailės galerijų, šisai sky
rius labiausiai man patiko. Čia 
visai nebojama nuobodžios ir 
matematiniai tikslios, klasi
nės bei renesanso formos, bet 
viskas kreipiama į gilų turinį, 
o kartais joi turinys lengves
nis ten forma be galo graži... 
čia niekur nematysi taip die
vinamų karalių paveikslų, ar 
(kiaurai šabloninių muflonų, 
čion kiekvienas paveikslas tu
rį giflią savo prasmę ari>a gra
žia technika, c v

IŠ naujosios dailės paveiks
lų gclerijoa perėjome Į Berly
no karo muzejų- — “Zeug- 
haus”. Beeidami į š| muzejų 
manėme sau, palyginsime su 
Kaimo taip garbinamu karo 
muzejtun. Įėję tik rankomis 
suplojome. Ką tu čia Dievo 
galybę lyginsi prie mažučio 
Kauno kluonelio! Čia keletas 
<i|idžiulių runių grūstu prig
rūsta liečiančiais karą ir Vo
kiečių tautą dallykais, prade
dant 12-tu šimtmečiu 
giant
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KAINA JO IR 60 CENTAI.

Kldbsktie pas apfiekorius
Galybės rūmų, murėjų, baž

nyčią, paminklą prabėgo pro

ir reumafiško uždegimo galima
- pasekmingai išgydyti* sut

i

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
’patamauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 111.
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gelžkclio linijų, kurio 
išmėtytos įvairiose 
rajonuose ir galima 

važiuoti kurion mies
to daliu reikalinga.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedčlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayetto 6061

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephonc Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki IŠ! a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yardg 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedaliomis 9 iki 12.

Reaidendjoe Tel. Bnmswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHHlOPRACTiė GYDYTOJAS

Be gyduolių, he opefacijos 
Vai. 9-1 ‘ 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė.,

Koapas Robey ir Nerth Avė.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vale 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

326? So. Halsted St., Chicago
Tol. Boulevard 2777

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

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedfnimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

190 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted S^ 
Telephone Haymarket 1018

Del

šviežina

pradedant 12 amžiumi 
perkeitimo musų 

apsirengimu, 
kabo didžiuliai pa- 

kovų, kuriose 
nugalėtojais,

Vokie- 
taip 

planai 
kovų, 
orien- 

oi- 
ar

ir bai- 
DklžiuojiA visą pasaul 

Jietusu, karu. Šimtai, net tuks- 
tąjįčiai Įvairių įvairiausių 
ginklų, kuriuos vokiečiai mo
kėjo gaminti; tatai visas pa
saulis ištyrė. Toliau amunici
ja, Įvairi ii kariuomenės dalių 
rūbai taipgi užima nemažai 
vietos. Istorinių dalykų pažy
mėtina ricierių šarvai ir visas, 
kartu sU arkliu apsiginklavi
mas,
daeina ligi 
laikų karišku 
Sienose 
veiksli a į 
čiai buvo
pat randasi reljefai ir 
svarbesnių istorijoje 
Lankytojas lengvai galį 
tuotis tos ar kitos kovos 
gojo ir net atspėti vienos
antros puses klaidas. Kiek čia 
vėliavų,, vis atimtų iš prieši- 
linkų, o reikia žinoti, kad San- 
arve daugybę savo pralaimė- 
imo žymių — kovos vėliavų 

iš Vokietijos atsiėmė sulig 
Versaliaus sitftartieš. žodžiu, 
šis muzejus pilnai atvaizdina 
buvusį Vokiečių inilitoristinĮ 
‘"kumštį”, kurio dėka daug 
kraštų išgriauta, daug turto 
išnaikinta, o kas svarbiausia, 
daug žmonių gyvybių atimta!

Dar liko mums apžiūrėti

lui lengvai galima gauti dide
lis autobusas, kuriuo važiuo
jama ■gražcsrjqmis‘ Berlyno 

gatvėmis. Autobusai specialiai 
yra paruošti, labai dideli, vie
name gali susėsti apie 40 žmo
nių. Turi aiškintojus Įvairio
mis kalbomis, galima paimti ir 
fotografų, kuris čia visuomet 
randasi. Nusifotografavome, 
paųiėmėniie aiškiintoją rusų 
kalba ir pasileidome Berlyno

L. Šelmenis

lių neteko sutikti, tai vienas 
d'ar kokių tai amerikiečių sta
tomas turėsiąs aštuonis aukš
tus, bet paprastai namai xturi 
keturis aukštus. Branden- 
bUng’o vartai randasi gale di
džiausios gatvės **Unten der 
Lindau”, didžiulis parkas ir 
ištisas miesto rajonas — 
“Tiengarten”, tolinus Siegesa- 
llee su karalių iš Hohencoler- 
nų gimines, stovytomis sto
vinčiomis pakraščiais, gale alė
jos randasi paminklas — Sie- 
gesseule; visa šita pasirodo ir 
išnyksta autobusui bevažiuo
jant. Sename mieste randasi 
dauguma Berlyno muzejų, pui
kus imperatorių rūmai, senoji 
rotužė ir keletas senovinių 
kirchių. Trumpai tariant, 
Berlynas nieko ypatingo sa
vyje neturi, labai jau papras
tos konstrukcijos). Pasaulinis 
mokslo ir prekybos centras ir 
daugiau nieko. Daugybę pre- 
kvinis firmų, bankų, kontorų, 
didžiulių krautuvių turi. Krau
tuvių tai iš tiesų milžiniškų 
yra. Pavyzdžiui, viena krautu
vė, mažai apsirinkant, galima 
sakyti, kad visko turi, ko tik 
žmogui gyvenime reikalinga. 
Viduryj krautuvės muša gra
žus fontanas dideliais medžiais 
apstatytas. Tikrai yra kuo ste
bėtis, ypatingai mums, nedaug 
Vakarų Europos 
mačiusiems.

Susisiekimas Berlyne dide
liai apsunkintas nuolatos esan
čio milžiniško judėjimų. Au
tomobiliai, visokį vežimai, 
tramvajaus vagonai, dviračiai, 
motorcikliai taip ir siuva Įvai
riomis kryptimis. Didesniuose 
gatvių mazguose sunkoka pra
eiti, o juo labiau pravažiuoti 
ir čia visuomet stovi policis- 
tas rankomis rodąs Į kur pra
važiuojančiam! laikytis. Žyg
iniai susisiekimą paflengvina 
“Untergrund’as” —* ’ gelžkelis 
einąs apačioje gatvių ir namų. 
Baugu mums atrodė pirmą 
kartą tamsiu požemiu, elekt
ros traukiniu dideliu smarku
mu, važiuoti, bet vėliau taip 
apsipratome, kad jaU kitur, 
viršuje, nevažiuodavome}. Be 
to dar rėžia miestą keletas di
džiulio 
stotys 
miesto

Tai vis viršutinė Berlyno 
puse, reiktų šiek tiek ir vidu
jinę, moralę — paliesti. Šion 
sritin Įsigilinus labai liūdną 

'vaizdą regėsime. Jau1 visuose 
didmiesųiuose įvairių šiukšlių 
netrūksta, bet šioj Vokietijos 
sostinėj tai labai ir labai daug 
to purvyno randasi. Bainditiz- 
mas, apgaudinėjimas, prostitu
cija labai jau plačiai išsivys
tė ir giliai šaknis įleido-. Kai- 
kuriuose miesto rajonuose 
banditų gaujos taip ir laukia, 
kad šiek tiek pasivėlavusį žmo
gelį “apčystmus”. O prostitu-

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO
SEIMYNCSSVEIKATA.

5 E V E R A’ s 
gotHARDOL

Gerasvaisfas dėl susimušimo, 
išsukimo, Turimo, raumenų sįyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPtO<5. IOWA

MM
čių gaujos taj dar švtesiod die
nelėj gatvėse pradeda siūlytis, 
net ir kalną sakydamos, jau
nesniam praeiviui. O vieni vy
riškiai į kaikuriuos restoranus 
negali įeiti, nes tuoj prisiker- 
gia “kompanijonkų”, kurios 
tiek Išsilavinusios savo amate, 
kad labai sunkoka atsikratyti. 
Nežinia ar tai karas kaltas,

(Bus daugiau)

GARSINKITIES 
NAUJIENOSEDIDELIS IŠPARDAVIMAS 

' » t

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

—J 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai 
riaušių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Awwrf!tos Pimte .
Barbora Ubrfca...
Darbai
Draugijų ir OrganizacŲg Evoliucija.....

Kas Išganys Liaudį

Miicbeth (Drama)
Macbeth (Drama) apdaryta ...a., u*-. ^.4....... i Si.'.ir... «...*. ......t....... 

Maratas . - 1, ų U. ». 4 h 4'irtrsrJšrtrw «r- • .—-v.• ą . 4 v. * « - - • J- •.

Mįslių Knyga . . ». . . 4 »»trtet. . . . w.V». 4 . k-MH . . «. . , J. J-t tv.'tn . . . ArtA W .
Nuosavybės ftšivystymas......
Palydovas . < vtn.. j*. • «

Pasakojimas apie Ježų...........
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 
Skaitymai ......... ....... ..............
Socializmo Minties Blaivumas 
SoeializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai tllipimiOšc...... .....
Namai Pragarai 
Pačiavimas pas įvairias tautas.............. ........
Paskendusis Varpas (drama) .... ......... ........ .
Aukso Veršis (drama) 
Spąstai (komedija) .................n.. u.....^.... .........
Trimitas .................................. .......................
Vokiečių nėprigulm. Šoc. Programas............
žemaites Raštai........................ ................... .....
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama) ..... ................. .■..................... .
Janonio Raštai..... . ........ ......
Kaip žmogus mušto............ i............... ;........ .
Kišeninis žodynėlis, (augi. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas ................. ....... . .............. .
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija.......... *............
Lokis (lietuvių legenda)....... . .................... .
Moralybės Išsivystymas .............. ..... ............ .
Mulkių Apaštalas................................................
Musų žinynas 
Gera Galva................................... ................
Gyvuliu Plotas.... ..................
Iš širdies ..................   i..................... .
Kas yra taip, o kas ne taip............. ............... .
Kelias į Socializmų......... ........
Kryžius (drama) .............................. ...................
Kur Protas (komedija)...................... .........
šešiolika Kristų .... .......
Slepemingoji žmogaus didybė....... .........
Teisingos Paslaptis ................................. .
Tėviškė....................... .............. .
Bludas (romanas) .......... ............ ........................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos..................

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St

inčių de
gančių kojų?

MENTHOLATUM

•h-
Greitai praša

lina ir at

Chicago, Illinois

BAPjmro, OMR, ą
tatp ištvirkinęs VękteČfai taw- 
tą, čir tai perprasta dichni^sčio 
liga. «

Yra 26 AmąriiEoa flrmaą, kaipo 
An^rican AUląd Corporation, kurios 
dalyvaują visos Rusios agrikultūros 
parodoje nesenai atidarytoje Maskvo
je? Keletas Amerikos mokslo drau
gijų, Kolegijų Ir Universitetų taipgi 
ima dėlyvumą parodoje, kurios at
kreipi domę J liusijos specialistus. 
Yra mokslinis parodymas Amerikoniš
kos systemos pritaikintos šioje Šalyje 
universitetų, platesnio veikimo agri
kultūros srytyje Ir praktiški patari
mai farmeriams. Ar jus tinote, kad 
Hclmar Turkiški clgarotal turi savyje 
lengviausi Ir geriausj tabaką clgare- 
tams.

. • i • . ■ ' '■

• • *-•h'tf *• - - w • *■» - - fc--ur

25c
50c
75c

... 50c
50c

ir- w> W . Wi

75c 
a- $1.00 
....... 10c 
... $1.00 
....., 50c 
......30c 
..^z20č 
..,.../20c 
..... 40c

$1.00 
.. $1.50 
...... 35c 
....... 10c 
......20c 
......50c 
......15c 
...... 15c 

..:.... 10c 
...... 35c

......50c 

......30c 

...... 50c 

......50c 

......15c 

.. $1.25 

....... 25c 

......10c 
...... 15c
......25c 
......15c 
....75c 
...... 10c 
. $1.00 
...... 15c 
..... /50c 
...... 10c 
.....  3 0c
......10c 
......30c 
......25c 
......25c 
...... 10c 
.. $1.00 
......30c 

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Are., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė.,
i Tel. Yards 1036

Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet. Mišparai 7:80 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
Įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Phono Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną. 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorfo.

Dr. Aniele Kaushillas 
CHSROPRACTOR 

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

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo efis^ nuo 2159 
W. 21 St, perkėliau i didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su didelių pasivediąiu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedčly, geredoj ir su- 

batdj nuo 1 Iki 9 v. vak., ketver
ge ir pStnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
delioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedeliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

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

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB M AI- * 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
F«2 ,J?S. TAS JUMS BUS B

ANT NAUDOS. Į

S. L FABIONAS CB f

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 6611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant i^rdgus ir 
f / Parduodam Laivatajrtes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. pearbom St„ Room 111-13 

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KŲCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

« lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj ?
' Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.! Hyde Park 3395

LIETOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umaue iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostoli. •

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 u
$27.50 dabar ..............................  $18~>
J ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrą vertės nuo $30.00, $3z..ob i. 
$35.00. Dabar .......................... $25.(H»
1 ir 2 kelnių siutai dęl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.5(1 : 
$47.50. Dabar................................$32.59
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2£.5O h 
$27.50. Dabar ...................... ...
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.?^ w. 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mds durys j rytus nuo HalstąJ, 
Atdara kasdien nuo 8 ryM li«r l rs- 
Subatomis nuo 8 ryto lig 'C 

Nedaliomis nuo 8 ryto lia 1,
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Išdirbėjai augšėiausios rųšiss 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyj.

GERAS DEL 
VISŲ

Kadangi jie rūpestingai 
padaryti ir garantuoti, 
jog kiekvienas HEL- 
MAR yra iš 100% Tyro 
Turkiško Tabako, HEL
MARAI geri dėl kiek
vieno.

HELMARAI yra geri 
<lel Jus, kadangi yra iš 

Turkiško100% Tyro 
Tabako.

Kadangi jie 
kuoti kietose 
se, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susi- 
mankymo, HELMARAI 
yra visados švieži.

yra supa- 
skrynutė-

ATSIMINK SKRYNU- 
TĘ IR VARDĄ

DŪVIERNASnS
, . (Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link 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 goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

KORESPONDE

So. Omaha, Nebr.
Andai lietuvių moterys paste

bėjo savo daržuose kažin kokį 
vyrą bevagiant jų daržoves. Jos 
pradėjo rėkti ir vagis leidosi 
bėgti. Moterys jj vytis, vis šauk
damos: “Laikykit vagį!” Dir
bantieji prie gelžkelio darbinin
kai pamatę sulaikė vagį ir ati
davė policijai.

Mat neturtingų lietuvių dar
bininkų moterys turi pasiėmtį
sios* nuošaliau vieną, kitą lotą, 
kuriuos apdirba ir auginasi dar
žovių savo reikalams. Kiti gi 
nenaudėliai tinginiai eina ir va
gia jų darbo vaisius^ Rugsėjo 17 
dieną įvyko teismas. Kaltinin
kas prisipažino, kad jis iš to da
rąs gyvenimą, be to jis sergąs. 
Teisėjas pasiuntė jį į “ligoninę” 
pasitaisyti.

šiomis dienomis buvo atsi
lankę čia svečiai — dailininkas 
Žmuidzinavičius su žmona ir d- 
ras Bačkos, clvica.fęietis. -Tie :ui- 
tomobiliu važinėjas po vakari
nes valstijas.

Daug miesto gyventojų serga 
vidurių ligomis. Tur būt nuo su
gedusio vandens.

' Korespondentas.

Sveikatos Dalykai
KIRMĖLĖS.

Rašo Dr. A. MontvidaS.

Pas daugelį žmonių yra klai 
dingą -nuomonei, buk kirmė
lės turi rastis skrandy j ir žar-, 
nos-e ir buk be jų negalėtume 
gyventi. Ištikrųjų, (kirmėlės 
randasi- tik pas tulus žmones, 
kurie apsikrėtė jomis ir jie. 
nėra sveiki.

Kirmėlių, ku'rios patenka į 
žmogų, esama visokių: kaip 
sliekų, kaip kapinėlių, kaip 
skujų ir kitokių. Jos turi savo
tiškus vardus ir ypatybes, apie 
ka čia nekalbėsiu.

Netoli visokiomis kirmėlė
mis tankiausiai apsikrečia vai
kai, tečiaus ir suaugusieji ne
retai nejšvengja. Vienos jų 
gaunamos iš nešvaraus van
dens, kilos su daržovėm, 
trečios valgant nevirtas mė
sas, o neretai vienomis ir kito
mis galima apsikresti nuo ki
tų .žmonių ku'rie jas turi. Im
kime, pav., smulkias kirmė
laites, ku’rios laikosi meilinėj 
žarnoj. Jos net laukan išeina 
ir prideda mažų kiaušinėlių. 
Jos daro daug niežėjimo apie 
mėšlinę, žarną ir net lytiškas 
dalis pas moteris. Kušinant,
ypač nakties laike apsnūdus,
ir rankom palietimas tų da
lią kūno, kur jų kiaušinėliai 
randasi duoda progos 
patekti ant pirštų ir į 

šitaip apkrėstom

jiems
pana-

ran-ges.
kom galima perduoti ligą ki
tam
jant vieną šluostiką, čiupinė- 
jant kito valgį ir tt. Pats ligo
nis, kuris jau baigė gydytis 
nuo šitų kirmėlių, aavo -nagus 
bekramtydamas ar pirštus j 
burną bedėdamas vėl atnauji
na apsikrėtimą pats pas save.

įvairiais keliais: varto-

Pranešimas
Universal Pharmacy, lietuvių aptie- 

ka kuri randasi 3149 So. Morgan St., 
šiuomi skelbia, kad Dr. B. F. Barnitz, 
gydytojas ir chirurgas, gerai žinomas 
tarpe lietuvių, perkėlė savo ofisą ant 
viršaus musų aptiekos į Dr. Glaser’s 
vietą. Jo geras dąrba^ tęsis ir toliau 
su labiau modemiška ir geresne me
tode.

UNIVERSAL PHARMACY, 
3149 So. Morgan St.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Todėl vienokių ar 
mėlių turintis žmogus privalo 
likti ytin švariu ir atsargiu.

Kirmėlių4 galima pilnai ap
sisaugoti šitokiu budu: neger
ti nevirinto vandens, kada jis 
yra nešvarus; nevalgyti nevir
tų daržovių, ypač jei jos au<- 
gusios mėšlingoj žemėj; neval
gyti nevirtos mėsos (ypač 
kiaulienos); einant valgyti ar 
šiaip sumanius pirštus kišti i 
burną, gerai juos nuplauti 
vandeniu ir muilu; nevartoti 
kitų vartojamo šluostiko. Tu- 
los kirmėlės ir jų kiau-šinėliąi 
lengvai užmušami mažu karš
čiu ir net uksusii (actu), vie
nok kitus gerai reikia pavirin
ti, kol nudvesia.

»< )!■. i u k i <■

Ne viena jų veisle gero ne
daro nieko, o blogo daro vi
sos, tik vienos mažiau, kitos 
daugiau. Vaikai nuo jų lieka 
išblyškę, netenka apetito, lie
ka beramutsi, Įiiervuoti, gauna 
kartais trūkčiojimus ir kon
vulsijas, trina nosį, griežia 
dantim miegodami. Nors pas 
suaugusius simptomai leng
vesni, vienok ir išblyškimas, 
ir silpnumas, ir nuovargis, ir

reguliarumai ir tūli kiti simp
tomai gali būti.

Ne vienas neturi įsivaizdin
ti, kad jis ar jo vaikas turi 
kirmėlių, kol tikros žinios nė
ra.. Jeigu yra nuožiūra ar 
abejonė, reikia ištirti. Smul
kiosios mėšlinės žarnos kir
mėlaitės lengvai pastebimos 
kiekvieno, bet kitos nelengvai. 
Prisieina lankytis pas gydyto
ją, kuris žino, kaip tikrai su
žinot. Jis duoda patarimus ir

vaistus. Po jų vartojimo liepia 
atnešti biskutį ligonio mėšlo, 
kuris labaratorijoj egzaimi- 
nuojamas ir parodo, ar yra 
kirmėlių, ar ne. Gydymas irgi ( 
tri?mpas ir paprastai sekmin-! 
gas, jei ligonis koperuojaJ I
Pats ligonis neprivalo gydytis 
nuo kitų kirmėlių, apart tų, 
ką 
nes 
riu 
jie
rankose.

mėšlinoj žarnoj randasi, 
neišsįgydys be vaistų, ku- 
vardų nenoriu minėti, nes 
ylių pavojingi nepratusio

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRB-PARIS

10 
u

LAFAYETTE i....... Sept. 29, Nov.
PARIS ........... Oct. 3, Oct. 24, Nov
FRANCE ....... Oct. 10, Oct. 31, Dec. 5
LA SAVOJE Oct. 20, Nov. 24, Dcc. 22

NEW YORK, VIGO (SPAIN) 
BORDEAUX

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENZ 
i AKLŠERKA

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

Tel. Yards 1119

! Baigusi 
į jos 
[ gai 
! si 
. jos 
I se. S 

tarnauja, viso
kiose ligose

. gimdymą, 
■ gimdymo ir 
j gimdymo.
! Už dyką 

rimas, da ir 
kiuose reikaluo
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

kolegiją; ii 
praktalpivu

Pennsylvani 
J.'gonbučiuo 

■iž miškai na

prieš 
laike

kito

kreip

Į Lietuvą
Pilkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. i
------------------------------------------------ >

Whete Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną sukatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Lene
ijunpre su White Star Tane 
— Plymouth —— Cherbourg — 

llainburg

Paprąsti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas tju 
Baltijos portais.

Red Star Line
Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland ir 
Zeeland.

N.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dšjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago, III.

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
h'IK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRES, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eiles. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULI J 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal

poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00. •
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio'Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos..

Smulkesnis tų knygų aprašym-as telpa DIRyOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

2)

3)

5)

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Rąžykite dėl žingeidžios Rprni-irnos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
dld|jj ofisą 19 State Strebt New York.

NORTH
GERMANI

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokict. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del J :xi vsVkora i tj T>rie Bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St..

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

DAVID RUTTER & CO., | 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Sidc ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

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

^'DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo sta.i^ęia.3 ir chroniškas Tigras 
vyri), moterų ir vaikų pagal nau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

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

Telefonai:

NUSIPIRK
Typevvriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, gavo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėįi ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
Syti.

• Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ra-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Drauguos Nariai

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

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

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

l....—   i ii. ■— — ......... ..III

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

» BANIS
AKUŠERE A

patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu

pa
mote r ims 

merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 S<>. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Spęcialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b-------------------------------------------- ------------—.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
NedSliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V, A. ŠIMKUS
Akušeris

Telefonas Boulevard 7042

8315 South Halsted St, 
Tel. Uoulevard 1401 

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

Gydytojas, Chirurgas

8315 
Tel.

7—9 P.M.

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CHICAGO, ILL.

/Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted StM
CHICAGO, ILL.

iš

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

' Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICACTO, ILL. •

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

i
1707.W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Optometrbt 
T®I. Boulevard 6487 
4649 S, Ashland Av« 
Kampas 47-toa gat.

2-ros lubota

Telefonas Boulevard 1939
DR, S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Telephone Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Kobey St., Chicago

y .
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NAUJIENOS
TM« LithnanJan Daily Neva 

PahlUhed Daily, azcept Sunday Sy 
Tha Uthuanian Mawa Pub. Co.. Ino.

Editor P, Grigaiti*
178d South Halatad Street 

Chicago, III.
Talephone Rooeevalt 85M

Subacrlption Rateai
S8.0Ū per year in Canada.
$7.00 per year outeide ©f Chlcage.
$8.0$ per year in Chicago.

8c per copy.

Entered m Secoud Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., endar the act ftf 
March 2nd, 1879.

auksi- 
įvedi- 

Vokiečių 
pašiepti

GINČAI DEL BIMBOS 
SUSIVIENYME.

Pernai ir da net šių metų 
pradžioje Vokietijos laikra
ščiuose buvo galima neretai 
pastebėt labai • nepalankių 
atsiliepimų apie 
nes valiutos 
mą Lietuvoje, 
spauda mėgindavo
Lietuvą, užsimaniusią turėt 
pinigus, “ne blogesnius, 
kaip Amerikos doleriai”; ji 
nurodinėjo, kad, įvedus li
tus, Lietuvoje labai pabran
go gyvenimas. Bet- dabar 

Naujienos eina kasdien, iiakiriant I matome, kad ir Vokietija 
yra priversta stoti į tą patį 
[kelią, ir jeigu ji butų turė
jusi pasiryžimo ankščiau 
įvykinti šitą reformą, tai ji 
tikrai butų neprakišusi.

Palyginant su litu, vokie
čių “bodenmark” bus beveik 
dvigubai didesnė, nes ji tu
rės, kaip minėjome, 0,358 
gramo aukso vertės, o Lię-

•ekmadieniua. Leidžia Naujiena Ban- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonai! Rooaevalt 8500.

%

Užsimokajimo kainai
Chicagoja — paltai

Metamu ______ $8.00
Pusei matų 4.00
Trims mineaiams ------------- — 2.00
Dviem minesiam , ■ ■■—•« 1.50
Vienam mineaiui_ ... .75

Chicagoje per n alioto jcm J
Viena kopija .......  -........  8c
Savaitei —.........   < ... '■..... 18c
Minėsiu! —.... „......----- ---------- 75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje, Į tUVOS pinigų vienetas tur 
paltu: ■ |niK

Metams......—................— ------$7.00
Pusei metų .......     8.50
Trims mėnesiams ------------——- 1.75
Dviem mėnesiam —............. 1.25
Vienam mėnesiui----------------------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginto)

Metams--------------—------------- $8.00
Pusei metų_______ * .
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mansy 

Orderiu, kartu su užsakymu. 
.. .. .. .r -«. ."<■«»?'■

Pinigų reforma 
Vokietijos.

Vokiįtijos valdžia nutarė 
įvesti naujus pinigus. Jų 
vienetas vadinsis “boclen- 
inark” (pamatinė markė) ir 
turės 0,358 gramo aukso ver
tės. Šimtinė to vieneto dalis 
vadinsis “bodenpfenning” 
(pamatinis fenigis).

šituos pinigus leis tam 
tikras emisijos bankas, kurį 
įsteigs žemės ūkio, pramo
nės, prekybos, komunikaci
jos, bankų ir nekilnojamos 
miestų nuosavybės atstovai. 
Jo administracija nepri- 
kkiusys nuo valdžios. Jo ka
pitalą, susidedantį iš pusaš- 
tunto miliardo (biliono) 
“bodenmarkių”, sudarys hy- 
potekos (morgičiai), už
trauktos ant nekilnojamos 
nousavybės visoje šalyje, ir 
biznierių vekseliai. Emisi
jos bankas skolins savo pini
gus valdžiai, o ši tais pini
gais supirkinės popierines 
markes, kurios tuo budu bus 
ištraukiamos iš apyvartos.

Taigi Vokietija eina prie 
auksinės valiutos įvedimo.

0,15.
Lietuvai ta reforma Vo

kietijoje bus labai naudinga, 
nes, kuomet vokiečiai turės 
tvirtą pinigų valiutą, tai jie 

oo Į galės pirkti Lietuvos ūkio 
produktus, kurių dabar savo 
popierinėmis markėmis jie 

issr I neįperka.
Vokiečių emisijos planą 

turėtų atidžiai pastudijuoti 
Lietuvos finansininkai. 
Kaip yra žinoma, Lietuvoje 
visi skundžiasi, kad esą per- 
maža litų. Jų išleista tiktai 
49 milionai, ir kun. Jurgučio 
emisijos bankas nedrįsta jų 
daugiau. leisti, bijodamas, 
kad nenupultų lito kursas. 
Litai, mat, yra padengiami 
tiktai esančiu banko rezer- 

Ive auksu, doleriais, sterlin
gais ir vertybinėmis popie- 
romis, kas sudaro viso apie 
5 milionus amerikoniškų do
lerių. Kodėl Lietuvoje ne
galėtų 
prie 
nekilnojamoji
pramonė ir prekyba pana
šiai, kaip dabar yra planuo
jama padaryt Vokietijoje, 
leidžiant naujuosius pini
gus?

Padidinus Lietuvos emisi
jos banko atsargą žemės 
ūkio užstatais ir pramoni
ninkų bei pirklių notomis 
(vekseliais), butų galima iš
leisti litų kelis kartus dau
giaus, negu jų yra dabar, ir 
tuomet šaliai nereikėtų 
vargti dėl pinigų stokos.

Dėlto, kad S. L. A. Pildomoji 
Taryba pašalino iš organizaci
jos p. Bimbą, tai visi komunis
tai sušoko triukšmą kelti S. L. 
A. kuopose ir spaudoje. “Tėvy
nės” redaktorius praneša, kad 
jam esą prisiųsta 18 rezoliucijų, 
pasmerkiančių Pildomąją Tary
bą, ir 12 rezoliucijų, paginančių 
jos pasielgimą. Redaktorius, ne
norėdamas, kad tais gipčais/bu
tų užimama perdaug vietos laik
raštyje, užklausė S, L. A. pre
zidento ir Apšvietos Komisijos, 
ar dėti tas rezoliucijas į organą, 
ar ne. Kaip prezidento, taip ir 
Apš. Kom. pirmininko atsaky
mas yra toks, kad “Tėvynės” re
dakcija neprivalo daugiaus duo
ti vietos laikraštyje polemikoms 
dėl to klausimo.

Prieš uždarysiant S. L. A. or
gano špaltas tiems ginčams, re
daktorius tečiaus įdėjo dar dvi 
protesto rezoliucijas — iš 308 
kp., Zeigler, 111., ir iš 159 kp., 
Collinsville, III. Tai, matyt, yra 
typingi, tarytum, pagal tam tik
rą' kurpalį, pagaminti dokumen-

bolševikai supranta šitą papra
stą dalyką ne blogiaus už kitus. 
Savo organizacijose jie tokios 
narių “laisvės” juk niekuomet 
nepakenčia.

Reikalaudami teisės p. Bim
bai priklausyt Susivienymui ir 
kartu pliaukšti apie Susivięny- 
mą viską, kas į jo durną galvą 
ateina, tie bolševikuoj antys ele
mentai, matyt, nori padaryt šiai 
organizacijai japonišką chari- 
kiri.

KATALIKIŠKOJE ŠALYJE. x

būt 
litų

pritraukta 
padengimo 
nuosavybė,

Kaip vienam, taip ir antram 
proteste sakoma, kad’S. L. A. 
Pildomoji Taryba- sulaužusi or
ganizacijos konstituciją, ir rei
kalaujama, kad nutarimas apie 
Bimbos pašalinimą Butų atšauk
tas. Kritikuodamas rezoliucijas, 
prezidentas St. Gegužis pastebi:

“Yra prirodyta be mažiau
sios abejonės, kad p. A. Bim- 
bo, 83 kuopos surengtame iš- 

wažiavime, niekeno Nekviestas, 
sakė prakalbą ir ta prakalba 
kenkė Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, jisai net kriiųina- 
liai piktžodžiavo ir smerkė 
Pildomąją Tarybą, organiza
cijos Seimus ir, pagaliau, at
kalbinėjo žmones, kad jie ne
rašytų savo kūdikių prie Su
sivienijimo. Jisai netik smer
kė Pildomąją Tarybą, bet net 
minias kurstė prieš ją, saky
damas, kad SLA. Pildomoji 
Taryba, pirkdama Amerikos 
Laisvės Bonus, nužudė net 
dvyliką darbininkų.”
Augščiaus paminėtųjų dvięjų 

kuopų nariai, kurie parašė tas 
protesto rezoliucijas, veikiausia 
ir patys žino, kad p. BimbA iš- 
tiesų taip elgėsi, kaip sako S. L. 
A. prezidentas. Bet argi toks 
elgimąsi nėra nusidėjimas prieš 
organizaciją?

Kiekvienas žmogus gali supra
sti, kad jokia organizacija nega
lėtų gyvuoti, jeigu jos nariams 
butų leista panašiai niekinti sa
vo viršininkus ir agituoti žmo
nes, kad jie nesidėtų prie jos. Ir

( S. Bostono “Darbininkas” ra-
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“Iš visų latiniškųjų tautų 
bene labiausia yra pavargusi 
Ispanija. Iš senosios kolonia- 
lės imperijos jai paliko vos 
keli saulės iškepinti Afrikos 
smiltynai. Tuose smiltynuose 
yra ir vaisingų oazų* bet ten 
reikia susidurti su kerštin
gais ir karingais maurais. Is
panijos viduje ir-gi mažai kas 
gero yra. Valdžia pairusi, silp
na, kyšius imanti, sutingusį, 
kaip ir diduma ispanų. Komu
nizmo ir laisvamanybes propa
ganda seniai jau ardo, griau
žia gerąsias tautos ypatybes. 
Dvasiški j a ne veikli, biuro
kratiška. Katalikai — didu
moje tamsus ir nesusipratę. 
Tankus streikai ir betvarkės 
sulaiko ekonominį krašto 
ūgį.”
Tai mat, kaip klerikalų laik

raštis aprašo tą katalikiškiau
sią visoje Europoje šalį! Jisai, 
būdamas klerikalines propagan
dos organu, žinoma, negali ap- 
seiti be tiesos iškreipimo. Atsa
komybę už Ispanijos nususimą 
jisai mėgina suversti ant “ko- 
iftunizmo, laisvamanybes ir 
streikų”. Bet komunistai Ispa
nijoje pradėjo rastis tiktai ke
letas metų-atgal; streikų tenai 
buvo daug mažiaus, negu An
glijoje, Amerikoje arba kurioje 
kitoje didesnėje šalyje; laisva? 
manybė Ispanijoje irgi dar yra 
tiktai propagandos stadijoje* 
kuomet kitose šalyse laisvama
niai jau yra iškovoję daug tek
siu arba net jau kontroliuoja 
valdžias. Reiškia, ne šitie daly
kai yra Ispanijos bėdų priežas
tis.

Ispaniją per šimtus metų val
tie katalikų bažnyčia, ir dabar 
dar tenai katalikų bažnyčia tu? 
ri daugiaus galios ir privilegijų, 
negu gurioje kitoje šalyje. Baž
nyčią Ispanijoje yra sujungta su 
valstybe; dvasiškų a gauna al
gas iš valstybės iždo; jos kon
trolėje yra mokyklos ir kuone 
visas žmonių švietimas; ji nu
stato valdžios politiką ir regu
liuoja atskiro žmogaus gyveni
mą; ji krikštija žmogų, ji mo
kina jį doros ir nurodo jam, už 
kokią partiją jisai turi balsuoti 
per rinkimus; ji laidoja numiru-

sį ir saugoja nuo griekų gyvo 
Žmogaus sielą, Todėl niekas ki
tas, kaip tik katalikų bažnyčia 
ir Ispanijos katalikų dvasiškija, 
ir atsako už tai, kad ta šalis) pa
siekė tokia stovio, kokiam ji da
bar randasi.

Katalikų dvasiškija, pasirodo, 
ne apšvietė Ispanijos žmones, 
bet paliko juos tamsiais ir prie
taringais. Ji neišmokino jų nei 
darbštumo, nei doros* nei apsuk
rumo politikoje; priešingai, 
esant Ispanijai po katalikiškos 
dvasiški jos globa, jos žmonės 
išvirto tinginiais, o jos valdžio
je įsivyravo apsileidimas ir ko
rupcija.

Ispanijos pavyzdys yra gera 
pamoka Lietuvai. Musų klerika

lai nori, kad Lietuvęje katali
kų bažnyčia įsigalėtų taip pat, 
kaip ir Ispanijoje. Jeigu tas 
jiems pavyktų, tai mes dabar 
žinome, į ką Lietuva pavirstų.

VERTĖTŲ PERSKAITYT.

Jonas Sekys, rašydamas “San
daroje” apie T. M. D. reikalus, 
išreiškia nuomonę, kad Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos išleistoji K. Kautskio 
knygelė “Ant Rytojaus po So
cialus Revoliucijos” priklausan
ti prie “agitatyviškų be vertes 
brošiūrėlių”.

Na, o kažin kad jisai imtų ir 
perskaitytų ją — gal jisai pra
dėtų kitaip manyti?

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Vokietijos.
f . . ----- i j ; }

(Musų specialio korespondento).

I. RUGPIUČIO MĖNUO
Vienas įmėnuo — toks trum

pas laikas, ypač < valstybės gy
venimui. Bet jeigu tik butų 
galima, Vokietijos gyvenimo 
apžvalgą tektų daryti ne mė
nesiais, o savaitėmis. Vokie
tijos gyvenimas dabar kasdien 
duoda tiek netikėtų naujieny- 
bių, kad menesio gale visa tai 
sudaro tokį kaosą, kuriame 
sunku vedamąją mintį besu
rasti.. Ir yistik man /tenka 
tiktai mėnesiais daryti apžval
gą.

Pergyventą rUglpiučio mene
sį centraliniu įvykiui tektų lai-, 
kyti Vokiečių ministerių kabi
neto permainą. Ne taip aty- 
džiai Vokietijos gyvenimą se
kusiems, kabineto permaina 
negali neatrodyti kažkokia 
misterija. Juk Cuno, šis bur
žuazijos dievukas, mokėjęs pri
sitaikinti vokiečių ir smulkio
sios ir stambiosios bifužuazijos 
skonialms ir interesams, nei 
karto nėra gavęs parlamente 
nepasitikėjimo formulos! Juk 
sugebėjo griežtai pasistatyti 
prieš prancūzus, ir vokiečių 
buržuazijos akyse buvo pir- 
masai kancleris, kuris “viso
mis pajėgomis” kovojo už vo
kiečių laisvę! Bet man jau 
seniau toko “Naujienoms” ra
šyti, kad1 juo ilgiadi Cuno pa
siliks konolerjs, juo didesnis 
vargas vokiečių tautą laukia. 
Štrezemanas, naujas yokiečių 
ikolncĮleris, pasikalbėjime su 
laikraštininkais, pareiškė, kad 
jo kabinetas yra paskutinis 
parlamentarinis kabinetas. Tai 
nėra tiktai skambi kalbėtojo 
formula, štrezemanas žino, ką 
jis sako; ir jam, ir visiems 
arčiau vokiečių gyvenimą se
kusiems, aišku, kad žlugus 
šiam kabinetui, neišvengiamai

turi sekti smurtas. Ir jeigu 
šitokia padėtis Vokietijoje iŠ- 
tikrųjų susidarė, tai yra tiktai 
Ciriio politikos “nuopelnas”, 
tai yra tiktai buržuazinės 
“ideologijos laimėjimas”.

Yra sakoma, kad valstybės 
finansai, tai tas pat, ką ir or
ganizmo kraujo arterijos. Ny
ksta organizmas, ir kraujo ar
terijos nebefunkcijonuoja taip, 
kaip tai reikėtų organizmo 
sveikatai palaikyti: Kitaip sa
kant, išv valstybės finansų pa
dėties galima pažinti jos or
ganizmo sveikatos padėtį, nes 
irstanti valstybė, savo įrimo 
požymiais visų pirmą atsilio 
pia finansų sitemoj.' Vokieti
joj gi atsitiko kažkaip atžaga- 
rai. Ne irstanti valstybė pa
stūmėjo į bedugnę valstybės 
finansus, bet neišmintingiausia 
iš neišmintingiausių finansų 
politika pastūmėjo valstybę į 
pražūties kraštą.

Bu’vęs prieš Cuno vokiečių 
kancleris WirUi’as ir repara
cijas mokėjo*, ir vistiktai pasi- 
trauįcidamas paliko markę to
kioj padėty, kad už dolerį bu
vo įmokama tik trys tūkstan
čiai. O Cuno, reparacijų nei 
skatiko nesumokėjęs, paliko 
markę, kada už dolerį buvo 
mokama vietoj ų trijų tūks
tančių — šeši milijonai. Tai 
vienintelis Cuno politikos “lai
mėjimas”, jeigu prie “laimėji
mų” nepriskaityti Ruhr’o sri
ties praradimą, kas prie 
Wirth’o nieku budu nebūty 
galėję atsitikti.

Neišmintinga valdžios vi
daus ir užsienio politika, pa
taikavimas buržuazijos inte
resams, markės katastrofa 
privedė šalį ’i-ki tokiai padė
čiai, iš kurios gali tiktai gero- 
izmas ir pasišventimas teiš- 
gdlbėti.

Kaip žinoma, sotus žmogus 
revoliucijos nekelia. Visų re
voliucijų istorija rodo, kad re
voliucija kįla tiktai tenai, kur 
vargas ir badas pasiekia aukš
čiausio laipsnio, kur žmonėms 
jau nebėra ko rizikuoti ir ko 
besigailėti, kur žmonėms gy- 

1 vybė tiek tebraugi, kiek ir duo
nos kąsnis. Visviena, kokiais 
ideologijos vystyklais revoliu- 
ctijos apaštalus nevystytum, 
faktas pasiliks faktu, kad be 
vargo ir bado revoliucijos nė
ra buvę. Ir jeigu. paskutinia- 
sias Cuno viešpatavimo dienas 
visą Vokietiją buvo paskan
dinę didžiausi neramumai, kad 

visose provincijose, lygiai 'kaip 
ir sostihėj Berlyne prasidėjo 
streukąit inaįisto krautuvių 
daužymas, demonstracijos, 
peštynės su policija, kad visur 
girdėjos |revoliiuc]ijos obalsiai 
ir kvepėjo revoliucijos parakas, 
tai.šis faktas pats savaime jau 
labai daug pasako. Ištikrųjų, 
finansų sistemos katastrofa bu

vo didžiausio pasipelnymo šal
tinis fabrikantams, pirkliams, 
buržuazijai, bet darbininkams 
ir smulkiems vaįkiininkams 
bei tarnautojams — didžiausia 
kančia. Krintant markei, fab
rikantai ir pirkliai kainas su
gebėjo tiek pakelti, kad jos 
visuomet yra keleriopai aukš
tesnės tikrosios yfcrtybes—kad 
apsisaugoti nuo nuostolių, ku
rie gali įvykti toliau markei 
tebesmun'kant. Antra vėl ver
tus, vokiečių valstybės ban
kas labaj plačiai kreditavo pi’cr- 
kybos ir pramonės įstaigas.. 
Ką gi, kuriam laikui praslin
kus, kai marikė suskumba jau 
keleriopai nukristi, patriotiil
gi buržujai grąžina pinigus 
bankui markėmis — tokį pat 
skaičių, kiek buvo paėmę. Pri
vatiniai spekuliantai kai sko
linąs pinigus,y į menesį moka 
100% ir džiaugias dar savo 
naudai uždirbą ne mažiau 
200%, o valstybės bankas 
stambiosios buržuazijos naudai 
lėšų nesigaili.

(Bus daugaiu)

Svaras mėsos.
Šdimynflnkę, sugrįžusi na- 

rbon, pasigirdo svaro mėsos, 
kuris nopersenai buvo parneš
tas. Kur jis galėjo dingti? — 
Pašaukia tarnaitę. Toji nieko 
nežinanti; sako:

“Žiūrėkit, gal katė suėdė”.
Gerai; pasišaukia katę ir nu, 

svert ją. Katė sveria lygiai sva
rą.

“Matot, ar aš nesakiau, kad 
ji tą mėsą suėdė!” sušuko tar
naitė.

Šeimyninke pažiurėjo, pa
galvojo, pasikasė galvą ,ir sa
ko:

“Gerai, tai Čia yra svaras 
n^ėsos, beit kur, po paralių, 
yra kate!”

Šliburis

Dienos Užrašai.
Tūli žmonės daro dieninius užrašus, 

tai nusprendžiau ir aš, nors vieną savo ant 
šios ašarų pakalnes pergyventą dieną užra
šyti. Iš vakaro tvirtai pasiryžtu* kad jau 
rytoj iš pat ryto būtinai pradėsiif savo už-v 
rašus, bet bemiegodamas ir vėl užmirštu. 
Žiūrėk, pavakariais ir vėl atsimenu.

Puikiausiai žinau, kad dienos užrašai 
tai yra toks daiktas, kad užrašyt viską, 
kas tą dieną atsitiko. Tik nesuprantu, ar 
tokie užrašai butų tikri, jei aš pradėčiau 
po piet, ar pavakariais. Na, sumaniau pa
siklaust pačios, gal ji man padės atsimint, 
ką mudu pergyvenova iš pat ryto.

—širduže! — tariau. — Pasakyk, ką 
mudu šį ryt pusryčiams Valgėva?

—Tai man vyras! — atsakė. — Kaip 
tu išėjęs ir namus randi sugrįžt!

—Aha! — tariau! sau. — Tai ir gavau 
atsakymą. ' -

Dabar aš žiurėjau pro langą ir ma
čiau, kai nuo šakutės atkiutęs, pageltęs 
lapas puolė žemyn.

—Mieloji! — vėl atsisukęs tariau. — 
Ar aš dainavau, ar švilpavau šį ryt?

—Aha! — tarė ji. — Kodėl tu neklau
si, ai’ tylėjai? Juk tu švilpauji ir dainuoji 
kas rytą. /Tylėt tai butų naujiena.

—Ačiū! — pasakiau. — Reiškia die
nos užrašai eis puikiai.

—O tie tavo užrašai! — pridėjo ji. — 
Visokie popiergaliai prirašyti pilni. Reikės 
samdyt kad kas juos perskaitytų.

—‘Komplimentai, ar ne, Jokūbai? — 
tariau sau.

Perėjau į kitą kambarį, atsisėdau ant 
kėdės, pasirėmiau ant alkūnės, žiužiu į ant 
sienos kabantį paveikslą ir mąstau. Pa
veiksle matyt upė. Toli, toli, kaip šapas 
liluduriuolja laivelis. Dešinėj pusėj kaž
koks stebėtinas, tarsi užkeikto palociaus 
bokštas. Šiapus to bokšto iš vandens iš
lipt trepai, bet takas link bokšto apžėlęs 
žolėmis ir apaugęs krūmokšliais. Kairiame 
krante stovi kažin koks mūras. Tą muTą 
apgožę medžiai, kurių viršūnės susimai

šę su tamsumu debesio. Dangus bauginan
čiai tamsiu debesiu apsiniaukęs. Virš skliau
to per visą dangų driekiasi pilkas šmoras 
ir vienoje vietoje mėnulis stengiasi paro
dyt savo veidą. Viskas taip tamsu* ir ne
aišku, kaip ir mano gyvenime...

—Kokia diena šiandie? — tariau pats 
sau. — Turbut šventė, kad aš nedirbu.

Užgirdo ji.
—Vaje, vaje! — tarė. — Tu perdaug 

laimingas. Nežinai net kokia diena.
—Taip, — pridėjau. — Nešu mėsos 

kryžių ant pečių savo, ar gi tai nėra lai-( 
mė?...( į

Tyla.
Kaz-koks karbuotas su ūsais kirminas 

slenka lango pčflčiutm. Jis turi galvą ir di- 
drles akis. Užsuko į kerčią, o čia buvo 
voro tinklai. Jis ėmė painiotis. Atsirado

voras ir pradėjo kibint kirminą.
.Unsvote! — išgirdau. — Tu pasigėrei, 

sapnuoji, ar papaikai?
—Kas čia? — tariau. — Suima ji ten 

dabar šneka? \
•Eugene guli 'lopšyje ir mano žmona 

ją unsvotu vadina. Aš nieko pasaulyje taip 
nerandėjau, kaip tą savo mažytę. Kas yra 
toji mažytė? Tai yra manęs paties niVsitę
simas į naują gentkartę. Reiškia, aš pats 
save turėjau laimę išvysti* toje mažytėje. 
Kaip tai stebėtinai puįku! Aš mėginau įsi
galint į jos esybę, bet nieko negali suprasti 
taip, kaip žiūrint į visatos erdvę. Ji sau 
šypsosi, kebezuojasi, krykštauja.

—Ačia, mažyte! — sveikinau. — Pa
sakyk, kaip tau pasaulis atrodo?*

—De, de, de! — girdžiu balselį.
—Iš kur tu, mažyte, pas mus atėjai?
—‘Pupyte! — tarė žmona. — Tėtė 

klausia, iš kur tu pas mus atėjai?
—Tu, mažyte, pas mus atėjai iš neži- 

. nonio pasaulio, ar taip?
—E-e! — girdėti atsakymas.
Savo tai brangenybei padaviau lėlę 

žaisti, o pats nuėjau ir atsisėdau. Baigt 
savo dienos užrašą, ar ne? Ne! Ir kam gi 
jis įdomus? Juk visų gyvenimas toks pat 
prastas} ir; tuščias. ų / '■ i j

J Sudraskiau popierą ir į ugnį. Taip 
geriausiai!

Paėmiau laikraštį — žinios. Vakar, 
šiandie ir ryto bus žinios*. Et!

Suglamžiau ir į ugnį. Graži balsvai 
rausva liepsna išsipljėkė ir laikraštis pa

virto į ploną pelenų plėvę. Kaip tai puiku!
Ir štai ant tos anglies matau parašą: 

“Reikalingas”. Ant laikraščio, kuriame 
esti žymesnis straipsnis, puiki apysaka, 
ar gražios eilės, tai vis užrašau — “reika
lingas”. Ir dabar tas “reikalingas” sudegė. 
Sudegė kažin kokia didele brangenybė 
mano sielai. Liūdna ir gaila. Ten buvo 
auksinės mintys ir jų jau dabar man am
žinai nėra.

Didele klaida, o pasauli!
Klakt — atsisėdau ir knopsaU nosį 

nuleidęs. Žvilgt į gatvę. Eina merga. To
kia ji graži! Lyg matyta... Bet kur? Ne
atsimenu. Gal aš ją mačiau šventykloje 
ant altoriaus, dailės galerijoje, o gal savo 
auksinėje jaunystėje turėjau ją glėbyje? 
O ta mano jaunyste! Tie visi beprotišku
mai. Velniškas mano dukiirias. Kaip ste
bėtinai'linksma tą viską man dabai’ atsi
minti. Ir viskas taip greit ir taip toli nu*o 
manęs nupleškėjo. Taip norėčiau pasivyt 
savo jaunystę ir šokt atgal į verpetą tų 
žavėjančių linksmybių! Bet veltui. Tas vis
kas taip toli nuo manęs, kaip ir žvaigždės 
dangaus bedugnėje.

Jokūbai! — tarė žmona. — Eik, pa
gauk tą mu8ę! Ve, kokia, ‘ragana, didelė.

—Gerai!—atsakiau. — DėHiu visas pa
stangas, kad'išgelbėt tave nuo to lekiojan- 
Čio baisu’no.

Vėl sugrįžau ir atsisėdau į savo vietą. 
Pro įaugą pažvelgiau į dangų. Pilki, di
džiausi debesių kalnai plaukia sau dan
gaus erdvių plotais. Tų judančių kalnų pa

kraščiais auksuoja savo žibančiomis gir- 
lendomis saulė. Viskas ten aukštybėse 
taip stebėtinai puiku*! Ir viskas pro mane 
eina į praeitį. Diena ir ta jau baigiasi. 
Neužilgo apgaubs žemę juodas tamsumas.

,—Labanaktis.
Atsikvėpiau iš pat krutinės gelmių. 

Oras, kurį pro Šnerves įtraukiau, rodos 
apsisuko aplink plaučius ir išėjo sau.

—iTaipI—tariau.—Dieną baigiu.
Atsikėliau, nuėjau į aną kambarį, iš 

indaujos išsiėmiau bonką degtines, pripy
liau sau ir žmonai.

—-Te'!—pasakiau. Išsigerkim. šian
die nepaprasta diena ir mes ją pažymėki
me įvairumais.

—Jau turbu’t, prieš lietų,—tarė ji.
Eisiu dabar gult. Didesnę pusę savo 

amžiaus , pramiegojau. O miegojimas, 
sapnai! Dieną aš matau padangėms skren
du orlaiviais, o naktį miegodamas aš peli
kių puikiausiai erdvėmis skraidau be or
laivio. Pereitą naktį sapne aš bu’vau pa
virtęs į varlę ir su puikiausiomis mergo
mis šokau salėje. Paliovęs šokt, aš pavir
tau karveliu ir skraidžiau palubėmis. Vi
si stebėjosi ir aukso grudus bėrė į viršų, 
kad tik aš lesčiau.

Vėl priėjau pęie lango. Jau! temti 
pradėjo. Skambalų žvangėjimas pripildė 
orą. Gaisrininkai su visu savo pragarišku 
smarkumu pleškėjo gesint gaisrą. Iš po 
ratų .žieri tik kibirkštys, o jie pleška. \ 

j Taip praėjo diena. *
$
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Tik Finliandijoje geriama 
liek daug, kaip Amerikoje

«ll ■ ■■'■ * * *'*— *

Danijos profesorius sako, kac 
prohibicija vedanti prie 
šmugelio.

Vakar atvažiavo Clūcagon 
Danijos profesorius Dr. Fre- 
deriek A. .Weis. Jo specialybė 
yra augmenų fiziologija, ir 
Ameriką jis atvyko pasižiūrėti, 
kaip čia yra budavojamos bo
tanikos laboratorijos. Bet ša
lia savo profesijos, Dr. Weis 
gan daug yra dirbęs blaivinin
kų judėjime.

Apie Amerikos probiciją jis 
turi labai blogų nuomoję. Esą 
nespėjęs jis išeiti iš geležinke
lio stoties, kaip titoj metėsi : 
akis girti žmonės. Ir tai net 
prie miesto rotužės! Išviso 
nuo prohibicijos įvedimo Ame
rikoje atsiradę neįmanomai 
daug “butlegerių” ir degtinės 
šmugelninkų. Degtinė , esantli 
varoma ant labai plačios ska
lės. Girtybė irgi prasiplatinu
si. Tik Fįplendijoje esą gali
ma matyti tiek daug girtų, 
kai čia.

Švedijoje ir Norvegijoje, 
kur degtines pardavinėjimas 
yra kontroliuojamas .valdžios, 
girtų visai nedaug tesimatą. 
Gi Danijoje pamatyti girtą 
esanti retenybe.

Prohibicijos įstatymas dar 
esąs blogas ir tuo, jog jis at
pratinąs žmones gerbti kitus 
įstatymus. *Kas nitolat laužo 
vieną įstatymą, tas esą laikui 
bėgant pradeda nesiskaityti ir 
su kitais įstatymais,.

daugelis Amerikos moterų.
•Chjnijoje ir Japonijoje mo

terys kol kas neturinčios tei
sės balsuoti, bet greitu laiku 
tą teisę iškovosiančios.

Kitas dalykas, kuris, pasak 
Addams, ypač metėsi akysna, 
tai taikos judėjimas. Esą viso
se šalyse kuriasi draugijos, ku
rių tikslas yra vesti taikos pro
pagandą. Ypatingai didele 
energija tas darbas esąs varo
mas Japonijoje, kur yra daug 
geriau susiorganizavusių drau 
gijų skleidimui antikarinių 
idėjų.

Rengdamos! kelionėn ?».d- 
dams nemanė studijuoti tas 
šalis, kurias planavo ' aplanky
ti. Bet nuvažiavusi ten ji 
akyliai stebėjo tų šalių socia
lines sąlygas ir parsivežė daug 
įdomių žinių.

Pasitikti Hull House dar
buotojos susirinko dųlelis žmo 
nių būrys: jos artimų draugų 
ir šiaip pašalinių žmonių, ku
rie pažįsta tą nepaprastai sim
patingą senelę ir gerbia ją.

Kanadoje jau prasidėjusios 
audros. O iš ten ta audringa 
oro srovė einanti ir Chicagos 
link. Bėgiu keflių sekamų sa
vaičių čia irgi galima laukti 
tokias audras.

Alex Ambrozęyičia.
Tamstos žmona serga. Pra

šo, kad urnai parvažiuotiiimėt 
namo. z —-Naujienos.

Del šaudymo Fos- 
lerio mitinge.

Sugrįžo Jane Adams
Taikos judėjimas nuolat didė

jąs. — Daugelyje šalių mo
terys jau turi teisės balsuoti, 
ir neužilgio jos balsuos vi
sose šalyse.

Pereitą sekmadienį sugrįžo 
iš ilgos kelionės paskilbusi 
darbuotoja Jane Addams. Ji 
praleido kelionėje ištisus de
vynis mėnesius, šį kartą - ji 
atlankė Chiniją, Japoniją ir ki
tas Azijos šalis. Japonijoje ji 
buvo susirgusi ir jai buvo pa
daryta operacija.

Jane Addams yra geriausia 
žinoma užsienyje Amerikos 
moteris. Ne kartą internacio
naliniuose moterų suvažiavi
muose ji buvo išrenkama pir
mininke. O prieš kiek laiko ji 
tapo nominuota kandidate No
belio taikos dovanai.

Sugrįžus iš Azijos valstybių
Chinijos ir Japonijos — Ad

dams pareiškė, kad moterų ju
dėjimas ir ten sparčiai augąs. 
Indijoje ir Burmoje moterys 
jau balsuojančios. Burmoje 
moterys turi teises balsuoti 
sulaukus 18 metų amžiaus, 
tuo tarpu Anglijoje be 30 me
tų jos negali balsuoti. Buriuos 
gražioji lytis kur kas labiau 
Interesuojasi politika, negu

Paliovė ėjęs “Dzieiinik 
Narodowy”

Pereitą šeštadienį išėjo pas
kutinis numeris vietos lenkų 
dienraščio “Dziennik Narodo- 
wy”. Pasak “Dziennik Ludo- 
\vy”, tas laikraštis miręs nuo 
idėjų džiovos. Bėgiu 24 metų 
jis sirgęs ta liga, kol, ant galo, 
mirtis susimylėjo ant jo.

Lalikpašt^s netutrėĮjęš jokių 
principų —* siūlęs pianistą Pa
deru wsk į užroglinti ant Lenki
jos sosto, prieš karą gyręs ru
sų nagaiką, etc.

Tai, žinoma, piktas įspyri- 
mas nebegyvo priešo lavonui. 
Mat “Dz. Ludowy” yra neva 
socialistinis dienraštis, o miriię 
sis buvo lenkų nacionalisti
nių reakcininkų organas. “Dz. 
Narodovvo” leidėjai paskuti
niame jo numery pareiškia, 
kad priversti esą dienraštį pa
laidoti dėl to, kad jo jo leidi
mas nebeišsimųkąsj lejidSjanus 
duodąs nebe pelno, bet nuos
toliu. Kad atsilyginti su skai
tytojais, abonentai vietoj 
“Dz. Narodoiwo” gausią “Dzie
nnik Zmiązkovy”.

“Ablavai”
Pere|itą savafit^ • padaryta 

daug “ablavų” ant lietuviškų 
karČiamų, daug karčiamninkų 
areštuota; konfiskuota “na- 
minėlė” ir “geras alus”,,

P<4ic;ija pastaromis {dieno
mis labai pradėjo persekioti 
karčiamas, nes norima pada
ryti Čikagą sausa, bet kiek tai 
atrodo, t. y. visa dabartinė 
policijos darbuotė tai iš to 
nieko gera neišeis. z

—Reporteris.

Prasidėsiančios audros.
Oro spėjikas sako, kad chi- 

cagiečiams pravartu jau reng
tis prie šalto oro ir rudeninių 
audrų. Mat saulė nukrypusi 
nuo ekvatoriaus ir einanti. į 
pietus. Tas reiškinys yisuomet 
esąs sujungtas su audromis ir 
šaltu oru. Tai pasikartoją apie 
šį laiką beveik kas metai.

(Žiur. “Nauj.” Rugsėjo 24 d.)

Ar yra/kokių įrodymų, kad 
mitinge, kuris įvyko Gatveka- 
rių Darbininkų svetainėje, 
buvo kėsintas! nušauti žino
mąjį “'Darbo Unijų Švietimo 
Lygos” organizatorių, Fosterį, 
kaip tvirtina komunistų spau
da?

Kad įtyrtis šitą klausimą, 
‘^Naujienų” redaktorius, įpasli- 
kalbėjęs su Chicagos Darbo 
Federacijos viršininkais, nuė
jo į minėtąją svetainę ir pasi
matė su jos manadžęriu.

“Burbulas”—«sako salės už
veizda.

X

“Ar palikę svetainės sienose 
arba lubose žymių mto šaudy
mo, įvykusio p. Fosterio pra
kalbose?” tarfi Ashland Audi
torium užveizda. “Aš nežinau. 
Vienur-kitur matyį rėžis arba 
nutrupėjus tinkas, bet ar tai 
yra vietos, kur pataikė šovi
niai, aš negalėčiau pasakyti. 
Reikėtų turjbut padaryti šau
dymą salėje, kad butų galiniu 
įsitikinti.”

—Bet ar buvo šaudymas? 
Vadinamosios ‘Apšvietos Ly
gos’ atstovai tvirtina, kad ne 
tiktai buvę šaudyta į Fosterį, 
bet policija suradusi salėje net 
skyles; kurias padariusios kul
kos ! — paklaik^e užveizdos 
“Naujienų” redaktorius. .

“Jeigu taip”, atsakė užveiz
da, “tai jie žino daugiau *už 
mane. Aš nieko panašaus ne
pastebėjau. Ir jokio šaudymo 
man girdėti neteko. Kai man 
atėjęs vienas žmogus pasakė, 
kad svetainėje kas tai šovęs, 
tai aš užlipau ant viršaus ir 
įėjau į salę. Visa publika sė
dėjo savo vietose, nebuvo ma
tyt jokio susijudinimo, ir • kal
bėtojas tęsė savo prakalbą 
tarytum nieko nebūtų įvykę.

“Beje, tas žmogus, kuris 
pranešė man apie ‘šaudymą’, 
buvo susinervavęs ir šoko prie 
telefono šaukti policiją, kad ji 
ateitų tvarką daryti. Bet sa
lėje buvo pilniausia tvarka ir 
niekas, išskiriant tą vieną žmo 
gų, nerodė išgąsties arba ne
ramumo. Gal būt, publika dėl
to taip ramiai užsilaikė, kad 
kalbėtojas buvo iškalno įspė
jęs ją nebijoti, bežiūrint kasį- 
vyktų, nes jai pavojaus nesą 
jokio. Gal būt dėlto, o gal būt 
visai nebuvo jokio šaudymo— 
aš negaliu pasakyti, kadangi 
jokių šūvių negirdėjau.

“Ir aš stebiuosi, kodėl Fos- 
teris ir jo draugai daro iš to 
tokį didelį burbulą!” nekant
riai tarė užveizda.

‘ILygaf’ samdė svetainę.
Laikraščių reporterių pra

nešimas, kad salėje įvyko toks 
skandalas,' užveizdos nuomo
ne, negalėjo atnešti jokios 
naudos, o tiktąi galėjo paken
kti svetainės vardui,, nes pub
likoje galėjo iš to susidaryti 
supratimas, kad čia renkasi 
kokie tai triukšmadariai. Bet 
kam Fosteris triubija apie tai, 
— jeigu ir butų tiesa, ką jie 
pasakoja apie tą incidentą?

Užveizda sako, kad ulž kele
to dienų po to’ mitingo pats 
Fosteris su dvejetu draugų at
ėję pas jį ir prašę įleist juos į 
svetainę. Jisai mielai sutikęs, 
ir jie tenai ilgokai kažin ką 
žiurinėję. Vėliaus jie atėję 
dar kartą ir vėl reikalavę ati
daryti jiems salę. Tuomet jau 
užvaizdą užpykęs, matydamas, 
kad iš menkniekio daroma di
delė istorija. .

Pasak sales užveizdos, visa 
netvarka tame mitinge apsi
reiškusi tiktai tame, kad kele
tas rubsiuvių unijos narių, 
penki ar šeši žmonės;, pradėję 
iš publikos atsiliepti Fosteriui, 
kuomet jisai ėmęs 
unijos viršininkus,
komitetas tuomet kreipsis į 
užveizdą ir prašęs išmesti juos 
laukan. Usveizda atsisakęs tai 
daryti, bet atėjęs į svetainę ię 
sudraudęs vieną-antrą tų ne
ramių žmonių. Jisai pasakęs 
jiems: “Jeigu jifms nepatinka 
kalbėtojo žodžiai, tai išeikite, 
bet netrukdykite kalbos, nes 
svetainę yra pasisamdžiusi 
‘Švietimo Lyga’, o ne jus”.

Po šitų užveizdos žodžių tie 
penki ar šeši unijistai išėję, ir 
Fosteris tuomet pareiškęs pub 
likai: “Na, dabar visi ramiai 
sėdfėkitc, nes triukšmadariai 
jau išėję. Ir jeigu kas atsitik
tų, tai nebijokite, nes jums ne- 
gręsia joks pavojus!”

Fosterio melas.

niekinti 
Rengimo

NeUžilgio po to, kai * kalbė
tojas šitokiu bildu 
savo klausytojus 
užveizda nuėjo į savo 
rį, atbėgo nito viršaus 
susinervavęs žmogus 
pasakoti, kad kas tai

.nuramino 
ir svetainės 

kainba- 
vienas 

ir ėmė

Iš visų šitų aplinkybių yra 
aišku, kad kalbamam mitinge 
neįvyko nieko tokio, dėl ko 
reikėtų šaujkti gvolto visoje 
Amerikoje. Beveik negali būt 
jokios abejonės apie tai, kad 
jokio pasikėsinimo ant Foste
rio gyvybės nebuvo daryta. 
Yra net abejotina, ar kas nors 
šaudė tame mitinge.

Bet už tai yra tikras / daly
kas, kad Fosteris kartu su vi
sa komunistinių Rėksnių kom
panija stengiasi išpusti didelę 
sensaciją apie menamą komu
nizmo priešų “terorą”. Patys 
būdami teroro garbintojai, jie 
nori tą šlykštynę primesti ki
tiems.

Įdomu, be to, yra tai, kad 
Fosteris mėgino apdumti akis 
dinrbininkamis, prisidengdamas 
svetimos firmos vardu. Jisai, 
kaip sako Chicagos Darbo Fe
deracijos sekretorius, tvirtino, 
kad mitingą Ashland Audito
rium svetainėje rengę rubsiu- 
vių unijos nariai ir kad jisai 
buvęs tiktai unijos narių pa
kviestas kaipo kalbėtojas. Tuo 
gi tarpu svetainės užveizda 
praneša, kad salę mitingui bu
vo paėmusį Fosterio “Darbo 
Unijų švietimą Lyga”, o ne 
kas kitas.

Moteris Taip Sirgo, 
Kad Negalėjo Pastovėti

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė ją sveika ir stipria.

Glens Falls, N. Y. •— “Suvirš du 
mėnesius aš taip sirgau, kad negalė-r

Lietuviu Rateliuos
Laisvos Jaunuomenės 
Vyry Choro vakaras

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
m. Mcldažio svetainėje Lais

vos Jau nuo menės Vyrų Choras 
surengė vakarą. Nors vaka
ras labai ant greitųjų buvo su
rengtas, bet visgi jis išėjo pa
kenčiamai. Atsižvelgiant į tai,

p.

■m*

jau ant kojų pa
stovėti ir mano 
vyrui teko apie na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau padė- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
hatn’s Vegetable 
Compoundą ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar nepabaigus 
vartoti pirmos bon- 
kos, aš pamačiau,

kiek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbą šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau, 
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
atrodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens Falls, N. Y.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė kny

gelė apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkham Modicine Co., Lynn, Mass- 
achusetts. Šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.

Palaima seniems ir jauniem? 
kurie jaučiasi visai 

nusilpę
Tukstančia: '; jtfitogumą ir pa- 

lengviniiu ur dienų. —
Yni tiet^ taV&rf»ėtina, kaip

Nuga-lsirt srdtai veikia
Nuga-Tone rūgrąžina atgal gyvumą, 

nuvargusiems, silpniems i nervams ir 
muskulams. Jis budavoja raudoną krau 
ją, sudaro stiprius nervus ir labiau
siai suteikia daug spėkos. Nuga-Tone' 
teikia atšviežinantį miegą, gerą apeti
tą ir gerą virškinimą, normalų ėjimų 
lauk, daug entuziazmo ir ambicijos. 
Jei jus nesijaučiate gerai, jus priva
lote pabandyti Nuga-Tone. Jums nie
ko nekainuos, jei jums ir nepagelbėtų. 
Nuga-Tone yra malonus vartojim-ui ir 
jus pradėsite jaustis geriau į keletą 
dienų. Jei jūsų daktaras nedavė jums 
recepto dėl Nuga-Tone, tik nueikite 
pas aptiekorių ir gaukite butelį. Var
tokite jį tik keletą.dienų ir jeigu jus 
nesijausite geriau ir neišrodysite ge_- 
riau, sugrąžinkite likusią dalį aptieko- 
riui, o gausite atgal savo pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero 
ir jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiūrė
kite garantiją ant pakelio. Rekomen
duojama, garantuojama ir parduoda
ma pas visus aptiekorius.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų gydymui kambarių 
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- / 
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
laują užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška 

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
/35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:A

(Tąsa ant 6-to pusi)

St.

GYDOME SERGANČIUS

EGZAMINACIJA

COME PUT OF THE BEATEN PATH

pa-

Dešimčiai metų garantija. Puikus 
mahogany užbaigimo keisat Vė
liausio pataisymo grojimo akcija, 
tikros copper-wound basines Strū
nos. Darbas ir materijolas pilnai 
garantuotas '
tiktai

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
f HE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Pažiūrėkit musų išpuo
štus langus

Taupykit L. Klein 
štampas

CHICAGOS LIETUVIAI!
A

Sugrįžo musų lietuviškas generališkas par
davėjas No.1 5, Jonas Lukošius yra dabar vėl 
su mumis, kaip ir pifmiau, už generališką 
pardavėją. Jis eina peų visą Storą ir bus la
bai dėkingas visiems lietuviams už atsilan
kymą. Patarnausiu kuogerihusiai, suteiksiu 
jums visokius reikalingus daiktus dėl jūsų

namų ant lengviausio išmokėjimo ir 'lengviausių mėnesinių 
mokesčių. Tai neužmirškite pasišaukti numerį 5, Joną 
Lukošių, o busite užganėdinti visuose reikaluose.

MIDDLETON & SONS PLAYER PIANAI
\ /Z -V

DYKAI Mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 vėliausių su var
dais rolių. Lengvais išmokėjimais. 
Be nuošimčit^ $10 i mėnesį.

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vaL ryto iki 1 Vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
Iki 8 vai. vakare.

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, Slapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 

• pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. l’cr anks
tybą . ir teisingą pažinimą ligos, lai*i tan
kiai galima užbėgti ligoms vn akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgtl2»mo

Busto Telefonas 
Armitage 3209

fl ryto iki 6

DR- H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

~ Garsi likitės Naujienose/Inter-nat’l Cartoon Co

-» > r

McCarthy
Chicago

vakare. Sere- .
Nedėlioję nuo

ar jaučiatiee 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrg 

, kad ner- 
gyvastim, o gyvastimi nervų yra

I UL □‘/J5T Tąjd Any* COĄL ĄNO 
iROCEfi^ TilLU Z)A/O /vt y*

/ręuv zpvo so Ved
------ U P

BY l.OL'IS RICHARD
h!Z &L 5 B/rs - ‘Pd'po

-

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydoties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintu per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydymo mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifišku 
vaistų.

Kraujo bandymas VVassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kautose? šašus, • rudas plėt- 
mas arba išbėrimus ? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite Šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, 
pavargęs, 
gyvenjti? . H 
stovį jūsų Sveikatos. Atsiminkite, 
vai yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambicijų? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda .prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
maliu laipsnio. Jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžint

as sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po Vadovyste Dr. R, G 

136 Wabash Ave^...
Valandos nuc fl ryto iki _ 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 vai. ryto iki 1 vai. po ► ' **<
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Tik Finliandijoje geriama 
tiek daug, kaip Amerikoje
Danijos profesorius sako, kad 

prohibžcija vedanti prie 
šmugelio.

Vakar atvažiavo Chicagon 
Danijos profesorius Dr. Fre- 
derick A. Weis. Jo specialybe 
yra augmenų fiziologija, ir > 
Ameriką jis atvyko pasižiūrėti, 
kaip čia yra budavojamos bo
tanikos labaratorijos. Bet ša
lia savo profesijos, Dr. Weis 
gan daug yra dirbęs blaivinin
kų judėjime.

Apie Amerikos probicijų jis 
turi labai blogų nuomoj. Esu 
nespėjęs jis išeiti iš geležinke
lio stoties, kaip titoj metėsi 
akis girti žmonės. Ir tai net
prie miesto rotužės! Išviso 
nuo prohibicijos įvedimo Ame
rikoje atsiradę neįmanomai 
daug “butlegerių” ir degtinės 
šmugclninktj. Degtine , ^csantli 
varoma ant labai plačios ska
lės. Girtybė irgi prasiplatinu
si. Tik Fįplendijoje esu gali
ma matyti tiek daug girtų, 
kai čia.

Švedijoje ir Norvegijoje, 
kur degtines pardavinėjimas 
yra kontroliuojamas .valdžios, 
girtų visai nedaug tesimatų. 
Gi Danijoje pamatyti girtų 
esanti retenybė.

Prohibicijos įstatymas dar 
csųs blogas ir tuo, jog jis at
pratinus žmones gerbti kitus 
įstatymus. -Kas nitolat laužo 
vienų įstatymų, tas esu laikui 
bėgant pradeda nesiskaityti ir 
su kitais įstatymais..

daugelis Amerikos moterų.
•Chmijoje ir Japonijoje mo

terys kol kas neturinčios tei
sės balsuoti, bet greitu laiku 
tų teisę iškovosiančios.

Kitas dalykas, kutris, pasak 
Addams, ypač metėsi akysna, 
tai taikos judėjimas. Esu viso
se šalyse kuriasi draugijos, ku
rių tikslas yra vesti taikos pro
pagandų. Ypatingai didele 
energija tas darbas csųs varo
mas Japonijoje, kur yra daug 
geriau susiorganizavusių drau 
gijų skleidimui antikarinių 
idėjų.

Rengdamos! kelionėn Ad
dams nemanė studijuoti tas 
šalis, kurias planavo ' aplanky
ti. Bet nuvažiavusi ten ji 
akyliai stebėjo tų šalių socia
lines sąlygas ir parsivežė daug 
įdomių žinių.

Pasitikti liuli House dar-' 
buotojos susirinko didelis žino 
nių būrys: jos artimų draugų 
ir šiaip pašalinių žmonių, ku
rie pažįsta tų nepaprastai sim
patingų senelę ir gerbia jų.

Kanadoje jau prasidėjusios 
auklros. O iš ten ta audringa 
oro srovė einanti ir Chicagos 
link. Bėgiu kelių sekamų sa
vaičių čia irgi galima laukti 
tokias audras.

Sugrįžo Jane Adams
Taikos judėjimas nuolat didė

jąs. — Daugelyje šalių mo
terys jau turi teisės balsuoti, 
ir ne už ilgio jos balsuos vi
sose šalyse.

Pereitij sekmadienį sugrįžo 
iš ilgos kelionės paskilbusi 
darbuotoja Jane Addams. Ji 
praleido kelionėje ištisus de
vynis mėnesius. Šį kartų ji 
atlankė Chinijų, Japonijų ir ki
tas Azijos šalis. Japonijoje ji 
buvo susirgusį ir jai buvo pa
daryta operacija.

Jane Addams yra geriausia 
žinoma užsienyje Amerikos 
moteris. Ne kartų internacio
nalini irt>se moterų suvažiavi
muose ji buvo išrenkama pir
mininke. O prieš kiek laiko ji 
tapo nominuota kandidate No
belio taikos dovanai.

Sugrįžus iš Azijos valstybių
Chinijos ir Japonijos — Ad

dams pareiškė, kad moterų ju
dėjimas ir ten sparčiai augus. 
Indijoje ir Burmoje moterys 
jau balsuojančios. Burmoje 
moterys turi teisės balsuoti 
sulaukus 18 metų amžiaus, 
tuo tarpu Anglijoje be 30 ( me
tų jos negali balsuoti. Buriuos 
gražioji lytis kur kas labiau 
interesuojasi poftitjikJa, negu

Paliovė ėjęs “Dziennik 
Narodowy”

/ * V

Pereitų šeštadienį išėjo pas- 
kutinis numeris vietos lenkų 
dienraščio "Dziennik Narodo- 
\vv”. Pasak “Dziennik Ludo- v

wy”, tas laikraštis miręs nuo 
idėjų džiovos. Bėgiu 24 metų 
jis sirgęs ta liga, kol, ant galo, 
mirtis susimylėjo ant jo.

Laikraštis netutrėįjęS jokių 
principų —* siūlęs pianistų Pa
deru wskį užroglinti ant Lenki
jos sosto, prieš karų gyręs ru
sų nagaikų, etc.

Tai, žinoma, piktas įspyri- 
mas nebegyva priešo lavonui. 
Mat “Dz. Lud6wy” yra neva 
socialistinis dienraštis, o miru- 
sis buvo lenkų nacionalisti
nių reakcininkų organas. “Dz. 
Narodovvo” leidėjai paskuti
niame jo numery pareiškia, 
kad priversti esu dienraštį pa
laidoti dėl to, kad jo jo leidi
mas nebeišsimojkųsj leidėjams 
duodas nebe pelno, bet nuos
toliu. Kad atsilyginti su skai
tytojais, abonentai vietoj 
“Dz. Narodojwo” gausių “Dzie
nnik Zmiųzkovy”.

---- --- - +

“Ablavai”
Perėji tų savafi tę| • padaryta 

daug “ablavų” ant lietuviškų 
karčiamų, daug karčiamninkų 
areštuota; konfiskuota “na
minėje” ir “geras alus”._

P<4icjija pastaromis Idicno- 
mis labai pradėjo persekioti 
karčiamaSy lies norima pada
ryti Čikagą sausa, bet kiek tai 
atrodo, t. y. visa dabartinė 
policijos darbuote tai iš to 
nieko gera neišeis. ,

—Reporteris.

Prasidėsiančios audros.

Oro spėjikas sako, kad chi- 
cagiečiams pravartu jau reng
tis prie šalto oro ir rudeninių 
audrų. Mat šaudė nukrypusi 
nuo ekvatoriaus ir einanti. į 
pietus. Tas reiškinys yisuomet 
esąs sujungtas su audromis ir 
šaltu oru. Tai pasikartoją apie 
šį laika beveik kas metai.

Alex Ambrozęyičia.
Tamstos žmona serga. Pra

šo, kad urnai parvažiuotiJmėt 
namo. z —Naujienos.

Del šaudymo Fos- 
terio mitinge.

(žiur. “Nauj.” Rugsėjo 24 d.)

Ar yra/kokių įrodymų, kad 
mitinge, kuris įvyko Gatveka- 
rių Darbi ninku svetainėje,
buvo kėsintas! nušauti žino
mąjį “Darbo Unijų Švietimo 
Lygos” organizatorių, Fosterį, 
kaip tvirtina komunistų spau
da?

Kad įtyrtis šitų klausimų, 
^Naujienų” redaktorius, .pasli- 
kalbejęs su Chicagos Darbo 
Federacijos viršininkais, nuė
jo į minėtųjų svetainę ir pasi
matė su jos nianadžęriu.

‘“Burbulas’—sako salės už
veizda.

I 1 X t

“Ar palikę svetainės sienose 
arba lubose žymių nito šaudy
mo, įvykusio p. Fosterio pra
kalbose?” tarjG Ashland Audi
torium užveizda. “Aš nežinau. 
Vienur -kitur niatyį rėžis arba 
nutrupėjęs tinkas, bet ar tai 
yra vietos, kur pataikė šovi
niai, aš negalėčiau pasakyti. 
Reikėtų turjbut padaryti šau
dymų salėje, kad butų galima 
įsitikinti.”

-^Bet ar buvo šaudymas? 
Vadinamiosios ‘Apšvictos Ly
gos’ atstovai tvirtina, kad ne 
tiktai buvę šaudyta į Fosterį, 
bet policija suradusi salėje net 
skyles, kurias padariusios kul
kos! — paklausė užveizdos 
“Nautjienų” redaktorius. .

“Jeigu taip”, atsakė užveiz
da, “tai jie žino daugiau *už 
mane. Aš nieko panašaus ne
pastebėjau. Ir jokio šaudymo 
man girdėti neteko. Kai man 
atėjęs vienas žmogus pasakė, 
kad svetainėje kas tai šovęs, 
tai aš užlipau ant viršaus ir 
įėjau į salę. Visa publika sė
dėjo savo vietose, nebiVvo ma
tyt jokio susijudinimo, ir • kal
bėtojas tęsė savo prakalbų 
tarytum nieko nebūtų įvykę.

“Beje, tas žmogus, kuris 
pranešė man apie ‘šaudymą’, 
buvo susinervavęs ir šoko prie 
telefono šaukti policijų, kad ji 
ateitų tvarkų daryti. Bet sa
lėje buvo pilniausia tvarka ir 
niekas, išskiriant tų vienų žmo 
gų, nerodė išgųsties arba ne
ramumo. Gal būt, publika dėl
to taip ramiai užsilaikė, kad 
kalbėtojas buvo iškalno įspė
jęs jų nebijoti, bežiūrint kasį- 
vyktų, nes jai pavojaus nesą 
jokio. Gal būt dėlto, o gal būt 
visai nebuvo jokio šaudymo— 
aš negaliu pasakyti, kadangi 
jokių šūvių negirdėjau.

“Ir aš stebiuosi, kodėl Fos- 
teris ir jo draugai daro iš to 
tokį didelį burbulų!” nekant
riai tarė užveizda.

‘ILyguT samdė svetainę.
Laikraščių reporterių pra

nešimas, kad salėje įvyko toks 
skandalas, užveizdos nuomo
ne, negalėjo ' atnešti jokios 
naudos, o tiktąi galėjo paken
kti svetainės vardui,, nes pub
likoje galėjo iš to susidaryti 
supratimas, kad čia renkasi 
kokie tai triukšmadariai. Bet 
kam Fosteris triubija apie tai, 
— jeigu ir butų tiesa, ką jie 
pasakoja apie tą incidentą?

Užveizda sako, kad u!ž kele
to dienų po to mitingo pats 
Fosteris su dvejetu draugų at
ėję pas jį ir prašę įleist juos į 
svetainę. Jisai mielai' sutikęs, 
ir jie tenai ilgokai kažin ką 
žiurinėję. Vėliaus jie atėję 
dar kartų ir vėl reikalavę ati
daryti jiems salę. Tuomet jau 
užvaizdą užpykęs, matydamas, 
kad iš menkniekio daroma di
delė istorija. .

Pasak sales užveizdos, visa 
netvarka tame mitinge apsi
reiškusi tiktai tame, kad kele
tas rubsiu’vių unijos narių, 
penki ar šeši žmonės;, pradėję 
iš publikos atsiliepti Fosteriui, 
kuomet jisai ėmęs niekinti 
unijos viršininkus. Renginio 
komitetas tuomet kreipusis į 
užveizdų ir prašęs išmesti juos 
laukan. Usveizda atsisakęs tai 
daryti, bet atėjęs į svetainę ię 
sudraudęs vienų-antrų tų ne
ramių žmonių.- Jisai pasakęs 
jiems: “Jeigu jums nepatinka 
kalbėtojo žodžiai, tai išeikite, 
bet netrukdykite kalbos, nes 
svetainę ytra pasisamdžiusi 
‘Švietimo Lyga’, o ne jus”.

Po šilų užveizdos žodžių tie 
įlenki ar šeši unijistai išėję, ir 
Fosteris tuomet pareiškęs pub 
likai: “Na, dabar visi ramiai 
sėdėkite, nes triukšmadariai 
jau išėję. Ir jeigu kas atsitik
tų, tai nebijokite, nes jums ne- 
gręsia joks pavojus!”

Fosterio melas.

NeUžilgio po to, kai* kalbė
tojas šitokiu budu .nuramino 
savo klausytojus ir svetainės 
užveizda nuėjo į savo kamba
rį, atbėgo nito viršaus vienas 
susinervavęs žmogus ir ėmė 
pasakoti, kad kas tai šaudęs 
mitinge.

Iš visų šitų aplinkybių yra 
aišku, kad kalbamam mitinge 
neįvyko nieko tokio, dėl ko 
reikėtų šaukti gvolto visoje 
Amerikoje. Beveik negali būt 
jokios abejonės apie tai, kad 
jokio pasikėsinimo ant Foste
rio gyvybės nebuvo daryta. 
Yra net abejotina, ar kas nors 
šaudė tame mitinge.

Bet už tai yra tikras . daly
kas, kad Fosteris kartu su vi
sa komunistinių feksnių kom
panija stengiasi išpusti didelę 
sensacijų apie menamų komu
nizmo priešų “terorų”. Patys’ 
būdami teroro garbintojai, jie 
nori tų šlykštynę primesti ki
tiems.

Įdomu, be to, yra tai, kad 
Fosteris mėgino apdumti akis 
darbininkamis, prisidengdamas 
svetimos firmos vardu. Jisai, 
kaip sako Chicagos Darbo Fe
deracijos sekretorius, tvirtino, 
kad mitingų Ashland Audito
rium svetainėje rengę rubsiu- 
vių unijos nariai ir kad jisai 
buvęs tiktai unijos narių pa
kviestas kaipo kalbėtojas. Tuo 
gi tarpu svetainės užveizda 
praneša, kad salę mitingui bu
vo paėmusį Fostėrio “Darbo 
Unijų švietimą Lyga”, q ne 
kas kitas.

Moteris Taip Sirgo, 
Kad Negalėjo Pastovėti

Palaima seniems ir jauniem? 
kurie jaučiasi visai 

nusilpę

Lietuviu Rateliuosa

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė jų sveika ir stipria.

Glens Falls, N. Y. -— “Suvlrš du 
menesius aš taip sirgau, kad negalS-

jau ant kojų pa
stovėti ir mano 
vyrui teko apie na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau padė- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
han/s Vegetable 
Compoundą ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar nepabaigus 
vartoti pirmos bon« 
kos, aš pamačiau,

Laisvos Jaunuomenės 
Vyry Choro vakaras

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
p. m. Meldažio svetainėje Lais
vos .Jaunuomenės Vyrų Choras 
surengė vakarų. Nors vaka
ras labai ant greitųjų buvo su
rengtas, bet visgi jis išėjo pa
kenčiamai. Atsižvelgiant į tai,

, ....................... . . ..... *

(Tąsa ant 6-to pusi)

kiek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbą šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau, 
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
atrodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens .Falls, N. Y.

Tukstančia5 ' įfitogumą ir pa- 
lengviniiv uė <li<nų. —

Yra tia. .įį pi stebėtina, kaip 
Nuga-'is®į £tdtai veikia

Nuga-Tono ragrąžina atgal gyvumą, 
nuvargusiems, silpniems l nervams ir 
muskulams. Jis budavoja raudoną krau 
ją, sudaro stiprius nervus ir labiau
siai suteikia daug spėkos. Nuga-Tone’ 
teikia atšviežinantį miegą, gerą apeti
tą ir gerą virškinimą, normalų ėjimą 
lauk, daug entuziazmo ir ambicijos. 
Jei jųš nesijaučiate gerai, jus priva
lote pabandyti Nuga-Tone. Jums nie
ko nekainuos, jei jums ir nepagelbėtų. 
Nuga-Tono yra malonus vartojimui ir 
jus pradėsite jaustis geriau. į keletą 
dienų. Jei jūsų daktaras nedavė jums 
recepto dėl Nuga-Tone, tik nueikite 
pas aptiekorių ir gaukite butelį. Var
tokite jį tik keletą.dienų ir jeigu jus 
nesijausite geriau ir neišrodysite ge,- 
riau, sugrąžinkite likusią dalį aptieko- 
riui, o gausite atgal savo pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero 
ir jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiūrė
kite garantiją ant pakelio. Rekomen
duojama, garantuojama ir parduoda
ma pas visus apliekorius.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė kny

gele apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius 'bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkham Modicine Co., Lynn, Mass- 
achusetts. šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li- 
Kų.

privatiškų gydymui kambarių

Pažiūrėkit musų išpuo
štus langus

COME OUT OFTHE BĘATEN PATH

Taupykit L. Klein 
štampas

CHICAGOS LIETUVIAI!
m*

Sugrįžo musų lietuviškas generališkas par
davėjas No.' 5, Jonas Lukošius yra dabar vėl 
su mumis, kaip ir pifmiau, už generališką 
pardavėją. Jis eina peų visą Storų ir bus la
bai dėkingas visiems lietuviams už atsilan
kymų. Patarnausiu kuogerihusiai, suteiksiu 
jums visokius reikalingus daiktus dėl jūsų

namų ant lengviausio išmokėjimo ir lengviausių mėnesinių 
mokesčių. Tai neužmirškite pasišaukti numerį 5, Joną 
Lukošių, o busite užganėdinti visuose reikaluose.

MIDDLfTON & SONS PLAYER PIANAI

DYKAI Mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 vėliausių su var
dais rolių. Lengvais išmokėjimais. 
Be nuošimčių, $10 į mėnesį.

I

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb- E 
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. . |

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje |
f HE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. «

A. BARTKUS, Pres. I
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. |

■< i mir—inrt'

Dešimčiai metų garantija. Puikus 
mahogany užbaigimo keisai. Vė
liausio pataisymo grojimo akcija, 
tikros copper-wound basines Strū
nos. Darbas ir materijolas pilnai 
garantuotas <
tiktai

Čia atėję gauna 
preriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- z 
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip Kad nei vienas nereika
laują užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
>35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motenj.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 ^al. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAYS1
EGZAMINACUA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero ffgydymo ligų arba bu- 
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu i&tiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Po anks
tybą . ir teisingą pažinimą ligos, Jalai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai tiiinuo- 
jančių operacijų.

.......... ................... . " 1 >
Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Pėrkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė.

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12

L.....  ' u n i n................../

Ofiso Telefonas DD IT A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 XJ.lv. n. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

Pasižiūrėkime į vidų savo orgtijimo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtiee be jo

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

, Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

/yiE
c r j
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To vii'r [~r~
TO V'OAJ

BY LOUIS ROAR?)

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimoee užsi

krėtimą, nežiūrint ant kifek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? šašus, • rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumus, ar jaučiatie* 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovį jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas. K.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbių suirutę organizme. 
Ar cHiite servuoti ir nekantrų®, ar turite 
Kalvon sukimą, ar nainetoto ener«ij?> ir 
ambiciją? Ar turite koki^ netvarką Slapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda tprie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti nu 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
eg zaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po Vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė.,.. Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • '

Garsinkites Naujienose
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kad įžangos imta tik penkias
dešimts centų vis^i publikos 
buvo nedaug. Scenoje statė 
“'Pasiutęs Studentas” vieno ak
to farsą, parašytą Antoni Iax; 
rentimas J. uktverio. Veika 
lūlis gana juokingas, perstatai) 
tis studento šposus su žmonė
mis, kurie daug apie save ma
no, bet mažai tenuvokia. Su
lošta neblogiausiai.

Po lošimui Chieagos Vyrų 
kvartetas: Jonas čepatis. Viii- i 
cas Ascrla, Jonas Jankauskas 
ir Stepas Dilis sudainavo ke- i 
lėtą dainų, kurios buvo gana 
gerai išpildytos.

Po kvartetui buvo pasaky
tas monologas, kurį atliko J. 
Uktveris. Nežinau vardo, 
aš jį užvardyčiau “Dainiaus 
parodija”. Atlikta gerai. Ma
tyt, kad monologas jo paties. 
Publika gerai prisijuokė. Tuo 
programas ir pasibaigė. Gaila, I 
kad komitetas neturėjo pro-l 
gramų, o be programų nesma
gu, —sunku yra suvokti sce-1 
uos veikimą.

AbtVnai. vakaras nelflogfiau-1 
sias. Buvo laukiama pasiro
dant choro, bet neteko jį pa
matyti. —Ten buvęs.

Lietuvių Atgimties Tau 
’ tos Vakaras

šeštadienį, rugsėjo 22 d., po 
bažnytine 

ir Union ( 
gini ties 
jo savo 
ras bene buvo vienas pasėk

iu i ilgiausių, kokį kada nors 
ta draugija yra turėjusi., Pub-

svetaine prie 35tos 
gatvių Lietuvių At- 

Tautos draugija tuTė-

Visį ško-trypė sušilę: inksmi- 
nosi iki sekmadieni antros 
valandos ryto. Muzikantams ►
išsiskirsčjius dar žaista viso-
kios žaismės.

Gerai linksmintis, bet ir 
reikia nepamiršti, kad musų 
žmonėms reikia duoti ir aps
viltos. Butų labai geru daik
tu, kad virš minėta draugija 
pradėtų ką nors veikti akty
vaus: surengtų geras pamoki-

cijas, kad tie vakarai nebūtų 
paremti vien tik ant šokių. 
Musų broliams lietuviams ap
švietus labai reikia, ai, kaip
reikia.

Linkėtina draugijai Lietuvių 
Atgimties Tautos surengti ką 
rimtesnio ir tuo prisidėti prie 
musų tautos pakėlimo ir 
svietus.—Tas pats.

ap-

Iš Jautiškos parauijos
Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 

pirmą valandą po pietų įvyko 
netikėtas parapijos susirinki
mas, į kurį atvyko skaitlingas 
žmonių būrys.

Reikalas buvo surasti budą, 
kaip padengus nuošimčius pa
rapijos skolų. Nuošimčiams 

reikia $214.35.
Po apkalbėjimui prieita, kad 

reikia skolinti arba prašyti au
kų puo susirinkusių. Taip ir 
padaryta: tuoj ant vietos su
aukota— paskolinta $215.00.

Parapijos darbuotė.
Labai .dar nesienai parapija 

išsirinko naują valdybą, viso
kius komitetus ir globėjus .— 
•‘‘truistee*’, kurių pirm i minkąs 
yra .p. Kudzma. Kada komi
tetai paėmė visą darbą varyti 
pirmyn, tai pradėjo rodytis 
gana geros pasekmės. Visai 
į trumpą laiką, t. y. į savaitę, 
jau padaryta daug remonto. 
Apart to dar nutarta, kad vi
sus “morgičius”, kokius para
pija turi, paimtų patys žmo
nės; patys žmonės viską val
dytų; kad parapija rengtų 
“apšvietos vakarus”, tai yra 
kiekvieną ncdėfldienį butų su
rengti vakarai su prakalbo
mis bei kitokiais pamargini- 
mais. Programai prakalboms 
b«i prelekcijoms bus vien mo-

budu 
davus 
Kun. 
prisi-

’ ks’liški. Manoma tuo 
prižadinti žmones ir 
jiems naudingų žinių. 
Povvlas P. Zalinkevičius 
žadėjo gauti prakalbta inkų-
prelegentų iš progresyvčs in
teligentijos tarpo.

Senai tas reikėjo vykinti, 
nes kaip greitai šviesa įeina j 

a m barį, taip greitai tamsa jį 
apleidžia'. Mokslas 
kainuojamas; tik.
siekti ir jeigu šioji parapija 
sieks prie dabar iVžbriežto ti
kslo, tai galima permatyti, 
kad pasekmes bus geros.

yra neį- 
reikia Jo

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių sky

riaus patarnavimą, šiandien pri- 
buna ant Grand Trunk stoties 
apie 9 vai. vakare Antanas ir 
Kazimiera Čižaiiskai, pas savo 
švogerį Antaną Weidmaną, Box 
441, Dalton, 111.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
ku Draugijėles mokykla prasidės sek
madienį, rugsėjo 23, nuo 12 iki 2 vai. 
po p., Kriaučių Unijos Svetainėj, 1564 
N. Robey St. Bus mokoma dainų, mu
zikos ir lietuvių kalbos gramatikos. 
Mokyklos vedėjas yra K. Gaubis. Vi
si vaikai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Bridgeport. —• Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį rug
sėjo 25 d., 8 vai. vak. Mildos svet., 
3140 So. Halsted St. Visi delegatai 
malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
reikės išrinkti darbininkai Susivieni
jimo vakarui, kuris įvyks spalio 7 die
ną Mildos svet.

A. J. Lazauskas, rašt.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją rugsėjo 25 d., utaminko va
kare, Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30. Visi dai
nininkai privalote būti laiku, nes pra
dėsim mokintis naują veikalą. Nauji 
nariai esate kviečiami pristoti.

Sekr. Petronėlė Milier.

Roseland. — D. L. K. Vytauto drau
gija No. 2 rengia koncertą spalio 21 
d. Chas. Strumilo svetainėj. Draugi
jos ir kliubai malonėkite tą dieną nie
ko nerengti. — Komitetas.

Ar jus žinote, kad
“Ekonomiczeskaja Žizn”, laikraštis 

kad po komercinės sutarties tarpe 
Lenkijos ir Turkijos, visai skirtingi 
straipsniai pasirodė Turkų laikraš
čiuose. Tikimasi, kad labai trumpoje 
ateityjč bus padaryta pirkinių iš Len
kijos, linų ir rūbų didelėj apštyj. Ar 
įųs žinote, kad Helmar Cigaretai tei
kia jums gerumą, kiti cigaretai teikia 
jums daugumą?

ASMENŲ JIESKŪJ1MAI
" PAJIEŠKAU Vincento Vaičikaųsko 
paeina i, Gedikieną kaimo, Žarėnų 
yalsš., Telšių apskričio, Amerikoje yra 
išgyvenęs apie 15 metų, turiu labai 
svarbų reikalų su juo susižinoti, jo pa
ties ar kas jį žino labai prašau pra
nešti sekamu adresu. Antanas Drobus, 
15723 I/athrop Avė., Harvey, III.

JIEŠKAU Tamošiaus Guro ir 
Tamošiaus B.oriko, Panemunės 
par. Pirmiau gyveno Indiana 
Harbor, Ind. Prašau atsišaukti. 
P. Misiūnas, 1712 N. 3rd St., 
Superior, Wis.

APSIVEDIMUI
AR NERASITE DEL manę tikrą 

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

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

“Naujienų” Bridgeporto Skyrius,
1 No. 32

REIKALINGA apsivedimui. mergi
na tarpe 25 ir 35 metų, kuri maž daug 
butų pamokyta ir mylėtų ūkės gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus, 
augŠtą mokyklą baigęs ir mylintis 
ūkės gyvenimą, žingeidaujančios at
siųskite paveikslą su pirmu laišku, ku
rį pagrazįsiu reikalaujant. Atsišauki- 
I * *“ - - -
rius, 1661 W. 47th
te po sekančiu antrašu. Naujienų Sky
rius, 1661 W. 47th St. Chicago; IU.

įSRENDAVOJIMUi PARDAVIMUI PARDAVIMUI MORTGECIAI -PASKOLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

PARDAVIMUI 4 biliardiniai stalai, 
1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos, 1 Ice box, 1 
kavos puodas, 5 krėslai, 3 maži krės
lai, cash registeris, liampa. Ir smul
kus dalykai. Carmine Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

PARSIDUODA saliunui barai ge
rame stovyje, taip kaip nauji. Gali
ma matyti utarninke 25 seredoj, 26 ir 
ketverge 27 nuo 2 iki 5 vai. va
kare.

Kreipkitės
2225 So. Leavitt St.

i ............. 1 1 1 "" .

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

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

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui Restauranas biznis iš
dirbtas 
greitai 
bizniui, 
duosiu

per daug metų. Turiu 
parduoti, nes turiu du 
Atsišaukite greitai, par 
pigiai.

2325 So. Leavitt Str.

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

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 Komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

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

RAKANDAI
RETA PROGA

Turiu parduoti tuojau mano vėliau
sios mados mano parloro setų, valgo
mo kambario setą, velvct karpetą, pa
statomą liampa, paveikslus ir t. t. 
Taipgi grąžų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky- 
riilm už pirmą pasiūlymų. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno. x

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34lh PI.; Vice-pirm. J. 
Bacevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kaso® 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELP1NIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
Stauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 VV. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitls.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA iriergina arba 
moteris prie namų darbo.

STANKŪNAS
3315 So. Halsted St. ~„

‘ Tel. Yards 1546

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daug metų. 
Yra gera proga pirkti nebran
giai. Lysas ant 2 metų. Atsi
šaukite.- *
10503 Edbrooke ,Ave„ Rose

land, , Illinois

PARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai. Turi būt parduoti tuojau. Bar- 
genas. Odos valour parloro setas, 2 
miegamojo kambario setai, 3 karpetai, 
liampa, fonografas, valgomojo kamba
rio setas. Parduosiu sykiu arba at- 
slciT&i

’ 1630 N. Humboldt Blvd.

McDOVVELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

, REIKIA:
Antrarankių virėjų $20-$25 savaitei 
Indų plovėjų 3 p.m. lik 11 p.m $20 sav. 
Moterų prie Kotelių darbo $55, per 
mėnesį valgis ir kambarys.
Džianitorių, 38c. valandai.
Taipgi prie įvairios rųšies dirbtuvės 
darbų, $15 lig $18 savaitėje..

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St.
REIKALINGA —

Veiterka į Restoraną, geras 
mokestis.

Atsišaukite
1841 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavėjų prie šilko ir dresių 
materijolo. Turi mokėt 'lenkiškai 
ir lietuviškai kalbėt.

J. OPPENHEIMER & CO., 
Ashland Avė. kampas 47th St.

REIKIA DARBININKU——------- ---------------------
______ VYRŲ<? - /
REIKIA — '- 7

Patyrusių vyrų operavimui ga 
rinių derrick.

Chernyk Irori & Metai Co. 
1000 W. 22nd St.

REIKIA:
2 dailydžių prie dirbtuvės darbo 65c. v.
3 stalių ......... <•..................   75c
Lėberių prie dirbtuvės darbo 50c 
2 pečkurių pagelbininkų 
2 ledo traukėjų ..............
Mašinų operuotoji! ......
Steam fitterių.......... ......
Dril ir punch pressmenų 55-60c 
Tinerių pagelbininkų ........... 60c
Millvvrights ..........................  70c vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGKNCY, 

4191 So. Halsted St.

..... 50c 

..... 70c 
.... 60c 
.. 67 Va c

val. 
vai. 
Vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
Vfll. 
vai.

REIKALINGAS —
Bučeris kuris moka lenkiš

kai.
Naujienos, 
Box 337

REIKALINGAS patyręs bar- 
beris, darbas ant visados.

.Atsišaukite
WALTER PILSUDSKIS

1120 W. Madison St.
Chicago, UI.

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

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI galiūnas, biz

nis išdirbtas per daugel metų, 
lystas 3 metams. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite, 3347 S. Morgan St.

PARDAVIMUI barbernė, ge
roj vietoj, 4 krėslai. Atsišaukite 
570 W. Madison St. Chicago, 
Savininkas viduj. Rendos $25.

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

PARDAVIMUI Restaurantas lietu- 
tuvių apgyventoje kolonijoje — ran
dasi prie biznio gatvės. Renda 85 dol. 
mėnesiui. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Duosiu išbandymui vieną sa
vaitę. Užtikrinto biznio $90.00 į die
ną. Duosiu morgičių sulyg su
tarties. Kreipkitės

1723 W. 47th St.

PARDAVIMUI rakandai dėl 4 
kambarių. Kas pirks rakandus 
gaus ir tuos kambarius. Parduo
siu visus sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit nuo 5 iki 9 vak. 912 
W. 19 St., 3 fL frontas.

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

’ 2264 Coulter St., 
Kampas Oakley

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

Tel. Blvd. 7618

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, apgyventa svetimtaučių, visados 
daromas geras biznis, yra išdirbąs 
nznis per ilgus laikus. Nepraleiskite 
>rogos, parduosiu nebrangiai iš dvie- 

, ų pasirinkite, kokis patiks arba par
duosiu abudu. > • t n.

A'i’ci -z-
2621 Ogden Av. ar 2241 W. 21 St.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
arba be namo. Namas yra 3 augštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu. .

1712 W. 48 St.
Tel. Yards 6004

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

PARDAVIMUI siaučių dirbtu
vė, visos mašinos reikalingos 
prie taisymo, gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, pigi renda ant 
Garfield bulvaro. Atsišaukite 
1607 Garfield Blvd.

PARSIDUODA
Barber Shop trijų kėdžių; biznis la

bai geras. Lietuviais apgyventoj vie
toj. Parduosiu greit ir pigiai, nes 
apleidžiu miestą.

• ' A. RASIMAS,
9253 Cardoni Ąve., 

Detroit, Mich.

PARDAVIMUI DELIKATESEN ir 
saldainių krautuvė, priešais publiš- 
ką mokyklą, tirštai apgyventame .dar
bininkų distrikte North Sidėje. Pi iri 
renda, su gyvenimui kambariais. Se-1 
na įstaiga ir padaroma daug pinigų. 
Turiu parduoti bile už kokią kainą, 
kad užbaigus savo reikalus. Ateiki
te su pasiulynuu.

703 Willow St.,
' 1 blokas | rytus nuo Halsted 

ir North Ate.

PARD AVIMU! bučemč ir 
grosernė geroje vietoje ir biznis 
išdirbtas nuo gana seniai. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju į 
Lietuvą. 3559 So. Wallace St., 
Tel. Boulevard 5238.

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

2908 W. 63ni St.

PARDAVIMUI kampinis ša
itanas, tarpe didelių dirbtuvių. 
Parduosiu pigiai.

2'600 W. 26th St.
Chicago.

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

DR. J. GINSBURG 
3819 W. Jackson Boul.

Universale Proga
Vakarinės klesos stenografijos 

University of Chicago Settlement
4630 Gross Avė.

Sąlygos: mokestis $1 i mėnesi, 
materijolas $1.40

Užsirašykit dabar kol klesa dar nė
ra pilna. Klesos prasidės PĖTNY- 

ČIOJ, Rugsėjo 28 d., 1923.

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

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

10-
-  i??”1 ! uji ■ < -25

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 4 flatų namas, 

kaina $3,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

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

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingcone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m. j 
pirm. J. Bačunas, 1822 . Wabansią 

5 avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N.
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas; 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

p

- REIKALINGA BUČERNĖ
4 flatų, bižniavąs namas kai 

na $7,90p'išsįmąiųp ąnt bUčer- 
nės gi^sern^ arba kitukio' bi
znio. C, P. Surumskis,

. 3346 So. Halsted Str.

DR. VINCO ^KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Aye.; 
Sirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt.

. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Ząlatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-R 
D. Ronkelaįtė; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų, sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinj šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet.,* 2242 W 23rd PI.

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

2 flatų .mūrinis namas 5 ir 
6 kamb. su visais įtaisymais, 
kaina $6,500

C. P. SUROiMSKIS 
3346 S. Halsted St. 

Chicago, III.
/

LIETUVIŲ PAŠELPOS

SPECIALIS BARGENAS

Parsiduoda bizniavas muro namas, 
su 2. Storais ir extra} lotas ant Archer 
Avė. 75 pėdos pločio ir 125 pėdos il
gio. Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, nepaisant apie- 
linkės. Arba kas turite išmokėtą 
fermų ir apie $3000 pinigais, priimsiu 
mainais. Iš priežasties ligos turiu iš
važiuoti ant farmos.

Atsišaukite tuoj pas

CIGEROS
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mui
tiniais ir L. AleksUndraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su 
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadienį kiekvieno menesio Lietuvh 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

TRANKG.LUCAS'
4116. Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BARGEtfkS. Parlavimui kampi
nis namas labai pigiai, 7 flatų, 3-5-4-4 
kambariai. Vanos, elektra, augštas 
skiepas, turi būt parduotas i 20 die
nų, kaina $15,500. 
savininko,

2158 Hasting St, 
Tel. Roosevelt 2689

pigiai. I »
Vanos, elektra, augštas 

duotas i 20 die- 
Atsišaukite prie

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

Atsišaukite
JOHN J. KERSTNIK, 

1931 W. 21 PI.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAš 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm-, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas. r 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kuziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pęt 
rulis; maršalka T. Rudis. Sųsirin 
kimai laikomi kas menesį antrų ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engcls svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPO? 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfieh 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152’ 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1787 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 182' 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi 
būna kiekvieną antrą nedėldien 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nort 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBų valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chęster Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
riclkas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas._____  ,

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.____ _

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K» J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 

, 8601 So, Lowe Avė.; kontr. rašt. S,.
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio^ Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

KAS TURIT dėl pardavimo farmą, 
neskiriant .kokio didumo, tik prie upės 
ar ežero, kur paukščius ir gyvulius 
galėčiau augint, nėr skirtumo kokius 
gyvulius,

, - MARGELIUS JUŠKA, 
880 W. 48th St, Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 2 tlatai po 5 kambarius; 
gąsas. elektra ir kiti visi paran
kamai. Bandos ant mėnesio $40; 
parduosiu už $4,000.

3816 Emerald Avė.

PARDUODU pigiai 4 lotus 
vienoje vietoje arba galiu mai
nyti į automobilių. Atsišaukite 
vakarais arba nedėliomis. F. 
Čekanauskas, 5941 So. Stewart 
Avenue.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYL0 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERU valdyba 1928 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unios 
Avė.; nut. rašt. 3r Valonchius 1091 • 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt V 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadien: 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvili 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.________

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO^ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St..; padėjėjas V. Liekis, 33U 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallac< 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wea 
83rd St.; kontrolės rašt. J. A d® 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac 

,kas; maršalka P. Gerlikas. Kliub< 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio, pirmą šeštadienį, salėj 330' 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas..

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

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm. padijSjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė- 
nesj pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1928 
m.'.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dunibrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 So. Union Avo., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.


