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su Bavarija

Borliniškė Vokietija susi; 
kirto su Bavarija.

Uit Bavarijos diktatorius nu
sileido Vokietijai. Bavarijos 
socialistai persekiojami. Skel 
biamas Bavarijoje generali
nis streikas.
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BERLINAS, nigs. 29.— šian- Į 
die vakare Bavarijos diktato-1 
rius Dr. von Kahr pasiprieši-Į 
no Berlino valdžiai, atsisaky-L 
damas pildyti, pirmą prisiųstą I 
karo ministerijos įsakymą. I 
Tuo įsakymu buvo liepiama Į 
užadryti Hitlerio fašistų laik-| 
raščius.

UŽ kelių valandų, kada iš-1 
kįlo pavojus karo tarp BaVa-l 
rijos ir Berlino, diktatorius | 
Kahr nusileido Berlinui. i

Taip, tai yra Čikaga.^ Didelis, didelis miestas —su trimis milionaiš gyventojų, vadinas su daigiau gyventojų ne kad jų turi visa Lietuvos respublika, kuriame ir lietuvių yra 
daugiau nei Lietuvos sostinėj Kaune. Prieky, už Grant parko ir Dailės Instituto matyt garsioji Michigan Aw.» kaip ji išrūdys kada bus pabaigti būda voli dabar budavojamieji ar 
didinamieji triobesiai — .“skaiskriaperiai”: (1) Strauts triobėsis, (2) Chieago Te'mple, (3) Tower triobėsis, (4) People’s Trust and Savings bankas, (5) Dondon Guarantee apdrau 
dos komp. triobūsis, ((j) VVrigley ir (7) Tribūne trihbesiai. Bet tai tik dalis budavojanių. milžiniškų triobesių. O už tų triobesių, kiek atokiau, yra ir “Naujienos”, kuriomis did
žiuojasi čikagiečiai lietuviai. « <• '

Nežiūrint Kahr nusileidimo, 
jo pasipriešinimas pagimdė 

rustų krizį ir tas krizis darosi 
dar rūstesnis delei Kahr atsi
sakymo pripažinti vyresniu už 
save Berlino • komanduotoją 
Bavarijoje gen. Lasso,w.

Kahn sako, kad nuo užmu
šimo Rathenau, “respublikos 
saugumo įstatymai“ daugiau 
nebeVdikia Bavarijoje. Tie įs-j 
tatymai draudžia smerkti vai-j 
džią, skelbti monarchizmą ir 
kitaip veikti prieš despubliką.

sirengusĮi Įsakyti gen. Losiso- 
wui panaudoti karines spėkas 
ir pulti Heitlerio laikraščius. 
Jei Kahr butų tam pasiprieši
nęs savo kareiviais, tai butų 
galėjęs iškilti civilinis karas. 
Ret Kahr, matyt, nepanorėjo 
dabar tą klausimą rišti gink-

Puola socialistus.
Betgi Kahr nepaliauja siau

tęs ir kėlęs naujus kivirčius. 
Jis šiandie puolė socialistų 
laikraščius, socialistų rdichs- 
tago narių namus ir darbinin
kų unijų raštines. Po to jis už
draudė socialistinėms organi
zacijoms laikyti susirinkimus, 
kuomet tuo pačius laiku jis 
skatina ginkluotų monarchis- 
tų organizacijų su išrink i mus.

Ikišiol Berlino valdžia už
merktomis akimis žiurėjo į 
Bavarijos diktatūrą, tikėdamo
si, kad Kahr pripažins gen. 
LassoAvą kaipo viršesnį už sa
ve ir tuo diplomatiniai užbaigs 
nepakenčiamą padėtį.

Paskelbs generalinį streiką.
Berlinas nenori kraujo pra

liejimo. Jis turi užtektinai var
go ir darbo su Francija, Pa-

reinio separatistais ir su ko- 
I mu’nistais, kad negali prisiim
ti dar civilinį karą. Jeigu gi 

I Kahr atsisakytų nusileisti, tai 
valdžia veikiausia stengtųsi 
pirmiauisia pavartoti kitokias 
priemones, kaip kad paskelbi
mas Bavarijai blokados.

Šitą priemonę valdžiai pa- 
I siūlė giežiu keli etyų unija. 
Anglys žiemai butų sustabdy
ti, taipjau nebūtų pristatoma 
maisto ir pasažierinių trauki- 

>4)Mįį vaigMtfjinMia. apsistotų, 
išėmus iš užsienio. Bavarija 
galėtų gauti anglių ir maisto 
iš Pareinio per Francijos pa- 
gelbą, bet Vokietija nemano, 
kad Francija remtų separatis
tus ir Kahro diktatūrą.

Socialistų ir darbininkų uni
jos konferencijoje su Municbo 
darbininkų vadovais nutarė 
ha ūdyti pažaboti Kahro dikta
tūrą, paskelbiant pirmadieny 
generalinį streiką Bavarijoje.

Naujas žemės drebėjimas 
Japonijoje.

OSAKA, rūgs. 30. — Vakar 
ryte Nara 
jaučiamas 
drebėjimas. Jurų vandens pa
kilimas ir nuslūgimas Osaka 
apygardoj yra nereguliaris ir

apielinkėse buvo
smarkus žemės

Darbų Netrūksta

Dabar daroma iškilmingus 
pranešimus mirusioms Japo
nijos valdonams apie nesenai 
įvykusią Japonijoje baisią ne
laimę. Ceremonijose dalyvau
ja pats Japonijos regentas.

Paskiausiais apskaitymais, 
žemės drebėjimas pridarė Ja
ponijai nuostolių už 10,000,- 
000,000 yenų ($5,000,000,000). 
Tik pusė to turto buvo ap
drausta.

22 žmonės žuvo vėtrose ir 
potviniuose.

Viesulos ' ir potviniai 
. dviejose valstijose.

siautė

italy “mielašinlingunias".
Iš Graikijos išplėštos kontri

bucijos italai sugrąžino 
$500,000.

įdomus palyginimas
Chicagos autounobilių nelai

mūs yra tolygios penkioms 
didžiausioms’• nelaimėms.

Dar nežino kiek žuvo Irau- Dar 35 saliunus uždarė

OMAHA, Neb., rūgs 
Paskiausiomis 
tikrai žinoma-,
22 žmonės žuvo Iowa ir Neb-
raska valstijose laįke pastarų-

30. — 
žiniomis, yra 
kad mažiausia

besiu pratrukiinuosc ir potvi- 
niuose. Seneca penki 
liko užmušti viesulai 
vus jų namą. 12 -žmonių žuvo
Louisville, Neb., kada patvinęs 
Mill Creek upteliš nuplovė na
mą. Visi 
laidoti 
Bhiffs 
mušti 
stoliai

žmonės 
sugrio-

-RYMĄS, rūgs. 30. — Italijos 
ixremieras Mųssolini vakar įsa
ke' iš 50,(MM),000 lirų ^($2,500,- 
000), kuriuos. Italija išplėšė iš 
Graikijos kaipo atlyginimą už 
utžmuši-mą ■pelikių italų Grai-

su#H|ž(iiiiti 1;G-ra.ii4ijai 
10,000,000 ($500,000), kad gi 
juos sunaudotų šelpimui pa
būgusių iš Anatolijos graikų 
ir armėnių, kurie, dabar gyve
na ant Corfu salos ir visose

Chi- 
žmo-

SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 
sveikai tvirtai moterei 

neatleistina bėdavoti kad dlarbo 
neturi.

Liepia darbininkams aplei
sti unijas

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ“.

Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

jie buvo susirinkę 
vieną moterį. Council 
penki žmonės liko už

griūvančių namų. Nuo- 
siekia jipie $1,(MM),000.

Sustabdė Nanseno kalbą 
tautų sąjungos susirinkime
Kada tasis kritikavo tautų 

jungą ir talkininkus už 
sileidimą Italijai.

sa
li u-

Italai tuo savo “m iclašird i il
gumu” tikisi padaryti gerą įs
pūdį į visą pasaulį ir atitaisy
ti tą blogą įspūdį, kokis pasi- 
darė delei Italijos puolimo ant 
silpnesnės Graikijos ir paskui 
atviro pasipriešinbno tautų są 
jungai, kada toji bandė Italiją 
sutaikinti su Graikija. Taipjau 
tvirtinama, kad didesne dalis 
likusios sumos busianti išda
linta labdarybei kaip Italijoje, 
taip ir užsieny.

CASPER, Wyo„ rugsėjo 29. 
— Už 48 valandų nuo nugriu
vimo Burlington pasažierinio 
traukinio į Cole upę, vis dar 
nežinoma kiek žmonių • žuvo 
toje nelaimėje. Ikšiol tik 
trys lavonai liko išimti iš nu
kritusių į vandenį vagonų. 
Naujas vandens pakįlimas vėl 
sustabdė gelbėjimo darbą.

CHICAGO. — Pereitą šeš
tadienį mayoras Dever atėmė 
laisnius ir tuo uždarė dar 35 
saliunus.

.lis sako, kad nepaliausiąs 
kovojęs su munšainą pardavi
nėjančiais saliunais ir nepa
liausiąs tokius saliutus užda
riu ėję s iki jie visai neišnyk- 
sią.

Italijos laivynas pasilieka
tai yra 
žuvusių 

A- 
nclaimėse — Johns-

113 žino

Ea^tland
Chieago

DUSSELDORF, rūgs. 30. — 
Trys žmonės ilko užmušti su
sirėmime tarp Vo|kiiet|ijos se
paratistų ir Belgijos okupaci
jos kareivių, sako žinia iš 
Hamborn.

GENEVA, rugsėjo 29. — 
Garsusis šiaurės tyrinėtojas, 
norvegas Fridtjof Nansen va
kar tautų sąjungos susirinki
me aštriai pasnferkė ambasa
dorių nutarimą, kad Graikija 
turi užmokėti Italijai 50,000,- 
000 lirų. Jis taipjau kritikavę 
ir tautų sąjungos tarybų, kad 
;r ji veik nieko neveikė šiame

Jis pasmerkė Italijos užė
mimą Corfu salos ir šaudimą 
beginklių pabėgėlių, kada ita
lai bombardavo tą salą, nors 
jofk'io pasipriešinimo italąm(s 
nebuYo padaryta.

Jo kalba buvo 
kad talkininkų
pradėjo nerimauti 
ženklų pirmininkui, 
ninkas suprato 
Nanseno kalbą.

Kitų mažųjų 
irgi reikalavo,
valstybės nustotų 
sios mažąsias valstybes, 
vienas Airijos atstovas 
ginti tautų sąjungą, 
gi atstovas tylėjo- ir nepratarė
nė vieno žodžio. Pirmininkas 
gi nusigando svarstymų kryp
snio ir pasiskubino 
posėdį.

MADRIDAS, rugsėjo 30.
Isipanijos diktatoriai išleido 
plo&ftamacijąj į d airi Įi n i nik u s, 
kurioje danbininka/i raginami 

yra prailginti darbo valandas 
ir padidinti produkciją. Vald
žia gi rūpinsis įvesti senatvės 
pensijas ir pagerinti darbinin
kų gyvenimo- sąlygas. Darbi
ninkai be to yra raigina'mi ap
leisti visas kovojančias už| 
darbininkų reikalus unijas.

tiek aštri, 
šalių atstovai 

ir duoti 
Pirmi- 

sustabdėir

šalių

Išrinko tautą sąjungos 
tarybą.

GHICAGO. — Didėjant au
tomobilių skaičiui nutolatos 

didėja skaičius ir nelaimių su 
automobiliais, taipjau, skaičius 
automob^liių užImu'Šalmų žmo
nių. Šiemet automobiliai 
oagoje užmušė jau 514
nių, arba vidutiniškai apie du 
žmones į dieną.

Per pastaruosius 10 m'etų 
Cook paviete automobiliai už
mušė 4,192 žmones., 
suma tolygi skaičiui
žmonių penkiose didelėse 
merikos 
tolwn potviniui (žu’vo 
nių), Iroųuis 'teatro1, 
gaisrui (žuvo 575), 
laivo paskendimui
upėj (žuvo 812), ppskendilmui 
Lusitania (žuvo 1,198) ir 
tanic (žuvo 1,517). Visosio 
se penkiose nelaimėse viso 
vo 4,215 žmonių.

Prieš keletą metų automo
bilių buvo biažai. Kiek gi' au
tomobiliai Užmuš žmonių per 
ateinančius 10 metų?

Ti

žu-

CORiFU, rugsėjo 30. — Nors 
Graikija ir sutiko užmokėti 
Italijai reikalaujamą 50,000,- 
000 lirų kontribuciją, Italijos 
laivynas vistiek tebėra Corfu 
uoste. Keli kariniai laivai iš
plaukė, bet kiti pasiliko ir dar 
nežinia kada jie salą apleis. 
Betgi jurininkams ir ofi- 
riams yra draudžiama išlipti 
ant kranto. Italijos kareiviai 
jau pirmiau apleido salą.

Šiandie — dalinai apsiniau
kę, galbūt lietus; nedidele per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:45 v., leidžiasi 
6:30 v. x Mėnuo leidžiasi 6:36 
v. v.

atstovai 
kad didžiosios 

spaudžiu- 
Tik 

stojo 
Italijos

uždaryti

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

♦-------------
GENEVA, rugsėjo 30. — 

Vakar, užbaigiant tautų są
jungos susirinkimą, tos sąjun
gos tarybos nenuolatiniais na
riais tapo išrinkti: Uruguay, 
Brazjilija, Belgijai, Švedija, 
Cecho Slovakija ir Ispanija.

(Nuolatiniais tarybos na
riais yra keturios didžiosios 
valstybės. Kiti tarybos nariai 
keičiasi kas ‘metai. Lenkija 
labai norėjo patekti į tautų 
sąjungos tarybą, kad galėjus 
labiau prispausti Lietuvą. Ji 
net ir Pabalti jos šalis įprašė 
remti 
žinios 
kartą 
ta). .

jos kandidatūrą. Bet iš 
matyt, kad Lenkija šį 
prakišo ir neliko išrink-

Japonija už atnaujinimą 
ryšip su Rusija.k

TOKIO, rugsėjo 30.. — To
kio Hoči sako, kad naujasis 
Japonijos užsienio reikalų mi 
nisteris baronas Ižuin išsireiš
kęs, jog kabinetas pritaria at
naujinimui d<erybų su Rusija 
kaip galima greičiaus tikslu at

, “naujinti ryšiuts su ta šalimi.

511 žmoniy užmušta 
Chicagoje

CHICAGO. — šiemet, nuo 
Naujų Metų iki vakarykščiai 
dienai, automobiliai Chicagoje 
užmušė 511 žmonių^

Majoras rekomenduoja 
bausti kalėjimu 

“spyderius”.
Majoras Dever pareiškė tą 

nuomonę, kad pergreit važiuo
jančius x automobilistus reikia 
bausti kalėjimu, o ne piniginė
mis pabaudomis. Be to, jis re
komenduoja, kad butų ištirta 
automobilistų' protinis ir fizi
nis stovis bei jų sugebėjimas 
važiuoti aUtomobilu.

Perkūnas nutrenkė.

iRugpiučio 28 d. 6 vai. ryto, 
prie (Bialtad vaikio dvaro Nau
jamiesčio valsč., perkūnas už
mušė važiuojantį to dvaro 
darbininką pil. Čepaitį Juozą 
ir du arkliu.

SIŲSKIT PER 
NAUJSENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria'Lietuvos bankai

• * I
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Kas Dedas Lietuvoj
parodų. Ypač jie domėjosi Lie
tuvos Žemės u’kio ir pramo
nės gaminiais. (L. Ž.)

Svečias iš Londono.

Suomiai prieš Lenkiją
Elsinkai. (E.) Suomių spau

doj eina smarki agitacija prieš 
Suomįių užsienių reikalų - mi- 
nisterį p. VdnnoBa', kurs per 
Rygos konferencijų pasižadė
jęs Lenkijai remti lenkų kan
didatą į Tautų Sąjungos Ta
rybą. Suomių Socialdemokra
tų laikraštis “Suomen social- 
demokraattį” (nifrodo, kad su 
Lenkais negalima eiti išvien 
dėl to, kad Lenkija yra impe
rialistine politikos valstybe, 
kuri stengiasi išsiplėsti savo 
kaimynų teritorijų kaina, kaip 
antai .pagrobdama Lietuvos 
sostinę Vilnių, spausdama gu
dus ir ukrainiečius, ir antra, 
kad Lenkija yra lyg prancūzų 
vasalinė valstybė, kurios poli
tikai yra labai įtakinga Pran
cūzija. Todėl reikia anuliuoti 
Rygos nutarimus, kurie Suo
mijai esą tik žalingi.

Suomių atstovas Dr. G. 
Schaumam, kur neseniai lan-. 
kėši Golenburge, Švedijoj, kal
bėdamas su švtedų laikraščio 
'“‘Goteborgs Posterf’ 
darbiu apie Suomių 
politikų pareiškė, kad 
jos interesai verčia ją
Skandinavų valstybėmis, o ne 
su Pa balti jos, kurioms vadinė
tų Lenkija. Del lenkiškos po
litinės oĮrientactljoS)/turėjęs at
sistatydinti buvęs užs. reik, ini- 
nisteris p. Holsti, ir buvo ma
noma, kad naujas ministeris 
p. Vennola nteis tiro kėliu. Bet 
basirodo, ir p. Vennola norįs 

’ti p. Holsti pėdomis, todėl 
palio įnėn. parlamentui susi
rikus teksią šiuo reikalu pa

keti i interpeliacija, ir visai ga
limas dalykas, kad šioj vyriai 
sybč turėsianti aMstatycJinti, 
nes jos pozicija jau pasvyrusi.

Kaunas

priemonių
firmos Prieibatschc 

Paroda turi kelis 
rankdkr-

bendra- 
užsienio

dėtis su

švietimo srities Lietuvoj. Favie- gus tobulų kepyklų* 
šiejęs čia kelias dienas, jis rug
sėjo 5 d. grįžta Ldndorian.

Mokslo priemonių paroda.
Rugsėjo 6 d. savanorių gais

rininkų buste (Ožeškienės gt.) 
atidaroma mokslo 
paroda 
Breslave.
skyrius — fizikos,

mokyklų baldų!, pedago
ginės literatūros, vaikų sodi- 
ninkavimof pavyzdinga kny
gyno ir k it. Gana turtingas 
sporto skyrius, kuriame išsta
tyta visi reikmens vaikų fizi
niam lavinimui. Parodos bus
tas la'bai ankštas, užtat ir eks
ponatus tinkamai paskirstyti 

gal ir nobtfs pasisclj^. Šiaip 
eksponatų labai daug ir paro
da labai turtinga. Priebatscho 
firma steigia Kaune savo sky- 
rių^ kuriame mokyklos galės 
įsigyti visokių mokslo priemo
nių plačiai vartojamų vakarų 
Europoje. (L. Ž.)

šiomis dienomis Kaune apsi
lankė Londono universiteto pro
fesorius d-ras Frank William 
Georg Foat.

Jis atvyko Lietuvon norėda
mas pažinti’ švietimo darbų ben
drai, o ypač pradžios mokslą. 
Tuo tikslu rugsėjo 2 d. jis ap
lankė žydų berniukų mokyklų 
Gaisrininkų g-vėj, ir žydų mer
gaičių mokyklų D—Vilniaus g- 
vėj.

Rugsėjo 4 d- tuo pačiu tikslu 
aplankė Kauno miesto lietuvių 
mokyklų Nr. 5, (Šančiuose), mo
kytojo k(ptuzos vedamų. Svečias 
labai doipejosi vaikų išvaizdą, jų 
žaidimais, dainomis bei fiziniais 
pratimais. Visu tuo, ką pas mus 
pastebėjo liko labai patenkintas. 
Iš švietimo ministerijos jis pa
siėmė daug statistinių žinių iš

Iš Lietuvos bendroviit 
darbuotės .

Kauno Kopeartyvas “Parama”.
“Paramos” koperatyvo Val

dyba tariasi su Gclžlčelių Val
dyba dėl išnuomavimo netoli 
prekių stoties sklypo žemės, 
ant kurio bus statoma visais 
teknikos patobulinimais ap
rūpinta kepykla. Kepykla bus 
su 16 pečių. Prie .kepyklos bute 
įrengtas ir malūnas.

Labai didelių pastangų “Pa
ramos” Valdybai*, kainavo ligi 
ji priėjo, prie daąbrtinių nepa
lankių sąlygų ligi tinkamos 
duonos gaminimo,.

Tos visos sųmkenybes^ir pri
vedė Valdybą prie tos minties, 
jog tinkamu dudfha tegalima 
rūpinti savo vartotojus, jren-

rių, bet ir pašaliečių, kad tokiu 
bud u davus galimybės pajusti 

rupirianift Susisiekimo Mih-jos tų nauvią, kurių iš koperaty- 
I tarnautojų ir Va|ld(ininkų 'ko- v jo aktingieji dalyviai gali 
peratyvas. «

Be to “Parama” stato pro
duktus Kauno miesto ligoninei 
ir prieglaudoms.

Tas prekes, kurių negalima 
gauti Koperacijos B-vių Sąjun
goje, užperkama betarpiai už
sieny, daugiausia Vokietijoje.

Bet dabar, įvedus Vokietijo
je aukso valiutą, sąlygos pir
kimo prekių Vokietijoje pa
blogėjo, todėl rūpinamasi da
lyti užijirklimds ČdkosloYaki- 
joje, Estijoje ir Latvijoje. 

Mėnesinė “Paramos” apy
varta siekia dabar 100,120,000 
litų. 

Tenka apgailestauti dangte
lio narių nerangumų ir neak- 
tingumų, kurie ligi šiol dar 
neprieirenge papildyti pajų. 

B-vės Valdyba rūpinasi su
tvarkyti kuotiksliausį įpirki- 
mo apskaitymą netik savo na-

Dabar “Paramos” duona ap-

turėti.
Be to dar b-vės Valdyba 

rūpinasi patobulinti savo krau
tuvių vidaus įstatymų ir išori
nę išvaizdą. (Talka).

“Auš-
B-vė

š. m.

LLFABKOm

NOREBAM1Į
PIRKTI, PARDUOTI AK M AI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS V 
IV '<3>s. TAS JUMS BUS p 

ANT NAUDOS. V

809 W, 35th SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiate firdgus ir 
Parduodam Laivateartes.

KLAIPĖDOS MOKYTOJAI
KAUNE.

Klaipėdos krašto mokytojai 
viešėjo Kaime dvi dieni. Atva
žiavusius traukiniu rugsėjo 
1 d. sutiko stotyje Pradžios 
mokslo dep-to direktorius p. 
Vokietaitis ir mokytojų atsto
vas p. Žygelis. Apgyvendinti 
svečiai porai <Įienų jšaulių 
klube ir Moterų^ globos Ko
miteto ibemdirabuįty!. Tuojau 
pirmų dieną svečiai apžiurėjo

visuomenes

Panoterių Vart. B-vė 
ra”, Ukmergės apskr. 
“Aušra” pradėjo veikti 
birželio men. 22 d. turėdama
tiktai 26 narius, su pajaus ka
pitalu '— 950 lity. B-vę įsitei
gė grupė vietos 
darbuotojų mokyt. Laska, vai.
viršaitis Abrasonis, kun. Raz
ma ik kiti, kad apsaugojus 
žmones nuo vietinių privati

nių krautuvininkų išnaudoji
mo; rūpindamasi pritraukti 
b-vė!s krautuvei! daugiau pir
kėjų, Valdyba parduoda pre
kes žymiai pigesnėmis kaino
mis negu privačios krautu
ves (jų — dvi).

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergi. Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Pienas Pas
c

Įlies Duris
Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose — pas duris vi
soj šaly — krautuvininkai kasdien pristato Bordeno Ga- 
ruodintąjį Pieną. Lietuvės šeimininkės pradeda pirktis 
pieną nuo krąutuvininky, nės Bordeno Kompanija ap
rūpina ju reikalus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

lengvomis išlygomis.

ATSIMINK

(Vardas ir pavardė)

• NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No............
' Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

2.

Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė.H 26

7/64

Mieros

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Jūsų krautuvininkas žino, kad Borden’o pienus yra 
saugus ir tyras, kuris suteikia pilną} patenkinimų vi
siems jo kostumeriams. Todėl jis laiko jį tamstai.

Borden’o Garuodintasis Pienas yra dusyk riebesnis 
už paprastų pienų. Pareina vartoti puse vandens ir 
pusė Borden’o Garuodintojo Pieno, jei1 nori vartoti jį 
kaipo paprastų pienų.

Borden’o Garuodintasis Pienas yra ekonomingas var
toti.

K

Jei turi savo receptų, kur reikia paviršių, imk tų/ pa
čių apštį Borden’o Garuodintojo Pieno, kaip pavir
šių.'

No. 1660. Labai gražus rytiniai rū
bai. Sukirptos mieros, vidutiniai ir 
dideliai moterei. Vidutinio ūgio mu-. 
tferei reikia 314 yardo 36 colių mate- 
1 ijos. Galima apsiūti šilkinėmis stu- 
gelėm^-

No. 1302. Labai praktiška suknia. 
Sukirptos mieros 36, 40*ir 44 colių 

• per krutinę. Mierai 36 colių 3% 
yardo 36 colių materijos.

No. 1258. Suknia iš dviejų spalvų 
dviejų rųšių materijų.
Sukirptos mieros 36,. 38, 40, 42, 44, 

46, 48, 52, 54 ir 56 colių per krūtinė.
Miera 36 reikalauja 3% yardų 36 co

lių materijos ir 2% yardo 36 colių 
tamsios materijos apatiniai sukniai.

No. 1496. Jaunai mergaitei sukne
lė.

Sukerptos mieros 16, 36, 38, 40 ir 
'2 coliu per krutinę. #

Mierai 36 reikia 2 yardų < 36 colių 
enos nešies materijos ir 1% yardo 
argos materijos.
No. 1164. Kostiuipas mažam' ber
ikai, pigus ir lengvai pasiuvamos. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 me
niu miera 4 reikalauja yardo 36 

colių materijos ir 5% yardo šniūrelių

J
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
raduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, 111. UNS.VVEETENED

‘VAPORATE11
MlLK

per krutinę

Borden’o Garuodintasis Pienas yra tyras kaimo pienas su 
paliktais jame paviršiais. Jis yra geriausias pienas namų 
reikalams, kur tik pienas reikalingas. Ar bandei kada 
jį su kava? Jei pabandysi, tai patirsi, kad kava turi vi
sai kitokį skonį. Jis; yra puikus virimui visur, kur tik 
pienas^ ar ^ųyjršiai vartojama.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

' Chicagoj ofisas:
510 North Dearborn Street 

TELEFONAS DEARBORN 3105

■F •tiki"fe

i v*’- ■ L

i'•'J. .

,/v11
1
' •' k 1

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

ČHICAGO TEMPLE BLDG.
77v W. Washington St.

Uor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Buikling
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

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

Te!.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užgančdlnimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATINO 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Lafayelte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠT1N1M0 
IŠPARDAVIMAS

i *

:1

Jei Jus esate atidėję pirkimą Just* 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl It 
pardavimo sezono, Štai yra Jūsų 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl ūmam iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
J ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertes puo $22.50, $25.00 i.
$27.50 dabar .............................. $18Ai
i Ir 2 kalnių siutai dėl vyrų ir '’T’Mi 
vyrų vertės nuo $30.00, $3</.uU 
$35.00. Dabar ...........   $25.93
I ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 n 
£47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modeliu 2 kelnh* 
siutai vertės nuo $22.50, $2&50 1j 
$27.50. Dabac...........................  $18JC
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų aiu-

i lai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių' siutai po $8.5< •» 
augliau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halstt. 
Atdara kasdien nuo 8 r 
•Siibaf.on ' t nuo S r 
Ncdėtiomis nuo 8 r

c

L
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Dėlei Sesers Nazarietčs 
liauno iš Lietuvių šv. 
čiškaus Vienuolyno.

paša-
Pran-

<1

t iuosc

šių metų rugpiučio
Sesuo Gotfrydą, Nazariete, 

bifvo nudraskyta, apmušta ir 
pašalinta iš šv. Pranciškaus 
Vienuolyno — be jokios jos 

.Jau lietuvių laikraš- 
buvo apie tai rašyta, 

žinoma, tas aprašymas
ifebuvo pilnas, kadangi buvo 
sunku tikrą dalykų padėtį su
žinoti.

šiomis dienomis yra gautas 
js minėtos sesers laiškas, kur 
ji apie visą tą atsitikimą ga
na plačiai pasakoja. Ji prašo, 
kad tas jos laiškas bu’tų pa
skelbtas lietuvių laikraščiuose, 
kad plačioji lietuvių visuome
nė žinotų, kokių dalykų dedasi 
šv. Prančiškaus vienuolyne, 
tuo tarpu kai kun. Kazėnas 
per “Draugą” ir kitus savus 
laikraščius ieško lietifvaičių Į 
tą vienuolyną ir prašo jam au
kų.

Savo laiški ta sesuo rašo:
“Mielos Prietelkos, labai dė> 

k i nga už pranešimą ką • girdė
jot, bet aš ne ten gyvenų. Ne- 
bijau kas ten ką kalba, aš bu
vau ištikima visur lik pat iš
ėjimo, kaip tą rytą jus mane 
prakalbinot toje prietelystėje.

Ketvirtadienį buvo išpažin
tis, aš pasiekiau nuodėmklau
sį zakristijoj, aš tufrėjau pa
velijimą iš Millvale, Pa., nuo 
Motinos Baptistus važiuoti su 
suknele į Avelon, Pa., bet se
serys mane neleidžia ten pasi
kalbėti. (Nuodčmklausis ne
liepė nusivilkti Prančiškonų 
rūbų lik po pietų pėtnyčios jos 
važiuos prie Motinos į Millvale, 
Pa., ir ne užgynė važiuoti su 
suknelėms į Avelpn, Pa. Aš 
išėjau per mokyklą pas žmo
nes paprašyti aiftomobiliaus, 
geras žmogus nurodė kitur, 
gavau 'nutomo-liilių dyikai. 
Tuoj atbėgo sesuo Juozapa ir 
sesuo Klara, kad jos neleidžia 
sesers Gotfrydos. Aš gėdos 
nedariau, gražiai parėjom kaip 
sesuo su jomis, radom vaka
rienę, bet aš negalėdama val
gyti taip pasėdėjau prje sta
lo. Po vakarienei ‘jos pradėjo 
šaukti ant manęs, aš atsakiau1, 
kad tokios pardėtinės dar ne
mačiau, kaip dabar daro lie
tuvaitės, tuoj jos visos mane 
suima ir nutempia j mano 
kambarį ir tuojaus sesuo Sa- 
rapinka nuplėšia mano api- 
kaklę baltą, sesuo Angola pa
traukė, ant trijų kavalkų su
truko, JsestA) Klara trupinėjo, 
sesuo Juozapa suknelę norėjo 
nuvilkti, aš atsistojus prie lan
go ėmiau verkti ir sakau, kad 
polisinoną pašauksiu, kad jus 
mane trauksite, aš jūsų trauk
siu vėliomis ir mesiu per lan
gą. Tada jos prasišalino nuo 
manęs ir Ifepė eiti į klebonija 
ant nakties. Gaspadinė pada
vė svietiškus
bluznyti, aš užsidariau ruime 
ant nakties. Rytą atsikėlus 
neturėdama kuo apsirėdyti ap
sirėdžiau sVietiškalis. Parva
žiavo ir kun. Kazėnas iš Avė 
lon, Pa., jis man pakišo kor
telę išdtirkavotą pasirašyti, 
kad aš iš savo kaltės išeinu iš 
vienuolyno, aš paėmiau ir per
braukiau, kad aš nekalta. Jis 
man paliko kaltas $96. Pas
kui jis pradėjo šaukti seseris 
ir man sakė kad aš išsineščiau 
savo tronką, bo man niekas 
nepadėsiąs, aš pašaukiau tams
tos vaikutį, kuris man pade-

! Sesuo Gotfrydą, Nazariete

Kunigo Kazėną pašalinta iš 
Pittsburgho Pranciškonų vie
nuolyno dėl to, kad nenešiojus 
gražlicte {nosies. Išbuvus vie
nuole aštuonerius metus. Da
bar ji' eina “nurses” pareigas 
vienoj Chicagos ligoninėj.

so, kad jos aprašymas butų 
patalpintas Drauge ir Naujie
nose, kad Chicagos kunigai ir 
žmonės žinotų, kaip ji buvus 
visai nekaltai prašalinta iš vie
nuolyno ir kaip kun. Kazėnas 
negerai elgęsis su ja. Bet ži
nodami, kad Draugas vistiek 
nbtalpins, tai jo nė nebaderiuo- 
jam. — Pittsburgietis.

SLA. X-to apskričio 
rezoliucija

Del nešimo partijų politikos
SLAA

narių, 
veikimą

Kenosha, VVis. — Rugsėjo 
16 dieną š. m. laikytas čia 
SLA. Dešimto Apskričio dele
gatu suvažiavimas priėmė ši
tokią rezoliuciją:

Apsvarsčius SLA. 
kuopų ir apskričių
aiiškiai pasirodo, kad kai ku
riose jų galioja tikrai partinė 
diktatūra ir musų organizaci
ja be jokios atodairos tempia
ma į partijų darbuotę, tuomi 
larant žalos musų organizaci
jai, nes tuo budu yra deniora- 
Ijizuojaini SLA. mariai ir ne-

drabužius ir ėmė

jo.
“Kun. Kazėno pasieligmas 

visai ne kunigiškas, bet jis ti6 
ri drūtą nosį ir negražius jaus
mus. .. ”

Tolimesnis sesers aprašy
mas apie kun. Kazėną ir kitas 
seseris Prančiškones netinka į 
laikraštį dėti, apleidžiame.

1 oliau sesuo Gotfrydą pra- «

šama į organizaciją vaidai ir 
suirutes. Be to, traukiama 
musų organizacija į komunis
tinių tendencijų partijos dar
buotę, kaip, pavyzdžiu1!, pada
re SiLA. 12-tas Apskritys (žiū
rėk “Tėv.” 32 num. 12-to ap
skričio! suvažiavimo protdkolie 
tarimą 9) ir statoma musų 
organizacija pavojun net san
tykiuose su valdžia. Pagaliau 
atsidav usiėji Amerikos Darb. 
Partijos diktatūrai SLA. na
riai, kumpos ir apskričiai jau 
priėjo net prie to, kad *viešai 
per organą “ Tėvynę” drįsta 
reikalauti ŠIA'. Pildomosios 
Tarybos ir organo “Tėvynės” 
redaktoriaus, kad SLA. reika
lai ir organas butų Vedami su
lig tos partijos diktatūros nu-

daktorius tuo patim keliu ei-

Reikalaujame SLA. Pildomo
sios Tarybos, kad ji imtųsi 
visų galimų SLA. Konstituci
joje ir įstatymuose nurodytų 
dėsnių apsaugojimui musų or
ganizacijos nuo pastaruoju 
laiku besiveržiančios į SLA. 
Amerikos Darb. Partijos dik
tatūros ir kad butų 
kelias tos patrtijos 
musų organizacijoje.

3. Užgiriam SLA, 
sios Tarybos teisėtą
SLA. įstatymais padarytą žin-

genį, išbraukiant iš SLA. p. 
A. Bimbą delei aiškiai ir ganė
tinai įrodytų jo prasikaltimų 
ir SLA. Konstitucijos ir įsta
tymų peržengimo. Toki žmo
nes neverti būti SLA. nariais, 
kurie viešuose SLA. kuopų su
rengtuose susirinkimuose agi
tuoja prieš organizaciją' ir net

inkriminuoja SLA. Pildomąją u., i M|nii|i|rif|n7 VinilfiCN? Tarybą apšaukdami ją “dar- A MIGHNltVICZ-VIOIKIENt 
bininkų žudytojais”. | AKUŠERKA

4. šita rezoliucija turi būti ^101So. Halsted St., kampas 81 gal 
įtalpinta SLA.' organe “Tė
vynėje” karti? su šio suvažiavi
mo protokolu. Leistina ir pa- 
šailiiiĮėije spaudoje korespon

dentams paskelbti.

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing 
Tel. Yards 1119

užkirstas 
darbuotei

Pildomo
je sulig

PINIGUS LIETUVON

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa

Taipgi įsidrąsinę tos parti
jos darbuotojai, kurie kartu 
yra SLA. nariais, pav. p. A. 
Bimba, net viešuose SLA. kuo
pų susirinkimuose, kurie ren
giam'! tikslui agitacijos už 
SiLA. drįsta eiti net taip toli, 
kad SLA. Pildomąją Tarybą 

apšaukia ^“darbininkų žudyto
jais” ir agituoja SLA. narius 
savo kūdikius prirašyti prie 
grynai savo partinių organiza
cijų, j v ietyje prirašyti prie 
SLA.

Akivaizdoje, čionai išvardytų 
faktų SLA 10-tas apskritys 
savo 4-tame suvažiavime rug
sėjo 16 d. 1923 m., Schlitzo 
svetainėje, Kenosha, Wiscon- 
sin, nutarė;

Griežtai protestuojame ir 
smerkiame tokią SLA. narių, 
kuopų ir apskričių darbuotę, 
kuria tempdama SLA. kuopos 
ir apskričiai į partijų ar srovių 
diktatūrą ir net reikalauja
ma, kad ir SLA. Pildomoji Ta
ryba ir organo “Tėvynes” re-

■CUNARD
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI- 
* MINĖS I AMERIKĄ

S 2629 Lietuviai atvažiiuM į čia šį 
į metą
■ Leisk musų ražtinai Kaune pauelbč- 
H t! Jūsų giminėm* išgauti paaportus 
m ir vizas ir tinkamai juos prirengti j

■ kelionę.
Nereikia laukti dėl vietos, tmin- 

tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- 
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
■ kelintą dieną. Cunard laivakortės 
M yra geros kelionei ant AUUItANIA, 
" BERENGARIA ir MAURETANIA, 
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 
■ vos ir Amerikos.
H Del smulkesnių ih formacijų, malo- 
gg nėkite susižinoti su musų vietiniu 

agentu arba musų raštinėje.

Į Cunard Line 
■Į40 N. Dearborn

Street 
Chicago, II!

Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, ku

rios turtas arti $500,000.00.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 

587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imami nuo 18 iki 50 in. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas uš pusę kainos.

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBf ” EIS TRIS SYK SAVAITfiJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d, 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. v

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ’ 
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birž 
d. 1928 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tai.. 
py bus duodamos davanos.

” me- 
. _-JeHo 1 

tam laikotar-

DOVANOS
1. |1.50 wrt*e naudingi ir gert knygt pasirenkant fil S 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metini prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

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

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyhį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00 7

Pinigai
: / iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi ^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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

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

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

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

se.

kiose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose

VISO
igose prieš 
tną, laike

kito

se moterims ir 
merginoms; kreipj 
kitės, 
pagelbą,

rasite

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

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 841Q So. Halsted St.

—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuselis.

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

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

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

f Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 95* 
Boulevard 4186 

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

Telefonai i

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims nrie gimdy
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

3113 South 
Halsted St.

pa-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
—--------- 1----;—r------  . ■.. . . l f

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of isRs
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

....................... .. ............. i............... .......................... M

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS 
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton

4454 So. Western Avė. 
(kamp. 45 St.) 

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

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

A. L. DAV1D0NIS, M. D,
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 Iki 7:89 vakare.

DR. C. I. HJAUGA
DENTISTAS 

IMI Bo. Halsted SL Chieag^ HL

Phone Ganai 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DU. 1. MONTVID
Lietuvi* Gydytoju 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. Kedzle 7715

Telephone Yards 5884

ŪK. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
, CHICAGO, ILL

iš

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
, D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. T. STRIKOUS
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. i. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

.............................---

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: 3835 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Telephone Yards 5082

UR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nito 5 iki 8 vakaro
NedSliomis ofisas yra 

uždarytes

M. Y. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Aknieris 

3815 South Haląted St 
Tel. Boulevard 1401

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

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

UR. P. Z. ZALATURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

NedSliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fair&ax 8571 
CHICAGO, ILL

akimis, pasiteiraak 
BLUMENTHAL

Optometrlst 
Tel. Boulevard «487 
4649 S. Aebland Avė 
Kampa* 47-toe gat.

2-roe Itibobe

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 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. 

Nedelioj pagal sutarti.
1510-12 N. Rdbey St., Chicago



NAUJIENOS
LUhuanj&n Daily Newa 

FubUahad Daily, «xcapl Sunday by 
The Uthuanian Vawa Pub. Co., Ine.

Editur P. tfngaitia________
1789 South H&lsted Street 

Chicago, 111.
Telephone Roosevelt 8501

Subscription Rate ai
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chlcage.
$8.01 per year in Chicago.

8c per copy.

Entored as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.____________

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Rooaeralt 8500.

Uisimokijimo kainai į
Chicagoje — paitm

Metams---------------------
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam _____ 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per neiiatejusi 
Viena kopija ______
Savaitei - 
Mėnesiui_____________

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams____________ _________$7.00
Pusei metų ........................   3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui -....... —- — .75

Lietuvon ir kitur užsieniaoset 
(Atpiginta)

Metams...............   $8.00 j
Pusei metų_____ 4.00
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
■-------- HUMH iiįiiii m w ■ I "i II

Nori sudraskyt 
Vokietiją. ’

Apdrauda nuo 
' nedarbo.

18.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50

.75

Rubsiuvių unija, Amalga- 
mated Clothing Workers of 
America, pasirašė apdrau- 
dos nuo nedarbo sutartį su 
rūbų fabrikantais Chicago- 
je. Pagal tą sutartį, yra su
daroma tam tikras apdrau- 
dos fondas, iš kurio darbi
ninkas gaus pašalpą, lygią 
40 nuošimčių jo algos, jeigu 
jisai ne per savo kaltę netu
rės darbo. Į tą fondą kiek-! 
vienas darbininkas mokės po 
pusantro nuošimčio savo al
gos ir tokią pat sumą mokės 
firma, kuriai jisai dirba.

Šitam planui jau pritarė 
75 rūbų gaminimo firmos 
Chicagoje, turinčios apie 
35,000 darbininkų. Ir- yra vii- 

ties, kad ji priims ir kiti ru- 
bu fabrikantai ne tiktai Chi
cagoje, bet ir kituosė mies
tuose. Pašalpų mokėjimas 
prasidės nuo ateinančiųjų 
metų sausio 1 d.

Reikia pasakyt, kad šita 
rubsiuvių ir jų samdytojų 
sutartis yra stambus pro
greso žingsnis industrijos 
santykių srityje. Ji yra nau
dinga abiem pusėm. Naudin
ga darbininkams, kadangi 
ji apsaugoja juos nuo di
džiausios jų nelaimės — už
darbio netekimo nedarbo lai
ku. Naudinga ji yra ir fab
rikantams, kadangi darbi
ninkai, gaudami pašalpą, ne
bus priversti nedarbo laiku 
jieškotis užsiėmimo kitose 
industrijos šakose arba ki
tuose miestuose; dirbtuvei 
bus lengviau išlaikyti reikia
mą skaičių išlavintų ir įpra
tusių dirbti darbininkų.

Vokiečių Reino provinci
joje, kurią yra okupavę 

prancūzai su belgais, jau se
nai eina separatistinis judė
jimas. Tam tikri gaivalai 
nori atskirti ją nuo Vokieti
jos ir padaryti “nepriklauso
ma”, Francijos protekcijoje 
esančia, valstybėle. Vakar 

[turėjo įvykti didelis separa
tistų suvažiavimas Duessel-I 
dorfe, kur turėjo būt Rein- 
lando “nepriklausomybė” 
paskelbta.

Francuzai ir belgai pasi
žadėjo duoti dykai trauki
nius visiems, kurie nori ke
liauti į tą suvažiavimą. Tuo 
budu tos vokiečių provinci- Į 

įjos okupantai atvirai pasisa
kė, kad jie remia separatis
tus. Jie, tiesą pasakius, šitą 
judėjimą ir sutvėrė. Fran- 

| cijos ir Belgijos pinigais yra 
šelpiamos separatistų orga
nizacijos ir spauda: francu- 
zų ir belgų kariuomenė tei
kia jiems įvairių privilegijų, 
kaip pavyzdžiui: neleidžia 
vokiečių vyriausybei areš
tuoti juos, duoda jiems teisę 
nešiotis ginklus (kas yra 
uždrausta visiems kitiems 
vokiečiams), nedraudžia 
jiems platinti savo atsišau
kimus ir kitokią literatūrą, 
parūpina svetaines jų mitin
gams, ir ginklais apgina jų 
demonstracijas. Be šitos 
okupantų pagelbos tas sepa- 

I ratistų judėjimas visai ne
būtų galėjęs atsirasti. Ma
noma, kad ir dabar jisai su
smuktų per keletą valandų, 
jeigu franeuzų ir belgų dur
tuvai paliautų jį rėmę.

Taigi, nežiūrint visų Fran
cijos valdžios užginčijimų, 
yra neabejotinas faktas, kad 
ji stengiasi sudraskyti Vo
kietiją. Tai buvo vienas iš 
tikslų, gal būt net svarbiau
sias, kuriuo vadovavosi 
Francijos valdžia, okupuo
dama Pareinės kraštą, ir 

Ruhro sritį.
Okupacijos pagelba Fran

cijos imperialistams nepavy
ko gauti iš Vokietijos repa
racijų. Įdomu bus dabar pa
žiūrėt, ar jai pasiseks įvy
kinti Vokietijos suskaldymą. 
Jeigu ne, tai visas Poincarė 
žygis bus pralaimėtas.

Apžvalga
IŠMINTIS PO LAIKO.

Šita sutartis galėjo būt 
įvykinta tiktai dėlto, kad rū
bų gaminimo industrijoje iš
kovojo sau tvirtą poziciją 
darbininkų unija, prispyrusi 
samdytojus daryti kolekty- 
ves sutartis su darbinin
kais. Susiorganizuodami į 
uniją, darbininkai įgįja gali
mybės ne tiktai išreikalauti 
sau didesnes algas ir trum
pesnes darbo valandas, betj 
ir kitokiais atžvilgiais ap- 
saugoti savo padėtį.

Brooklyno “Laisve” bėdavo- 
ja, kad Ęulgarijos komunistai 
sėdėjo sunėrę rankas, kuomet 
militaęistai darė sukilimą prieš 
Stambulinskio valdžią. Ačiū 
komunistų neveiklumui, su
kilėliams pavyko nuversti 
Stambulinskį ir įsteigti žiau
rią diktatūrą, po kuria ir ko
munistams pasidarė riesta, ir 
dabar jie buvo priversti imtis 
ginklo. Bolševikų laikraštis sa
ko:

[‘^Bulgarijos draugai pa
darė stambią klaidą, kad jie 
tylomis praleido tą momen
tą, kuomet fašistai verte 
Stambulinskio valdžių. Nors 
Stambulinskio valdžia buvo 
priešinga komunistams, vie
nok tai nebuvo fašistinė val
džia. Nereikėjo tito laiku 
tylėti. Reikėjo mobilizuot 

visas spėkas valstiečių ir 
šlturmuot fašistus. Nors J 
formaliai, (? “N.” Red.) tai 
butų išėjęs Stainbidinskio 
parėmimas, bet faktinai tuo- 
nii butų susidrutinęs dar-

-4U*

jam esant fondo sekretorium, 
nebuvę pasiųsta Lietuvon nei 
vieno cento. O Zabulionis sek
retoriavęs iki pat fondo likvi
davimo. Tos sumos pinigų, 
(kurios Zabulionio atskaitoje 
pažymėtos, kaipo duotos AbU- 
kui, Ješkevičiutei, J. Gar’ui ir 
Stilsonui, nuėjusios Amerikos 

komunistų partijai ir lietu
viškajai josios sekcijai, vadi- 

I naši — komunistinei agitaci
jai Amerikoje.

Komunistai per savo spaudą 
šaukė, kad darbininkai aukau
tų* pinigus kovai su “buožių 
valdžia”' Lietuvoje ir Lietu
vos kalinių šelpimui, o tuo 
tarpu jie tas aukas leido čio
nai savo partijos 
t. y. savo agitatorių 
mui.

Zabulionis, be to, 
° z a Į prikaišioja . žulikišką 

Laisvei”. Sako:
“ ‘Laisvei’ užmokėta $174

biįninkiį-v^lstliečių bendras^! 
frontas ir butų išsigelbėta 
nuo fašistų, kurie taip leng
vai pačiupo valdžią. Leng
vai jie valdžią pačiupo, nes 
komunistai tylėjo. Komu
nistams ne vis viena libera
linė, ar reakcinė valdžia...

“Bulgarijos komunistai 
padarė didelę klaidą. Juos 
(ašiniai pabarė (Komunistų 
Internacionalas. Dabar jie 

! tą klaidą bando atitaisyti. 
Jie ginasi nuo reakcionierių 
su ginklu rankoje ir trau
kia į save valstiečius. Ge
riau vėlidu, nogu niekad.”
Deja, per vėlai Bulgarijos 

komunistai susiprato! Pask^ 
tinęs žinios iš Bulgarijos ro
do, kad sukilimas prieš Zan- 
kovo diktatūrą neturi pasise

kimo. Valdžia jau išžudė tūk
stančius sukilėlių, < 
dalis bėga arba pasiduoda. i

Po šitos skerdyklos diktato
riai jausis dar galingesni, o 
iš komunistų judėjimo paliks už ‘tūkstančius* egzempĮlio- 
tik skeveldros. Tai ve kito jie rių ‘Laisvės’, kurių nesiun- 

[ užmoka už tai, kad leido fa- te į Lietuvą.” 
šistams pasigrobti valdžią! Į Toliausį .buvusia komurtistų

Bet yra netiesa, kad visa organizacijos pasitikimas žmo- 
komumstų (kaltė buvo tiktai gus nurodo, kad visas veiki- 
jų neveiklume. Bulgarijos ko- mas jų organizacijoje buvo 
munistai ne tiktai leido f ašis- Į paitemtas apgavyste. Girdi: 
tams įsigalėt, bet ir prirengė 
ji^ans dirvą. Jie tą padarė dve
jopu budu: viena, suskaldyda- 
mi ir sudemoralizuodami dar
bininkų judėjimą; antra, sklei
sdami miniose panieką de
mokratijai ir diktatūros gar
binimą. Jeigu* Bulgarijos So
cialistų partija ir darbininkų 
profesines sąjungejs nebūtų 
buvusios suskaldytos, tai Bul
garijos proletariatas nieku 
budu nebūtų tylėjęs, kuomet 
armijos generolai pakėlė gink
lą prieš parlantento pastaty- 
taia valdžią. Iš kitos pusės, siskirti. Bet ar tai nėra bestį- 
ne tik darbininkai, bet ir pa- žiniškų humbugierių šarka, 
žangioji dalis valstiečių nebu- kuri šitaip apgaudinėjo savo 
tų nusilenkę militarinei dik- organizacijos narius ir publi 
taturai. lidisu komitnlistaf ne- kų?

de- __________ ___ ______
iš- Į

Nuožmus Socia
listų Persekio
jimas Rusijoj

taturai, Ijdigu komdn(ista|i 
butų įkalbėję jiems, kad 
mokratija esanti “buržujų 
misiąs”.

Komunizmas praskynė • 
šizmui kelią Bulgarijoje. Taip 
pat juk buvo ir Italijoje, ir 
Bavarijoje. Vengrijoje irgi po 
komunistų viešpatavimo atėjo 
kruvinoji admirolo Hortliy 
diktatūra. Francijoje prie val
stybes vairo atsistojo 
care tiktai po to, kai 
•vos šalininkai sudraskė 
listy Partiją ir apardė 

Konfederacijų.
Kaip ta rusų patarle 

eKuda kon’ s kopytom, 
rak s klešnioj” — Kur 
kanopa išmina duobę, 
įsikrausto vėžys. Paskui Leni
ną ir jo pakalikus seka Hor- 
thy, Ludendorfas su llittleriu, 
Zankovas, Pdincarc (ir Mus- 
80*11111.

Kas nenori reakcijos ir piųc- 
spaudos, tas turi lygiai L— . 
\prieš bolševizmą, kaip ir prieš 
fašizmą.

APGAUDINĖJO VISUOMENĘ

fa-

reikalams, 
užlaiky-

stačiai 
darbų

“.. .Tais metais buvau 
Federacijos apmokamas dar
bininkas, ir dirbdamas prie 
laikraščio ir prie visų lape
lių pamačiau, kad jų visi 
tarimai, kuriuos jie saky
davo esant iš Maskvos, bu
vo padaryti ant Delancey 
Street, New Yorke. Ir kuo
met jie ateidavo į kuopos 
susirinkimą su ‘maskviniais’ 
tarimais, tai aš faktais pri
rūdydavau, kad tai melas.’’ 
Zabulioniui teko su jais per-

Poin-
Mask-

I Areštuotieji socialistai siun
čiami į Solovecko salas.

sako: ________
Slio BBRL1NAS- ru«s’ 21 ,(“For’ 
tenai vei’ts)- — Sovietų valdžios po

litinė policija (įpjirmiau vadi
nama “čeką”) nepaliauja žiau
riai persekioti socialistus ir 

’ Į šiaip darbininkų veikėjus. Kas 
savaitė daromi areštai žmonių, 
kurių vienintelis prasikaltimas 

kovot Pra ^as> Priklauso ar"
ba kada nors pirmiau* priklau
sė socialitinėms partijoms. 
Kaltinimų jiems jokių kitokių 
neturi ir areštuotųjų teisman 
neatiduoda — sodina

. . . i kalėjiman be jokio teismo.
Anąmet mūsiškiai komunis ,^e^įmas kalėjimuose beveik 

tai sutverė fondą neva Lietu- visur be fuįi-
vos “revoliuciniam” judėjimui K 'kentėjimo kaliniai baisiai 
remti ir pavadino jį “Agitaci
jos ir Lietuvos Darbininkų 
(Iclbėjimo Fondu”. Dabar to 
fondo sekretorius, V. J. Zabu
lionis, “Keleivyje” iškelia aikš
tėn kai kurias jo paslaptis. 
Pasak jo, į fondą įplaukė vi
so $7,716.66. Jie tapo išleisti 
taip: •

Albakui duota ... .$1,500.00 
Į *Rankp.’ pasiųsta $1,000.00 
Ješkevičiutei duota $1,500.00 
J. Car .................. $1,000.00
Stilspnui .................. $500.00
Jukiciliuli .............  114.30
“Laisvei” .................. 174.00
Smulkių išlaidų .... 67.93

tiesiai

Viso

Liko pasiųsta į Lietuvą $1,- 
860.43.

Komunistai per savo laik
raščius (“Laisvę” ir kt.) skel
bė, kad keletas tuksančių do
lerių iš tų pinigų buvę pasiųs
ta į Lietuvą. Tuo tarpu Za- 
bllUonis sako, kad tai melas;

$5,856.23

kenčia ir dvasiniai.
Pagarsėjęs rusų socialdemo

kratų vadas, Scrgiei Jcžov 
(Martovo brolis), kurs vėl ta
po suimtas ir išdangintas šiau- 
rėn į Viatkos kalėjimą, pa
skelbė bado streiką ir pranešė 
sovietų valdžiai, kad jis nusi- 
žudysiąs, jei 'barbariškas ka
lėjimo režimas — žiaurute ka
linių persekiojimas, niekini

mas ir žeminimas nepasiliaus. 
Tas pagrūmojimas kiek pa
veikė ir dabar 
Viatkos kalėjime 
švelniau.

Iš Petrogrado 
apte panašų atsitikimą. Nebe- 
pąkęsdami kalėjimo režimo 
dešimts kalinių kairiųjų “es
erų” paskelbė bado streiką, 
pareikšdami, kad jie nusižu

dysiu, jei tas beprotiškas per
sekiojimas uždarytųjų kalėji
me socialistų nesiliausiąs. Ta
tai irgi paveikė ir kalėjimo re
žimas truputį sušvelnėjo.

su kaliniais 
apsieinamą

gauta žinių

I Socialistai tremiami l Solo- 
vecko salas.

Sovietų valdžia panaikino 
koncentracinį punktą Porto- 

minske, kur buvo danginaipi 
areštuotieji socialistai. Buvu
sieji tame koncentracijos punk
te Belaisviai, kaip dabar pasi
rodė, tapo išgabenti į dar šal
tesnę ir nuožmesnę vietą — 
į Solovecko salas, Baltosiose 
Jūrėse. Tarp išsiųstųjų yra ne
mažas skaičius džiova sergan
čių. Naujojo kon$mtraciniio 
punkto administracija, sar
gai, kalįnių dabotojai suteideda 
iš kriminalinių xir pusiau kri
minalinių [prasižengėlių, kurie 
“geru elgesiu’* ir stropiu iš
tremtųjų socialistų dabojimu 
nusipelno sutrumpinimų savo 
baudos termino. Visi areštuo
tieji sugrusti ant vienos de
šimtinės žemes; /penžlengti ri
bos neleista ir j e/ kuris norė
tų ribą peržengti, sargams 
įsakyta šauti. Jokių laiškų, 
daiktų, arba maisto nuo savo 
giminių kaliniai negali gauti, 
nes aštriai uždrausta. Dagi ar
timiausioms gjm^nems — tė
vams, arba žmonai, — gauti 
leidimas pasimatyti su areš
tuotaisiais begalo sunku ir ri
zikinga. Šį mėnesį navigacija 
užsidarys, tuo budu privažiuo
ti laivais prie areštuotųjų ne
bebus galima.

Lietuvos ūkio atstatomas 
ir koperacija

(“Tallla”]

Pasauliniam karui per 
tuvą praūžus, ūkininkai spar
čiai ėmėsi darbo, tvirtai tikė
damiesi pakelti savo ufkį ligi 

prieškarinio laipsnio, o kai ku
rie itet manė jį žymiai, page
rinti. Kiek tai butų buvę at
siekta, šiandien sunku /pasaky
ti, peš* istpriniai-politinė Lie
tuvos padėtis, kuri • tampriais 
ryšiais supainiojo musų šalies 
finansus su Vokietija, suvar
gino musų Ūkininkus, palikute 
juos be skatiko; Įvedus gi pa
stovią valiutą, daugelis ūkinin
kų paliko ne tik be pinigų, bet 
ir ūkio produktai negalėjo bū
ti exportuojami kaimynėn Vo
kietijon. Tuo 
atsidūrė tarp dviejų griovių. 
Vienu atveju 
reikalas ieškoti naujų prekybos 
rinkų, kitu gi atveju, kaip ga- 
li.wt atsiĮMilaidoti (nuo
kasdien vertybėje mažėjančios 

vokiečių marikes, 
markės puolimas 
daigiausiai žalos visam kraš
tui, tat ir buvo padėtos pa
stangos, kaip galint greičiau 
įvesti pastovią valiutą., šian
dien nors vokiečiai toli gražu 
njepasiliuosavo nuo ma’rkės 
puolimo, mes jau antras metas 
turime apyvartoje litus.- Tik 
litų trukumas ir/ dėl susidė
jusių apystovų, ūkio produktų 
pigumas, ne tik kad neduoda 
musų ūkininkui tobulinti savo 
ūkį, bet kartais jis neturi net 
kuomi ir mokesnius užsimokė
ti. Esant tokiai padėčiai Lie
tuvoje, ūkininkai kaip tik tu
rėtų būti atsargesni su įvai
riais spekuliantais, kurie ne
žiūrėdami kaip atskirų, taip 
viso krašto ūkio atstatymo, 
stengiami pasinaudoti.

Arčiau įsižiūrėjus šiltis lai
kais ir į kilų šalių ūkį, taip 
pat randame visko; tik tep 
ūkininkai daugiau organizuoti 
ir įgeriąu įstengia kovoti su į- 
vairiais nenaudėliais. Jeigu 
šiandien prisižiūrėti į bet ku
rios kultūringos šalies gyveni
mą, mes rasime visą eilę at
skirų organizacijų, kurios de
da visas pastangas kovoti su 
tokiomis nenormalėmis sąlygo
mis. Arčiau gi įsižiūrėję į tų 
šalių ūkininkų organizacijas, 
veik visur rasime viršyjantį 
skaičių koperatyvų, kurie ūki
ninkams yra tikriausias tarpu
savio susibūrimas bendrai ko
vai. Be abejonės, yra tai ne
lengva kova ypač koperaty- 
vams, kuriems tenka dirbti 
kūr kas sunkesnėse apystovo- 
sc, negu privatiniems pirk-

Lie-

budu LtetiTva

spyre skubus

nuo

Kadangi 
e> užvis

— i. miijul_____ mmmm^R^rtnadienls, Spalis T, 1928
liams, o ypač tą sunkumą, jau
čia tie koperatyvai, kurie turi 
tikslo kelti kultuvą: aprūpinti 
ūkininkus trąšomis, sėklomis, 
Reikalingomis ukitfi mašino
mis,' veisliniais gyvuliais ir 
t.t. Tokis veikimas tokia plot
me, be orgauįzuotos pagelbos 
visąi negalimas.

Be to, dar geras organizaci
nio darbo sutvarkymus reika
lauja tinkamai išsilavinusiu 
bendradarbių, kurie privalo 
atatikti didėjantiems kopera- 
oijos veikimo reikalavimams. 
Šiuo atėju daug padeda kope- 
racijos mokykla ir kursai, ku
rių ir steigimas ir tobulini
mas būtinas. Taip pat reika
linga rūpintis kad koperatyvų 
veikimas kiek galint btftų ple
čiamas ir pačių narių stropiai 
remiamas. Tam reikalinga 
stipresnis narių susiorganizavi- 
mas gilesnis pažinimas pačios 
idėjos ir aiškinimas jos tiems 
kurie neįviertindami kolperaci- 
jos minties kėlimo. Kopera
tyvai energingiau privalo pla
tinti kiekvienam ūkininkui 
būtinai reikalingas žinias, ne
gu lig šiol tai buvo daroma. 
Aatatinkamo šiam darbui mo
kslo laipsnis, iš tų, kurie yra 
koperaqijqs vadovybėj, ališku, 
dar negali būt reikalaujama, 
nes tam trūksta pagrindo. Ta
čiau, jei to mokslo įgyjimo bute 
siekiama, jau tuo šioj srity 
bus daug nuveikta. Kitų kraš
tų koperatyvai senai jau rėme 
ir remia atatinkamas mokyk
las, kursus, narių susirinki
muose daro pasikalbėjimų-pa- 
skaitų, turi artymų ryšiu su 
a tatinka momi s organizacij o- 
mis kurte teikia patarimų kaip 
koperaty vams, taip ūkininkams 
jų praktikos darbe. Kiek gir
dėti ir Lietuvos koperacijos 
b-vių sąjunga turi tokių pat 
ryšių su Lietuvos agronomų or
ganizacija.

Nemažą 
vaidmenį 
pavyzdingų
ūkio parodų, ir aktingas jose 
dalyvavimas. Koperatyvai; 
kaip tik privalo kreipti į tai 
dėmesio. Apskritai, šfoj sri
ty ateities koperacijos dirva 
gana plati ir nelengva. Kiek 
^operacijos jau yra Lietuvoje 
nuveikti ir kiek jie ateity nu
veiks, priklausys nuo to, kiek 
imtys nariai įvertins kilnią 
koperacijos idėją.—P. S.

ukio atstatyme 
vaidina |lankymas 
ūkio kraštų, žemės

Žemes drebėjimai
tyčines drebėjimas . yra nuo- 

stambus apsireiškimas ir mažai 
suprantama^. žemės drebėji
mai nuo seniausių laikų išnai
kino žemes ir likusius žmones 
icišpasakytai išgąsdino. Moks- 

. įninku statistikos rodo, jog 
iki 1903 metų buvo 159,782 
žemės drebėjimaji. Vėlesniais 
metais, (kuomet tikresni re
kordai buvo vedami, rekor- 
duota ap|e 60 žemės drebėji
mų per metate,

Del žemės drebėjimo prie
žasties geriausi mokslininkai 
ginčijas. Prof. Fraderick W. 
Sohon, Fordhamo universite
to’ geologas, nesenai sakė, jog 
žemė po pluta neištirpus, kaip 
paprastai kad manoma. Tem- 
l|eratura nežinomai. Žeme na
tūraliai 
varumą 
euriuos 
viršaus 
inas nuneša daugelį akmens ir 
padaro spaudimo permainas. 

Kai tie pasiekia laipsnio stip
resniu negu akmuo gali kęsti, 
akmuo suskyla ir slysta, pasi
daro dubimai, kurie gali būti 
tik kelių pėdų, bet tas netikė
jas sluoksniu persilaužimas 

yra priežastis didelių žiemės 
drebėjimų.

Žemės drebėjimai yra įvai
rių laipsnių didumo. Kai kurie 
. ų vos tik jaučiami ir tik tam 
tiikrų pnietajisų užrėk orduotr; 
<iti vėl esti taip smarkus, kad 
sugriauna namus, suplaišo že
me ir išnaikina tūkstančius 
gyvasčių. Žemės drebėjimų il
gumas irgi nevienodas. Kar
tais esti tik vienas krutėjimas,

bando suvesti į lygs- 
,viršaus spaudimus, 

sudaro kalnai arba 
nelygumai. Išgriauži-

kuris po kelių Sekundų susto
ja, o kartais daugelis susiju
dinimų sekančių viens po ki
tam. Ir tęsiasi per kiek laiko, 7
kartais per savaites, kairiais 
dagi mėnesiais nenutilsią.

Nežinia, ar kur yra žemės 
viršius, kuris nedrebės, bet yra 
vietų, kur drebėjimai nieka

dos nepasireiškė. Vietos, kur 
dažniausiai esti drebėjimų, 

yra tos, kur veikiantieji ug- 
nekalniai randasi, netoli augš- 
tų kalnų ir ten, kur akmenys 
yra naujo geologinio amžiaus. 
Tokios vietos randasi Vidur
žemių jūrių apyribėse, Didžio
jo Vandlenyno antkrantėse ir 

■jo salose, aplink Alpus ir Ry
tų Indijos salose.

Daugiausiaiz žemės drebėji
mų užrekorduota Italijoj, viso 
27,672 drebėjimai; Japonija 
antra, su 27,562; trečia Grai
kija, su» 10,306; Piętų Ameri
ka1 užrekordavo 8,018; Meksi
ka turėjo 5,586; Pacifiko ant- 
krantės tuRęjo 4j,467, aršiau
sias iš kurių buvo San Fran- 
cisco žemės drebėjimas 1906 

metais, ir Atlantiko antkran- 
tės — 937. -n

Latvių rupesnis 
kuršiais.

Ryga. (E.). — Latvijos uni
versiteto mokslo draugija nuta
rė prašyti Lietuvos valdžios su
teikti Klaipėdos krašto kur
šiams tautinę autonomiją. Kur
šiai dšą Latviai tiktai vokiečių ? 
valdymo laikais suvokietinti. Mi
nėtos mokslo draugijos jau esą 
padaryti žygiai kuršių tautiniam 
susipratimui pakelti ir 2 pasto
rių sutikę važiuoti pas kuršius 
pamaldoms latvių kalba laikyti. 
Nutarta šelpti likusius kuršius 
medžiagiškai ir suteikti kuršių 
jaunuoliams stipendijas mok
slams latvių mokyklose eiti, kad 
jie galėtų prisiruošti mokytojų 
darbuotei. Pripažinta geistinu, 
kad latvių turtingosios šeimynos 
pasiimtų auklėtj kuršių vaikus 
ir vasaros metu apsigyventų pas 
kuršius. Taip pat Latvijos vy
riausybė turėtų daryti žygių 
kuršiams prie latvių tautybės 
atkreipti.

Nauji balsuotojai New 
Yorke turi mokėti skai
tyti ir rašyti angliškai.
» Tie, kurie nesenai buvo na- 
turalizuoti ir kurie pirmą sykį 
balsuos New Yorko valstijoje, 
turi Žinoti, Šioje 'valstijo

je priimta naujas įstatymas, 
kuris reikalauja, kad nauji 
balsuotojai mokėtų skaityti ir 
rašyti angliškai. Tas IteČia j 
apie 180,000 balsuotojų šiais i 
metais. Jie turės parodyti mo- ' 
<yklos diplomą arba turės per
eiti egzaminą prieš registrari- 
jos dieną. Daugelis naujų bal
suotojų yra svetur gimusieji, | 
bet daugelis .yra gimę Suv. I 
Valstijose, kurie nuo pereitos I 
rinkimų dienos jau sulaukė 21 * I 
metus ir tokiu bu?du gali bal- 1 
suoti. > Visi, tiek čion gimę tiek I 
svetur gimę, turės parodyti, I 
kad moka skaityti ir rašyti I 
angliškai. I

Įstatymai liečia f/ilk naujus I 
balsuotojus, o ne tuos, kurie I 
jau balsavo arba galėjo bal- I 
suoti prješ sausio 1, 1922. Seni I 
balsuotojai, kurie jau balsavo, I 
ir tie,' kurie galėjo balsuoti I 
prteš tą dieną nors taip ir ne- ■ 
darė, gali ateinančiais rinki- I 
mais balsuoti kad ir nemoka I 
skaityti ir rašyti angliškai. I 

(FLIS). I

Įvairenybės
Auksas juroje.

1916 m. vokiečių minos buvo 
paskandintas ties Airija White 
Star Line laivas “Laurentic”Mku- 
riame buvo aukso lidinių 5 mi
lijonų svarų sterlingų vertės. 
Anglijos valdžios jurų departa
mento pastangomis iki šiol jau 
yra ištraukta iš juros dugn'o to 
aukso apie 3,800,000 svarų ster
lingų.



Pirmadienis, Spalis I, 1923
R*W

Baisus lenku teroras 
Vilniuje

ir lėšų taip pat žinoma neduo
da). Mokslas seminarijoj jau da
bar liepos įnėn. 27 d. turėtų pra
sidėti; atsakymo dar nėra. Kas 
daryti su buvusios seminarijos 
mokiniais — nėra žinios. Visus 
matyt, lenkų valdžia nori praša- 

. linti. - x
Su didžiausiu vargu lietuvių 

“Ryto” draugijai per 1921 ir 
i 1922 metus pasisekė įsteigti apie 

120 pradžios lietuvių mokyklų 
Vilniaus krašto sodžiuose ir 
miesteliuose. Daugybę dar rei
kėtų įsteigti. Tarptautiniu trak
tatu ir pasižadėjimu Tautų Ly
gai, Lenkų valdžiai negali drau
sti svetimtaučiams turėti savo 
kalba pradžios ir vidurinių mo
kyklų. Negalėdama tiesiog už
drausti, išgalvojo visokių pink
lių. Reikalauja, sakysime, tinka
mų mokyklai namų, reikalauja, 
kad skirtas namas butų pripa
žintas tinkamu tam tikrų komi
sijų iš lenkų gydytojų ir inži
nierių. Tokios komisijos, žino
ma, neranda dzūkų krašte nė 
vieno tinkamo namo naujo gi 
taip greit nepastatysi, ir moky
klų, neva dėl tos priežasties, 
steigti negalima. Pasisekus susi
tarti dėl namo, randa kitų kliū
čių, netvirtina mokytojo, jeigu 
jis nėra ienkų pilietis, arba ne
moka gerai lenkiškai. Vienos ap
skrities (Belstogės) švietimo 
globėjas be jokių ceremonijų net 
pareikalavo, kad visose lietuvių 
pradžios mokyklose viskas, be 
lietuvių kalbos, butų dėstoma 
lenkų kalba. Reikalavimas visais 
atžvilgiais yra neteisėtas ir prie
šingas dargi lenkų įstatymams, 
ir žinoma, nebus jis pildomas.

Lenkai neduoda ramumo ir 
kitoms lietuvių kulturiniems 
įstaigoms. Pasirodė jiems pavo
jinga dargi Lietuvių sanitarinės 
pagalbos draugijos ligoninė Vil
niuje, .tur būt dėl to, kad geres
nės neturi ir lenkai ir kad ta li
goninė, pigiai gydydama ligo
nius, atneša labai didelę naudą 
visiems Vilniaus krašto gyven
tojams be skirtumo tautos ir ti
kėjimo. Tai ligoninėj uždrausta 
dabar turėti savo vaistinę, 'liep
ta iš naujo nors jau gyvuoja 5 
metai, prašyti leidimo, dviem lie
tuviam gydytojam uždrausta toj 
ligoninėj darbuotis, nes neturį 
lenkų pilietybės ir esą politinių 
atžvilgiu lenkams neištikimi.

Trys labai svarbios • lietuvių 
įstaigos — Laikinasis Vilniaus 
Lietuvių Komitetas (Vilniaus 
lietuvių atstovybė). Vilniaus lie
tuvių kliubas ir lietuvių valgy
kla — užima nedidelį bustą iš 4 
kambarių. Rugpiučio 14 d. š. m. 
gautas pranešimas, kad miesto 
valdyba tą bustą rekvizuoja len
kų valdžios reikalams. Prieš to
kią didžiausią sauvalę paduotas 
skundas; atsakymo dar nėra. 
Jieško visokių pinklių kad sa
vo darbą prirodytų teisėtų.

Lietuvių labdaringos įstaigos, 
prieglaudos našlaičiams, kurių 
yra dešimtis, skursta blogiau
siuose bustuose; buvo mėginta 
net iš tokių bustų prieglaudas 
iškraustyti. Ligšiol dar tat ne
pasisekė. Nedrįso dar apie tūk
stantį vaikų našlaičių išmesti į 
gatvę.

Vilniuje eina du lietuvių laik
raščiu lietuvių kalba ir vienas 
lenkų kalba. Tų laikraščių ir jų 
redaktorių padėtis be galo sun
ki. Laikraščių numerius nuolat 
konfiskuoja, redaktorius sodina 
kalėj iman. Beveik visi lietuviai

Vilnius. (Elta). — Lietuvių 
padėtis Vilniaus krašte pasta
ruoju metu pasidarė visai nepa
kenčiama. Lenkų valdžia, matyt, 
yra nutarusi visai lietuvių gai
valą panaikinti, ar bent.jį taip 
suvaržyti, kad visai menkai be
turėtų gyvybės. Paduodamieji 
faktai iliustruoja lietuvių padė
tį Vilniaus krašte.

Beveik visi lietuviai inteligen
tai dar 1921 met. buvo paskelb
ti svetimšaliais. Jiems buvo iš
duoti paliudijimai, kuriose rašo
ma, kad jie esą svetimšaliai, 
“Kauno Lietuvos” piliečiais. Ka
dangi tokiems svetimšaliams ne
galima niekur be leidimo išva
žiuoti iš gyvenamosios vietos 
(kaip baudžiavos laikais) ir ka
dangi išleistais tam tyčia įstaty
mais jiems gali būti uždrausta 
verstis jų profesija (kas jau da
bar ir daroma — gydytojams 
draudžiama praktikuoti, vaisti
ninkams laikyti krautuves ir t. 
toliau) ir gręsia pavojus kiek
vienu momentu būti išvarytam, 
lietuviai inteligentai > priversti 
buvo prašyti Lenkijos piliety
bės; po pripažinimo Lenkijos sie
nų kito išėjimo 'lietuviams nebe
liko. Bet ir čia daroma didžiau
sių kliūčių. Gauti lenįfų piliety
bę tegali šiame krašte gimusie
ji arba labai ilgai, ne mažiau 
kaip 10 m. čia gyvenusieji ir tai 
tik lenkų akyse politikos atžvil
giu ištikimi. Nedaugeliui pasise
kė ta pilietybė gauti, o jau vi
siems tiems, kurie gyvena ma
žiau kaip dešimtį metų, nors ap
sigyvenę čia dar prie rusų, ar 
vokiečių, gauti pilietybę nėra jo
kios vilties. Tokių yra apie 30 
žmonių; visi jie gali būti išva
ryti, kas jau dabar ir daroma: 
— dviem Švenčionių gimnazijos 
mokytojams Untuliui ir Butkui 
paliepta iki rugsėjo 1 d. išva
žiuoti.

Yra Vilniuje lietuvių “Ryto” 
draugijos privatinė gimnazija, 
kurioje niokosi 500 vaikų. Jokių 
teisių ir lėšų lenkų valdžia tai 
gimnazijai neduoda. Baigusius į 
Lenkų universitetus nepriima. 
Nežiūrint to kasmet liepia pra
šyti leidimo, šiemet į tokį pra
šymą atsakė, kitd duos leidimą, 
jeigu labai daug bus mokoma 
lenkų kalbos, lenkų istorijos ir 
geografijos ir jeigu visi moky
tojai turės lenkų pilietybę. Ka
dangi lenkai gerai žino, kad be
veik dvidešimt tos gimnazijos 
mokytojų pilietybės neturi ir 
gauti negauna, tai toks reikala
vimas yra lygus gimnazijos už
darymui. Tokia pat padėtis yra 
ir Švenčionių lietuvių gimnazi
jos. Paduoti skundai centralinei 
lenkų valdžiai Varšuvoj, atsaky
mo dar nėra, nors mokslas jau 
už kelių dienų turi prasidėti.

Prirengti mokytojams prad
žios mokykloms jau 7 metą gy
vavo Vilniuje mokytojų semina
rija trijų metinių kursų. Dar 
pernai lenkų valdžios buvo pa
tvirtintas leidimas tokiai moky
klai. šiemet liepos mėn. gautas , 
įsakymas tą mokyklą uždaryti. 
“Jei norite (pasakyta tame įsa
kyme), galite prašyti leidimo se
minarijai iš penkių kursų” su 
plačia, žinoma, lenkų kalbos ir i 
istorijos programa. Kas pasiliko 
daryti? “Ryto” draugija prašo 
leidimo tokiai mokyklai (teisiųinteligentai jau yra buvę redak- lenkų šnipo suareštuotas kovo 6
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toriais. Dabar žinoma, iš redak
torių reikalaujama dar lenkų pi
lietybės.

Kratoms ir areštahis nesima
to galo. Pastaruoju metu daug 
žmonių (apie 30) suareštavo 
Švenčionių apskrityje, arti laiki
nos Lietuvos sienos vien tik už 
tai, kad jie Ipda jų valsčiai pri
klausė Lietuva, buvo paimti Lie
tuvių kariuomenėn, o dabar ati
tarnavę sugrįžo savo tėviškėn. 
Šiemet birželio mėnesį buvo 
kratos Laikinajame Vilniaus lie
tuvių Komitete du kart Centro 
komitete nukentėjusioms dėl ka
ro šelpti ir du kart p. Em. Vilei
šienės vedamo j prieglaudoj. Bir
želio 27—30 d. š. m. buvo areš
tuoti 3 moksleiviai baigusieji 
gimnaziją: Umbrasas, žemaitis 
ir Pakula, 2 baigusių mokytojų 
seminariją — Kumpa ir Temu- 
levičius ir vienas 7 klasės gim
nazistas Tijūnėlis. Suimti neva 
už šnipavimą Lietuvos naudai. 
Yra tikrų žinių, kad jie visai ne
kalti. Juos norėjo vokuoti lenkų 
šnipas, kuris apsimetęs Lietuvos 
valdžios agentų, prikalbinėjo 'lie
tuvius moksleivius padėti jam 
rinkti žinių neva tai Lietuvos 
valdžiai. Suprovokuoti kuią nors, 
tur būt, jam ne pavyko, gana to, 
kad įskundė ir suareštavo. Pa
vykus su dideliu vargu tėvams 
apsilankyti kalėjime pas savo 
sūnūs ir paleidus vieną už trijų 
milijonų užstatą, paaiškėjo da
bar, kaip lenkų žandarai elgiasi 
su suimtaisiais jaunuoliais. To
kio barbarizmo, tur būt nėra bu
vę niekur pasaulyje. Štai ką ra
šo vienas suimtųjų: “Po ilgos 
kratos nuvedė mane į “Urząd Po- 
liciji Panstwowej” — Dominin
konų gatvė Nr. 3, kur mane kal
tindami šnipavime Lietuvos nau
dai, tardė kelias valandas. Ka
dangi aš nesijaučiau ir nesijau
čiu kaltu, tai žinoma, ir nega
lėjau prisipažinti prie jų stato
mų, užmetimų. Tuomet ėmė ma
ne mušti. Pirmiausia davė per 
veidą, kad net kraujai pradėjo 
bėgti iš nosies, paskum mušė 
gumine lazda su švino buožele 
ant galo, pririšę rankas prie ko
jų, užvertę aukštyn, per padus 
ir kulnis kokias tris valandas. 
Kadangi nuo tokio mušimo be
veik netekau sąmonės, tai suti
kau su jų kaikuriais, visai ne
teisingais, užmetimais.” Dar 
biauriau ir smarkiau mušta ki- 

‘ti penki suimtieji. Jonas Kum
pa savo tėvui Kaziui Kumpai, at
vykusiam iš Marcinkonių, Gardi
no krašto, aplankyti savo sunaus 
Lukiškių kalėjime 1923 m. rug
piučio 4 d. pasakė: “Lepkai la
bai mušė mąne”. Pranas Tamu
levičius savo tėvui Pranui Ta
mulevičiui iš Marcinkonių aplan- 
kusiam irgi pasodintą sūnų Lu
kiškių kalėjime Vilniuj pareiš
kė : “Lenkai mane taip smarkiai 
mušė, kad vos gyvas likau’\ Kli
mas Plokštis 22 m. amž. iš Mar- 
gienių kaįmo, Gardino gub. Mar
cinkonių v. ant skiedrino savo 
namuose malkas kapuodamas 
juvo lenkų kareivio suimtas, at
vežtas 1923 •hi. kovo 6 d. į Mar
cinkonis milicijos nuovadon. Bu
vo suimtas, kaipo neinantis į ka
riuomenę. Tarp 6/III — 7/III 
23 metų valstybės milicininkai 
visokiais nežmoniškais budais 
nardydami nukankino mirtinai. 
Palaidotas 1923 m. kovo 10 d. 
Marcinkonių kapuose. Jonas Gal
ėjas 28 metų amž. iš Puvočių 
Gardino gub., Marcinkonių valse. 

d. atvežtas Marcinkonių polici
jai, kuri suimtąjį tardS barba
riškai ir betardydama nukanki
no 1923 m.; kovo 7 d. palaido
tas Marcinkonių bažnyčios ka
puose. Marcinkonių kaimo žmo
nės matė nužudytųjų kūnuose 
žaizdas, o netoli milicijos “po- 
sterunko” buvę žmonės girdėjo 
naktį iš 6/III — 7/III baisiau
sią tardomųjų šauksmą ir deja
vimą Tomas ščesnulevičius iš 
Marcinkonių XII/19 lenkų šnipo 
buvo nušautas, kada girdėdamas 
žmogaus šauksmą įėjo į namus, 
kur šnipas atiminėjo piAigus nuo 
Petro Gaidžio. Palaidotas 23/XIl 
Lazdyno kapuose.

Taip elgiasi lenkai su lietu
viais Vilniaus krašte. Prieš to
kius nežmoniškus jų darbus kan
kiniai protestuoja ir praneša lai
sviems lietuviams ir visam civi
lizuotam pasauliui.

“BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS”
Parašė C. Houston Goudiss. Leidė

jas The Forecast. Amerikos geriau
sias maisto magazinas. Įjsteigčįas The 
Forecast mokyklos valgių. Maisto pa
tarėjas, The People’s Ęome Journal. 
Lektorius apie virškinimą.

“Nepalyginamai geras maistas pa
saulyje” — tai yra visatinas pripaži
nimas mokslo kas link gryno pieno.

“Stipriausias maistingumas skysti
mo formoje”, tai yra aprašymas kuris 
tinka tai tikrai maisto gamtos dova
nai.

Tvirčiausiam vyrui geriausis ir pi- 
giausis maistas dėl sveikatos. Del 
silpniausio vaiko vienas užtikrintų gy
venime dalykų. Del visokių žmonių 
visokiame padėjime, nuo pirmo mažy
čio verksmo iki paskutinės gyvenimo 
minutos grynas pienas yra didelis 
tvirtumo gamintojas; pirmas apsisau
gojimas nuo visokių ligų.

Jo naudą galima gauti dviem bu
dais. Vienas, gaukit šviežio pieno iš 
lokių karvių kurios yra gerai apsau
gotos nuo nešvarumų ir ligų ir yra 
vartojamas žmonių kurie tikrai prisi
laiko hygienos ir sanitaringumo.

Kur tas nėra galima padaryti, ar
ba kur dastatymas tokio pieno nėra 
gana užtenkamas, kad užganėdinus 
paprastus reikalavimus — kur klima
tus arba reikalavimas namų šeiminin
kių bųtų pilnai pasitiketinas dėl jų šei
mynos virimo ir kepimo — Bonrden’s 
Evaporated Pienas visuomet yra toks 
kuris atsako reikalavimas.

Mes žinome, , kad tai yra tiesa — 
nes pienas yra vartojamas kaip tik 
atsirado pati istorija — ir yra pačiu 
faktu, kad mes dalį savo gyvenimo 
praleidžiame nepastebėję, nes tai yra 
labai svarbu musų kasdieniniame val
gyje.

Daugelis musų nevartoja užtekti
nai pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, 
kad mes vartotumėm veiną kvortą 
gero, gryno piėfto dienoje kiekvienas 
žmogus savo namuose ? Nes pienas 
yra tikras maistas ir reiškia augimą 
yaikų, sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant pieną žiūrėkite kad 
butų geras, grynas, švarus, tai yra 
labai svarbus dalykai.

Nei vienas namas negali būti be ge
ro pieno virimui. Kiekveinas groser- 
ninkas parduoda Bordens Evaporated 
Pieną. Pabandykit -klaną šiandien — 
bet gal jus esate vienas iš tų milijonų 
kur nevartojate kitokio pieno. Lai
kykit kenuką ant lentynos ir išreiškit 
pieno klausimą.

Bordens Evaporated Pienas yra 
gryniauias ir gardžiausias kenuose 
piends. Pentres lentyna be jo išrodo 
labai tuščia. Virtuve kuri nežino šio 
pieno, praelidžia daug progų kaipo ge
ro ir maistingo valgio.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
3106 South Halsted Street

1 Pradines Aukštesnes Mokyklos /
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo i Universitetus

už pamokinimą vakarais per tris menesius $18. 
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną menesį $20. 

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

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

Ofiso Telefonas LR TI A RDOAD Busto Telefonas 
Central 4104 U, ZV. Armilage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS .
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

nat’l Cartoon Co., N. Y.

NAUJIENOS, UHcaga, m.

DR. VAITUSH. O. D
Lietavis «Mlą specdalifltM

ZENONAS BANEVIČIUS
Atsisveikino su šituo pasauliu 
rugsėjo 28 d., 7:15 vai. vak.

< Burnside ligonbutyje. Miręs 
turėjo tik 34 metus amžiaus ir 
buvo nevedęs. Amerikoje išgy
veno 17 metų. Paėjo iš Telšių 
apskričio, Varnių parapijos. 
Ainerikoje liko 2 nuliūdę bro
liai: Kazimieras ir Juozapas, o 
Lietuvoje sielvartaus išgirdusios 
jo 2 sesutės — Kazimiera ir Pet
ronėle, apie jų mylimo brolelio 
mirtį.

Laidotuvės bus utaminke, 
spalio 2 d. iš namų 8809 Houston 
Avė., So. Chicago, III. Numirė
lio kūnas virš paminėtą dieną 
8:30 ryto bus išlydėtas į šv. Juo
zapo bažnyčią, iš ten į šv. Kazi
miero kapinyną.

Visi gimines, visi draugai ir 
sandraugai ateikite atiduoti pa
skutinį atsisveikinimą Zenonui!

Mes broliai nubudę, su Širdgė
la liekamos vieni.

Kaziimieras ir Juozapas 
Banevičiai.

Akly, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis

visokios rųšies gy
džiau per 25 metus 
prie State gatvės.

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

Paprašyk dykai knygeles.

Franklin 0. Barter
' SPECIALISTAS 

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

10 iki 12

DR. M. T. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912

CLAYAWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo** and texture of the 
skin $
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Ciear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soti 
and smooth $ '
You Can obtain regular sizes Irom your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories^ 
tndianapolis, Inaiana, for a trial tube./ 4
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PAVEIKSLŲ KNYGA 350 
artistiškų mergų paveikslų, ku 
rie perstatų įvairių šalių mo
teris bei mergihas gražiame 
pavidale. Pasiskolink šitą pui
kią knygą, o pamatysite garsių 
artistų veikalus. Paiskolinairie 
visokias lietuvių kalboj kny
gas pasiskaitymui ir 
skaitytojams į visas 
šaulio. Reikalaudami 
informacijų rašykite 
adreso:
Lįithuani|an Book Exchange 
837 W. 34-th Place (Dept. N.) 

Chicago, III. (

siuiičhim 
dalis pa- 
platesnių 

ant šio z

Dr. Aniele Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

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

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 

•hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedely, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.

' dieną.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

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

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mSnesį, aš gydysiu visut 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį , mokestį, būtent 
$12.50 ,bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, nedalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numąžinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gyoym? 
žinomą medicinos ‘mokslui.

Dr. H. G. MartVi 
337 W. Madison f* 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 rr.» 

tai — puikiau&Mi 
darodymas, kad a 
I esu pasekminftVJ 
ir prieinamas, aa , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Pcrsitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
ųietodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
E laukte plaukia į mano gydymo kam- 
arius kasdien. Ateik tuojau dėl dy

ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—-RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė! 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatonrds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
33Z W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Palengvins akių TaptPsą, kuria 
esti, priežastimi gal » skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteikusio, nervuoto- 
mo, skaudamą akių baršti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, fttitah 
so trumparegystę ir tclir*<y2tę. Pri
renka teisingai akinius. Visupse at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausio 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 19 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47 ta

Phone Boulevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidšs su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skzn- 
dėjim<ą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvCa

Ant1 trečio augšto virš Platto a|>- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
SeptintadienjRis P r. iki 12 dienos.

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

3639 W. Roowevelt Rd.,
Phone Crawford 3140 /

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S.. Cicero Avė., Cicero, 111.

Netoli Cicero Stoties Douglas
Park Elevatorio. <

Rcuidencijos iTel. Brunswick 4887

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

▼ & X, V-O L , 1U.
ŠVentad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., 
Kampe s Robey ir Nerth Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
,t NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ij jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
Sti Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedeliomis 9 iki 12.

lies. Phone Republic 7812 
Rėš. 6117 So. Talttian Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

1-5 P. M., 7-9 P. M.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

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

. Tci. Yardg 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11
ii. prieš piet. Mišparai 7:30 va

landą vakare.
Visus bažnytinius patarnavimus Ii 

atliekame pagal Jėzaus Kristaus j 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo. ■
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Žinoma ir kita moteris
Arba kodėl vyras nepirko savo 

žmonai atatinkamų drabu
žių.

Šeimyninių reikalų teismo 
teisėjui VVilliam Morganui pri
sieina visokių dalykų girdėti. 
Vienas yra nepasitenkinęs vie
nu daiktu, kitas — kitu. Štai 
Henrietta Morgan akui|džiasii, 
kad ji jau nebeturinti net kuo 
pasirėdyti.

Prirodymui to ji parodė tei
sėjui pereitų metų skrybėlę — 
nusišėrusių kaip virsta perek
lė, paskui sekė suglamžytas 
sijonas ir kiauri čeverykai.

“Visi mano drabužiai* yra 
niekas daugiau kaip skudu- 
riai,” tarė ji teisėjui viena 
akia žiūrėdama j savo vyrų, o 
kitų — šluostydama nosine.

“Jis visai nepaiso savo šei
mos,“ tęsė savo skundų Hen-Į 
rietta. “Jis sako atiduodųs vi
sus pinigui kitai moterei. Tai 
žiauru Tai neteisinga! Tai ne
pakenčiama!” j

John, taipgi jos vyras, ėmė

“P-ia Martin yra tokia mo
teris, su kuria gan sunku su
gyventi. Aš jau, rodos, ban
dau įtikti, bet —

“Nejaugi tu manai, kad aš 
galiu būti patenkinta, kuomet 
tu neperki man skrybėlės ir 
kitų drabužių? Aš noriu būti 
užlaikoma taip, kaip kitos mo
terys,” — protestavo p-ia Mar
tin.

“Aš moku už valgomus daik
tus”, liūdnai kalbėjo 
“Aš moku už elektrų, 
pienų. Aš —”

“Bet kaip yra su tais
gaiš, kuriuos sakais duodųs ki
tai moterei? — paklausė tei
sėjas. “Jų gal pakaktų nupir
kimui savo

John, 
gasą.

pini-

žmonai

kai tik aš pap- 
jis asko: ‘Šios 

uždarbį aš turėsiu 
Jis visuo- 

apie tų

“Visuomet, 
rašau pinigų, 
savaitės 
siųsti p-iai Wilson. 
met daugiau galvoja 
ponių, negu apie mane.

Teisėjas susiraukė.
“Martin”, jis tarė, “aš 

riu greito atsakymo. Kas 
ta kita moteris? Kodėl 
darote?”

“štai ko susilaukia žipogus, 
Viuunet iis atisiveda. Vienos

no-

taip

tik bėdos —
4*Bet kita moteris? Kas yra 

kuri gauna visos 
klau-

ta moteris, 
savaitės užmokesnį?
sė teisėjas.

Martin paglostė ranka savo

“Kita moteris, kuri gauna 
mano visus pinigus yra namų 
šeimininkė”, tarė Martin. “Už 
bustą aš moku $100. Atmokė
jus valgomų daiktų krautufves 
bilas mano kišenė pasidaro vi
siškai tuščia. Dabar spręskite 
patys —” .
.“Ne, aš noriu, kad jus tų 

klausimų išspręstutte”, tarė tei
sėjas. “Jus geriau pasirūpinki
te gauti pigesnį bustų, kad ga
lėjus vienų kitų dolerį atidėti 
nupirkimui savo žmonai skry
bėlę. žinoma, aš negaliu teis-, 
ti jūsų i^ž žmonos i>eužaliky- 
mų, bet aš patarčiau jums la
biau sutvarkyti savo išlaidas.”

Tyrinės automobilistų 
protą

Nuo šiandie teisėjo Haas kam
baryje bus pradėta tirti 

“spyderių” protas.

Nuo šiandien kiekvienas au
tomobilistas, kuris bus areš
tuotas už pergreitų važiavimų 
ir atsidurs teisėjo Haas kam
baryje, bUs tyrinėjamas. Dr. 
David J. Jonės, psichiatras, 
•ėdės kartu su teisėju ir atia-

T'ie tvrimai tesis kėniu * 1 Lietuvių RateliuoseTie tyrimai tęsis bėgiu še- *________
šių savaičių. Po to Dr. Jonės 
parengs de (alingų raportų, 
kur bus nurodyta, kokios pu
šies automobilistai yra pavo
jingi ir kaip tatai sužinoti.

Proto tyrimų patarė įvesti 
policijos viršininkas Collins.

Kaltina Insull’ą 
sąmokslu.

re i-Tapo paduota peticija, 
kalaujanti elevatoriams resy- 

verio. Peticijoje sakoma, kad 
Samuel Instfll, Edison kompa
nijos prezidentas, Henry A. 
Blair, Frank A. Vanderlip ir 
kt. darų sumoksiu paimti į sa
vo rankas elevatorių kontro
liavimų. Toks planas e-sų labai 
nuskriaustų mažesniuosius 
vestorius, tad ir dedama 
stangų prie to nedaleisti.

in-
pa-

Atėmė peilį, tai šokda 
mas pro langą nusižudė

Paul Marąuett (2806 N. 
Halsted st.) bandė perplauti 
sau kaklą peiliu. Vienok mo
teris laiku spėjo iš jo rankos 
ištraukti i^ilį. V’ųByik jlis už
bėgo ant viršaus ir nuo trečio 
etažo nušoko į gatvę. Jis tuoj 
tapo nugabentas į ligoninę, 
kur jis neužilgo mirė.

Saužudystės priežastis 
nesveikata.

GIMIMAI.

Cul-

2036

Chicagos Sveikatos (Depar
tamente įregistruota gimę:

Stefanija Dykas—901 N.
Hcrniitage, nigs. 7 d.

Malvina Alpinus, 1951 
lorn avė., rūgs. 12 d.

Kasiiniir (Perkūnas,,
Coulter st., nigs. 6 d.

Helen Migas, 4508 Justine 
St., nigs. 3 d.

A. Dregelis, 3205 Wiells St., 
nigs. 20 d.

Dorothy Štokas, 3940 
d i son St., rūgs 16 d.

Geraldlina 'Urbaiy 4335
lA'an st., rūgs. 25 d.

Rob. Karis, 2922 S.
rūgs. 17 d.

Ma-

Mc-

40th

Usiimkit laiškus iš Paštr
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi jį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobej nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame surašė pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolikų dienų nuo paskelbi
mo.

1
9I 15

21
22
29
33
34
43
44

| 45
47
48
50
51
53
55
62
63
66
67
75
76
81
83
85
88
89
96
97
99

108
109
110
111
112
113
114
116
117

Aleliunas John 
Backouski Lewan 
Brazauskui Vencentui 
Dominikau Yonku 
Dovchinsku S 
Galimski R 
Gritenui Vincui 
Gotautus John 
Josulaity Antanos 
Jakubauskui Jonui 
Jonuskevic John 
Kanvpikas Petras 
Kavaliauskiene Bronislawa 
Karinauskite Anele 
Katarsky Stanislas 
Klastan Marcele 
Klimaszauskene Rozie 
Maliun S 
Malisaci Zigmonu 
Mectritie Amilia 
Mingilas Jonas 
Paulauskis D 
Pempskae Jozapae 
Ramanauskas Antanas 
Ribinskie Valerija 
Rimkui Steponui 
Ruskis Stanislav 
Savickas Hyliaras 
Silinskiui Juoziui 
Skirgailo Mike 
Starazincka Petroneli 
Toliūsys Dominik 
Trainauskas N 
Trumpis John 
Tugaudis Kaz 
Urbonas Peter 
Vainoris Stanislavas 
Wilcianskaitei Julijanai 
Zamaicunas AJeksander 
Zileviciene Barbara

J

BALTIMORIEČIŲ DOMAI!

Visi kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų0, dabar ga
lite gauti kas dienų, > v
K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ,

101 S. Frimont Avė., 
BALTIMORE, MD. .

Raganius dar mato gerai savo
mis- akimis. Ačiū! ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Cicero žinelės
išJau senai bebuvo žinučių 

musų kolonijos, tarsi, kad čia 
nieko svarbaus neįvyksta. 
Daug kas čia atsitinka, tik, 
matomai, nėra kam visa ta
tai surašyti. Galintieji yra per
daug darbais užversti.

Tad bent aš paduosiu kele-

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė rengia savo naudai 
prakalbas. Svarbiausias pra
kalbų tikslas yra supažindinti 
publikų su bendrovės bei ko- 
peracijos reikalais.

Temykitc, prakalbų paskel
bimo.

Girdėjau, kad spalių 4 d. 
Liuosybės svetainėje bus pra
kalbos. Jau scenai čia prakal
bų bėra buvę, tad nemažai tu
rėtų prisirinkti žmonių.

Vaičiūno parapijonys labai 
aifoanuoja ir net rugoja, kad 
neatsilanko į Cicero biblijos 
tyrinėtojai. Kas, girdi, jiems 
pasidarė? — klausia vieni ki
tų. Kaltinama, kad biblistams 
nebeimamo j ama svetainė. Bet 
tai netiesa. Liuosybės svetainė 
yra visiems nuomojoma. Vė
liau, manoma, kad ir biblistai 
čia laikys savo prakalbas.

Mister Vaičiūnas turėjo sor- 
kes. Sorkės tęsėsi ištisų 
vaitę, bet parapijonių jose 
perdaugiausia tesimatė, 
kelios pasenusios davatkos 
žiopsojo.

Ir parapajOnys pradeda 
prasti, kad Dievui pinigų 
reikia, tšd ir nesiskubina
bazarus. Kunigui net ir su at
laidais nebesiseka privilioti pa- 
rapajonis: parapijonys ir at
laidų jau pradeda nebfcpaisyti.

sa- 
ne- 
Tik 
ten

su-
ne-

■Prolvibidijols agentai lan
džiojo po Cicero saliuiius, bet 
gerojo ‘štofo” ifesurado. Mik
sų saliUnininkai yra gudrus ir 
žino, kur “good stuff” laikyth

ilx L. N. B. Koresp.

Raganiaus Raportas
i Daugelis “mislinčių” džiau

giasi, kad gyvUoja “Naujie
nos”. <

Jeigu jų nebūtų, tai tie mis- 
linčiai neturėtų kų rašyti.

O tokių “misinčių-dumčių” 
yra gana daug. Visai netoli 
nuo Naujienų tik kitoj pusėj 
ir ne toli nuo “jelos” randasi 
viens Aš o kitas — pamaty
sime toliau.,

Brali, ar jūsų ten 
lanko, nėra veidrodžio, 
yra, pažvelk į jį.

kur visi
Jeigu

lapė

Bridgeportas žadųs Raganiui 
aplaužyti ragus...' Raganius- 
bulius; Raganius tūri irągus; 
Raganius ir mindžiojęs rūtų 
darželį, — ir jis toks ir kitoks*

Žinoma, kad Raganius tai 
nepaprastas 'žmogus... Jis ne
sako spyčių skebams; jis bent 
...bulius (jeigu jau ir taip), 
tai visgi sveikas žmogus, ne- 
apžėl^s, nemisusęs. (Raganius 
viskų gali. Bravo, skaudu ma
žam—apžėlusiam kelmui”.

Pasakoja, kad kartų
pamatė vynuogių, bet jų pa
siekti negalėjo. Tai ji pasakė, 
kad vynuogės dar neprinokę.

Mažas kelmas ir-gi norėtų 
būti milžinu, bet, deja, kad 
lieka vis “mažu”.

AŠ* nemanau, kad jaunesni 
žmonės turėtų kiaulės akis. 
Mačiau, tiesa, laikarštyje, kad 
koks ten daktaras iš New Jer- 
sey valstijos įdėjo vaikinui 
kiaulės akį, bet ta akis nieko 
negelbėjo ir daktaras labai 
skaudžiai nukentėjo: turėjo 
užmokėti už kiaulę, ligonbutį, 
etc.

Taigi aš manyčiau, kad jei
gu mažas kelmas turi kiaulės 
akį, tai vtelyk sau jų pasilaiko.

Daugelis sako, kad Raganius 
—tai Toks kaip kriaučius.

Raganius duoda savo raga
niškų žodį X.Y.W.0.U.T., kad 
jis nėra tuo ir dar nei skebu 
nei straikierių nėra matės.

—Raganius.

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

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė 3016 Normai Avė. 
vieta visokių tautų apgyventa 
biznis išdirbtas, nėra kredito, 
viskas cash. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Karolis 
G. 3016 Normai Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi lo
tai 50x125 ft. 63-rd St. netoli 
Campbell avė. Parduosiu pigti, 
tik už <$13,000. Kreipkitės prie 
savininko K. Dagis. 3313 South 
Halsted St. Tel. Yards 1868.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia

LSS VIII RAJONO KONFE
RENCIJA x

—"--—"T ,>■ * ■

LSS VIII Rajono kuopų delegatų 
konferencija įvyks sekmadienį, rugsė
jo 30, kaip 1 v. po piqtų Naujienų na
me. Visi delegatai kviečiami būtinai 
atvykti nesivėluodaml, nes konferen
cija prasidės lygiai paskirtu laiku. — 
VIII Rajono Sekpet. j

M. K, Kasparaitis.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Extra susirinkimas. L. L. F. I kp. 
extra susirinkimas įvyks spalio 2 d., 
1923, 8 vai vakare. Aušros Knygyne, 
3210 So. Halsted St. šitas susirinki
mas yra šaukiamas reikale kun. M. X. 
Mockaus. Visi mariai būtinai pribuki
te, nes labai svarbus reikalas

Kviečia Sekretorius.

S. L. A. 36 kp. laikys mėnesinį su- 
sirinkiihą trečiadienį spalio 3 d., 7 v. 
vak. Raymond Chapely svetainėje, 816 
W. 31 St. Prašau narių' nesivėlinti 
pribukite laiku ba bus renkamas pir
mininkas, ba Micevičia rezignavo nuo 
pirmininko, taipgi visokių nesusiprati- 
mij kurie kenkia S. L. A. organizaci
jai, tai susirinkimas turės aptarti

— Valdyba.

Roseland. — Uetuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas bus Antra
dieny, spalio 2 d., 7:30 v. v. Chas. 
Strumilo svet. Visi rateliečiai kvie
čiami laiku susirinkti.

Rašt. A. Grebelis.

Roselando Lietuviu'Darbininkų Na
mo Bendroves šėrininkų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirrnadienį, spalio 1 
d., 8 vai. vak., K. Strumilos svet., 158 
E. 107 gat. Visi šėrfhinkai malonėsit 
atsilankyt. Yra daug svarbių reika
lų aptart. • •

Sekt. K. Gavėnas.

North Side. — Lffctuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, spalio 1 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes įyra svarbių da
lykų aptarimui. Nyrintieji prisirašy
ti — užkviečiami atsilankyti.

Raštininkas.

Į Chicagos Lietuvių Auditorium Ben- 
į droves mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, spalio 1 d., Keistučio 
Spulkos name, 840 W. 33 St. Pradžia 
8 vai. vakare. Prašau direktorių ir 
draugysčių atstovų nesivėlihti, nes 
daug reikalų turime.

— Rašt. J. Balchunas.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įvyks pirmadie
nį, spalio 1 d., 7:30 vai. vakarę, Liuo
sybės svetainėje, 1822 Wabarisia Av. 
Draugijėlės narių tėvai yra kviečiami 
butinatatsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Tolimesni susi
rinkimai bus laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą pirmadienį. — Valdyba.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU italijono, jis Springfielde 

vadinosi Bob, bet jo tikras vardas 
Robert Delepant. Nevedęs, biskį kal
ba lietuviškai. 5 p. 6 ę. augsčio. Smul
kaus veido, kumpa nosis, dešinėj pu
sėj turi aukso danti.' Kas ji žinote 
praneškite duosiu $20 dovanų,. Wm«. 
Casper, 1600 Sangamon Avė., Spring- 
field, III. 7

JIESKŪ PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio, kuris 

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

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA Storas priešai 

didžiausią fabriką, kur dirba 25000 
žmonių. Storas yrą geras dėl resto
rano, saliuno arba Ičė Cream parlor. 
Renda pigi. Atsišaukite Šiuo antra
šu.

4632 So. Ashland Avė.
Nuo 9 ryto iki 9niu vakare.

SIŪLYMAI UMBARiy
RENDON kambarys dėl 1 ar 

2 vaikinų, arba dėl merginų. 
Kas nori gali gauti 2 kambarių 
ir galima valgyti pagaminti, 3 
lubos iš priekio. Mrs. Miller, 
1816 W. North Avė.

REIKIA OARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
2 automobilių mechanikų, 70 iki 75c. 

į vai. 2 karpenterių, $1.25 į vai. Ang
lių ševeluotojų, $5 j dieną. Pečkurių, 
$180 į mėn. Vyrų pasiuntinėjimui, 60c. 
į va). Inspectorių, $25 į savaitę. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapius, 50 
iki 55c. į vai. Darbininkų prie mašinų, 
60c. į vai. 2 pekerių, $22 į savaitę, 44 
valandos darbo. Restaurano porterių, 
nuo $18 iki $20 j savaitę ir valgis. 
Steam fiterių, 67%c. į valandą.

MOTERŲ
2 moterų į kafeteriją, valandos nuo 

7:30 iki 4:30, $18 į savaitę, 6 darbo 
dienos savaitėje, 3 indų plovėjų, $18 
iki $20 j savaitę. Moterų į dirbtuves, 
32 centai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų cigaretų ir šiaip visokių 
smulkmenų krautuvė, du gyve
nimui kambariai prie krautu
vės, pigi renda. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite, 1704 W. 14-th 
Str.

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO
6 faltų mūrinis namas ant 2 lotų, 

garadžius dėl 3 automobilių. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į mažesnį 
biznį.

JASUDES,
2015 So. Robey St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

100 namu darbininky 100
PATYRUSIŲ su* adata 

vėjų siuvimui pauderio puf. 
namie. Atsišaukite nuo 9 
ryto arba 1 vai. po pietų.

THE WESTERN CO.

siu

vai.

3 floor
1733 Irving Park Blvd.

REIKIA merginų 16 metų ar 
senesnių. Lengvam ir švariam 
dirbtuvės darbui. Kiekviena tu
ri rūbams užrakinamų kambarį 
ir valgymui kambarį. Gera al
ga nuolatinėms darbininkėms. 
Atsišaukite

R. J. EDERER CO., 
Cor. Orleans & Ohio Sts.

MOTERŲ ir
MERGINŲ

Lengvam assemblinimO dar
bui, taipgi punch press operator- 
kų.

Atsišaukite.
THE WASHBURN CO.,

‘ 6102 S. LaSalle St.

REIKALINGA veiterka, turi 
būti patyrus, atsišaukite greitai, 
geros darbo sanlygos.

2325 So- Leavitt St. 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
vyrų

REIKIA DARBININKŲ. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
ATSIŠAUKITE
Josteph T. Ryerson and Son.

16 and Rockwell Sts. Door 3

REIKIA — - '
PATYRUSIO ledų išvežioto

jo. Atsišaukite.
H. Lang and Sons 

40-th and Normai Avė. at 
5:30 P M

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir 

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

PARDUODU pusę bučemės ir gro- 
semės, geroj vietoj ir geras biznis. 
Priežastis, reikalingas partneris, esu 
nevedęs ir vienas negaliu apdirbti gali 
atsišaukti ir nemokantis, bučemes 
darbo. Aš išmokinsiu, priimsiu su 
mažai pinigų. Atsišaukite

3656 So. Union Avė.

PARDAVIMUI mažai varto
tas kichin pečius. Galima ku- 
renti su gesu ir anglimis. Par
duosiu pigiai. z

P. Tamūlionis, Phone Van 
Bure'n 4789 3824 West End Av

PARDAVIMUI iče cream 
parloras lietuvių kolonijoj. 

Biznis išdirbtas nuo daugelio 
metų. Priežastis pardavimo— 

apleidžiame m?estų. Parduo
sime greitai ir pigiai.,

2959 So. Halsted St. '

TRIS NAMAI ir 2 karų garadžius, 
50x125 pėdų lotas, netoli Ogden Par
ko. Narn-as išrodo sekamai: Vienas 
labai > moderniškas 2 flatų namas ir 
porčiai, tile vana ir vestihule, karštu 
vandeniu šildomas, 5 kambarių cotta
ge ir 3 faltų frame ir muro. Tas na
mas labai gerame padėjime. Savinin
kas turi parduoti, nes apelidžia mies
tą. Kaina $23,000, pinigais $8,000.

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

Tel. Prospect 1901

FOTOGRAFISTŲ AT YDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

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

2 FLATŲ mūrinis namas, netoli 63 
ir Ashland Avė., 5 ir 6 kambarių, 
karštu vandeniu Šildomas, garadžius, 
namas gerame padėjime. Kaina 
$10,000, pinigais $4,000.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1901

PARSIDUODA barbernė ant Brid- 
geporto, geroj vietoj. Ruimai gyveni
mui: Nirint galima ir pool room už
dėti, hes užtektinai yra vietos. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS, 

3210 So. Halsted St. No. 35

PARDAVIMUI 2 augštų mu 
rinis namas ir barnė dėl 3 ar
klių. Kaina $2,000.

1454 So. Peoria St. Phone 
Canal 5356

GERAS kampinis saliunas par 
davimui licitacijoj Oct. 3,10 vai. 
iš ryto, turi būti parduotas iš 
priežasties ligos. Parsiduoda vi
sai pigiai. 900 W. 21 St. kampas 
Peoria. Tel. Canal 5157.

PARDAVIMUI gera grosernė 
ir buČernė. Priežastis pardavi
mo partnerių nesutikimas.

8256 So. Halsted St.
Phone Vincennes 7140

PARDAVIMUI medinis na
mas cimentuotas skiepas ketu
rių gyveninių po 4 kambarius, 
maudynes clcktrikos šviesa, 
ir visas įtaisymas. Namas 
randasi 5323 Emcrald Avenue. 
Atsišaukite pas savininkų. C. 
B. 5013 So. Wells St. 2-os lu
bos.

PARSIDUODA grosernė, kaina 
$850, viena grosernė viduryje bloko 
visokių tautų apgyventa vieta.

Atsišaukite
5137 S. Paulina St.

Galima matyti savininką nuo 5 vai. 
ryto tiki 10 vai. vakare.

FARMA ant rendos. 80 ake- 
riU su budinkais Chicagos mie
ste, gyvulius, padargus gali 
pirkti ar rendavoti. Atsišauki
te J. Walush, 11750 S. Ash
land Avė.., West Pullman nuo 
8 ryto iki 3 vai. po pietų.

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė, mokyklų reikmenų ir 
abrozdelių. Prie 3 mokyklų, 
daromas geras biznis. J. Kiel- 
ko'vvski, 1805 W. 46-th St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Brighton Parke trys 

kampiniai bizniavi namai. Yra gera 
proga padaryt daug pinigų. Nuosavy
bių kaina greitai kyla. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku. Aušros Knygy
nas, 3210 So. Halsted St. Box 33.

RAKANDAI MOKYKLOS
PARDAVIMŲI 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
skirai,

1630 N. Humboldt Blvd.

AUTOMOBILIAI
KAS NORIT išmainyt turing 

karų ant kupei ir kad nedides
nis būt kaip ant 5 pasažierų. 
galit matyt nuo 6 iki *7 vai. vak.

710 W. 33rd St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Sceley 1643
Siuvimas, dezainavimas, 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.

—L
PARDAVIMUI 5 pasažierių 

Oldsmobile, važinėtas tik 5000 
mylių, 1922 modelio, 43 Ą. Pi
giai*

2735 W. 43rd St. Mrs. Barr

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

NAMAI-ZEME
, KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus. 

lotufcN farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam’ ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS,

' 3114 So. Halsted St.

2 FLATŲ frame, 6-6 kam
barių, elektra, gasas, vana, 4 
kamb. cottage užpakaly, 
dos į mėn. <$80. Gera 
gatvė ceirientuota.
$7,000. Ben F. Bohac 

2643 West 51 Str.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schoo), High Schoo) ir 

’rekybos dalykų. Prirenka prie 
<votimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
ki 5:00 v. p. p. Vak.:5:30 iki 9:30. 
Vedeldieniais: nuo 10 ryto iki 
2:00 dieną mokina lietuvių kal- 
os gramatikos ir rašybos.
1301 So. Halsted St., Chicago. 
kampas 83-čios gat., 2-ros labo*)

ren- 
vieta, 
Kaine

8 KAMBARIiJ frame cottage 
gerame stovyje. Turi būt par 
duota Šių savaitę. Kaina $3,900 
Pasimatykite su Ben F. Bohac 

2643 W. 51 Str.

6-7 KAMBARIŲ mūrinis namas 
gesas, elektra, maudynės, karštu van
deniu šildoma, aržuoliniai trimingai 
puse bloko iki 63rd karų, namas stip
riai ir puikiai padarytas vėliausio* 
mados, kaina $16500 $10000 morgečic 
$6500 reikia įnešti, nepraleiskit pro
gos, nes retai toks namas tepasitaiko 
$170 rendos į mėnesį, 6837 S. Wasthe- 
naw Avė.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

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

netoli Milwaukee Avė.

i


