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Francija suteiktų 
moratoriumą

Ruhr maisto riaušės daro 
mos politiniais tikslais

Chinija nusilenkė 
valstybėms

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

Francuzai sako, kad tai yra na
cionalistų ir komunistų suo
kalbis.

Sutinka išpildyti niekurius di‘ 
džiųjų valstybių reikalavimus

Chinija nusilenkė
Vokietija įves aukso 

valiutą

sp. 15. — 
stovi užda- 

sankrovų, 
šeštadienį,

Miesto valdžia 
organi- 

kurie

DUSSELDORF, 
šiandie sankrovos 
rytos, bet plėšimai 
kokio buvo pereitų 
neatsinaujino,
atsišaukė į gyventojus 
zi?ati apsaugos btirius, 
reikalo pagelbėtų policijai.

Policija padarė daugelį kratų 
išplėštų sankrovų apiclinkėse

200 žmonių areštuota Chicagoj

Francija sutinkanti suteikt
Vokietijai moratorumg

Jei Vokietija kooperuos su 
Francija ir sutiks atmokėti 
Ruhr kapitalistams už paim
tas reparacijo-ms prekes.

Vokietijos pinigai bus
paremti auksu

Gal dar šiandie paskelbs nau
juosius įstatymus. Streseman- 
nas sustahdysiąs pinigų spau
sdinimą.

PARYŽIUS, sp. 15. — Fran- 
cija operuos Ruhr kraštų, kad 
gavus reparacijas laike to lai
ko, kuriam neokupuotai Vokie
tijai bus suteiktas moratoriu
mas, jeigu Vokietijos valdžia 
sutiks kada-nors atlyginti oku
puotojo krašto fabrikantams ir 
kasyklų savininkams.

Iš oficialinių šaltinių patir
ta, kad tdkis bus Poincare atsa
kymas į kanclerio Stresemanno 
pranešimą H ilgo Stinnes, kad

jų mokėjimų iki nebus reorga
nizuoti jos pinigai ir jos indus
trija nebus sutvirtinta ir vėl 
pastatyta ant tvirtų pamatų.

Francija supranta, kad Vo
kietija negali tęsti mokėjimų 
didesnėmis sumomis ir todėl 
Poincare yra pasirengęs pakar
toti pereito sausio pasiūlymų 
suteikti Vokietijai 3 ar 4 metų 
moratoriumų. Bet Poincare 
reikalaus kontrolės ant Ruhr ir 
Pareinio ir kooperuojant Vo
kietijos fabrikantams bandys 
padaryti tų kraštų ant kiek ga
lima produktingų, pasilaikant 
dalį produkcijos reperacijoms.

Kad to atsiekus, esu reikalin
gas Vokietijos kooperavimas, 
kadangi reikia susitarti, kad 
fabrikantai kada-nors gaus 
priklausomų atlyginimą iš Vo
kietijos už pristatytas talki
ninkams prekes.

Francija mano, kad tas kraš
tas gali pagaminti daug anglies, 
kokso ir manufaktūros ir dėl 
reparacijų ir derybos apie tai 
vedamos su įvairiomis to kraš
to kapitalistų grupėmis.

BERLINAS, sp. 14. — Vo
kietijos naujasis pinigų bilius, 
paruoštas diktatoriaus Strese
manno ir finansinių ir legalinių 
ekspertų, ryto bus paduotas ka
binetui trečiam skaitymui ir 
nėra abejonės, kad jis bus pri
imtas ir antradieny bus paskelb
tas įstatymu.

Naujieji Vokietijos pinigai 
bi?s paremti auksine, ir doleri
ne vidujine paskola. Valdžia 
mano, kad taip paremti pinigai 
bus pastovus.

Pirmiausią busią išleista 600,- 
000,000 markių, kurios bus už
tikrintos rėichsbankb piniginiu 
rezervui 480,(MM),000 auksinių 
markių, naująja auksine pasko
la ir tokiu tufirtu, kokį tik val
džia įstengs užstatyti. Kapita
las naujojo emisijos banko bus 
2,400,000,(MM) naujųjų markių, 
kurių didžiuma bus laikoma re
zerve.

Reprotiškas pinigų spausdini
mas busiąs sustabdytas, nors 
senieji pinigai dar ilgai busią 
vartojami apyvartoje ir jų ver
tė bus nustatoma sulig dienos 
kurso, nors jau nebebus bando
ma apmokėti valstybės išlaidas 
vien pinigų spausdinamojo pre
so pasukimu. Tie laikai esą jau 
praėję.

Okupantai areštavo 16 vadovų 
plėšimuose. Keli jų bus teisia
mi karo teismo, o kiti bus iš
duoti vokiečiams.

Francuzai mano, kad plėši- 
| mai ponkrovų okupuotame 
| krašte, kurie tęsėsi tris dienas, 
yra greičiau politinis manev
ras, suruoštas nacionalistų iš
vien su komunistais, negu kad 

I pasekmė bedarbės. Francuzai 
daugiausia kaltina ištremtąjį 
distrikto prezidentą I)r. Gruetz
ner, kuris bando kraštą valdyti 
iš Barmen, tuoj už okupuoto 
krašto sienos. Jis nesenai pa
skelbė, kad bedarbių šelpimas 
perkeliamas iš Bcrlino- į Bar
men ir kad u"ž kelių dienų eko
nominė padėtis Ruhr krašte 
busianti tokia, kad reikėsią 
ginklų išvaikyti bado demonst
racijas. Delei to esą tiek ne
smagu franeuzams pasidarysią,

Rot tais savo žygiais Gruetzncr 
daro didelio nesmagumo ir Vo
kietijos valdžiai.

Kad piešimai nebuvo pasek
me bado rodo tai, kad plėšia
mose sankrovose prekės buvo 
metamos į gatvę ir naikinamos, 
miltai išbarstomi, o paskui api- 
piliaini aliejum. Francuzai be 
to sako, kad Ruhr krašte nėra 
jokio trukumo maisto, jo yra 
net daugiau negu normaliai. 
Taip pereitų šeštadienį atvežta 
1,600 vagonų maisto, kuomet 
pirmiau buvo pristatoma ^po 
600 vagonų į dienų, o dar prieš 
okupacijų po 500 vagonų.

Vokiečiai geležinkeliečiai nu
tarė sugrįšti į da^bų ir dirbti 
po franeuzų ir belgų kontrole. 
Jie sugrįš į darbų trečiadieny.

NĘW YORK, spalių 15. — 
Reikalujant kreditoriams, fede
ralinis teisėjas Hand paskyrė 
receiverį Cohimbia Graphopho- 
ne Co. Receiverių tarpan pas
iirtas yra ir kompanijos ma- 
nažeris. Kompanija mano, kad 
paskirimas receiverio nepalie- 
siąs jos biznio.

Kompanija jau nuo senai tu
ri finansinių vargų, ir nekartą

IMK) delegatų, be to atvyko daug bu4vo reikalaujama jai recei- 
šiaip legionierių pažiūrėt savo ( veri o. Jos turtas siekiąs $19,- 
konvencijos. (MM),000, o skolos $21,000,000.

SAN FRANCISCO, sp. 15. — 
Šiandie čia prasidėjo Amerikos 
legiono konvencija. Dalyvauja

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo, dabar’1

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
giečiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.
šiandie, Spalio 16,

Br. Strumilų svetainėje, 158 E. 107 St. ,
Pėtnyčioj, Spalio 19,

Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd PI.
Kviečia KOMITETAS.

Uždraudė darbininky mili 
tarines organizacijas

Maisto riaušės Vokietijoj tęsia
si.

BERLINAS, sp. 15. — Gen. 
Mueller, reichsiwehro koman- 
duotojas Saksonijoj, uždraudė 
kūrimų militarinio pobūdžio 
darbininkų organizacijų, pri
grūmodamas pabaudomis iki 
15,(MM) auksinių markių.

Du civiliniai žmonės liko už
mušti ir keli sužeisti Meininge- 
ne, kur pašaukta reichsiwehrą 
pagelbėti policija apvalyti gat
ves nuo riaušininkų.

Trys žmonės liko sužeisti 
maisto riaušėse Frankforte ant 
Maino.

Mortenson pasiliksiųs mokyklų 
, viršininku.

CHICAGO. — Chicagos vie-
šųjų mokyklų superitendentas 
Peter A. Mortenson, kuris kiek 
laiko atgal padavė savo rezig
naciją, manoma, pasiliks savo 
vietoje mažiausia dar metus 
laiko. Jis pasitraukė dėl poli
tikierių maišymosii į mokyklų 
reikalus. Mokyklų taryba betgi 
negauna kito žmogaus, kuris 
galėtų užimti jo vietą ir todėl 
jam teks ir toliau eiti savo 
pareigas*

PEKINAS, sp. 15. — Chinijos 
atsakymas į antrų diplomatinio 
korpuso notų delei JL-inčendo 
banditų siautimo, sutinka iš
pildyti didžiųjų valstybių reika
lavimų užtikrinimu4! didesnio 
saugumo svetimšaliams.

Chinijos valdžia pašalino iš 
vietos Aien Čung-yu, kurio ju
risdikcijoj LinČengo banditai 
veikė. Tie banditai kiek laiko 
atgal suėmę, daug svetimšalių ir 
laike juos ilga laikų belaisvėje. 
Pirmiaus gi Chinija atsisakė 
pripažinti kitoms valstybėms 
teisę reikalauti nubausti nusi
kaltusius valdininkus.
vo puotoje pagerbimui 
jo Chinijos prezidento 
risto Tsao Kun.

naujo-

Švenfadienis buvęs 
“ramus”

Policija “tik” 200 žmonių areš
tavusi už munšainą.

CHICAGO. ■— Policijos vir
šininkas Collins sako, kad Chi
cago jau likusi žymiai nusau
sinta, nes pereitų šeštadienį ir 
septiptadienį policija puoli
muose ant saliunų suėmė tik 
2(101 žmonių, kuomet savaitę at
gal buvo suimta 1,200 žmonių. 
Policija aplankiusi daugelį sa
liunų ir kavinių, bet munšaino 
mažai nutvėrusi. Areštuota vien 
munšainierius, bet neliesta sa
liu n irose rastų žmonių.

Policija padarė kratas na
muose prie 408 W. 103 St. ir 
rado 100 galionų varytuvą ir 
100 galionų munšaino. Trys 
vyrai ir moteris tapo areštuoti.

Francijos prezidentas mal
dauja daugiau vaiky '

PARYŽIUS, sp. 15/— Fran
cijos prezidentas Millerand kal
bėdamas vakar Evreux pareiš
kę, kad Francijai esą reikalin
ga daugiau vaikų, kad iš jų pa
darius vyrias. Gimimai Franci- 
joje nuolatos mažėja ir tame 
esųs didžiausias pavojus. Tas 
pavojus gludi — Vokietijoje. 
Vokietijoje esą didelės šeimy
nos, taip kad greit Vokietija 
galėsianti nuveikti Francijų 
vien skaičiumi gyventojų. Ypač 
vaikų gimimai Franci joj suma
žėjo po karo.

Kai dėl Ruhr padėties, prezi
dentai pagyrė tvirtų ir pastovią 
premiero Poincare politiką, ku
ri duosianti neužilgo pageidau
jamų vaisių Francijai.

CHICAGO. — Streikuojančių 
i rubsiuvių pirmadienio susirin

kime iš 
streikas 
kaip ir 
žios.

Vakar rytmety vienam strei- 
kieriui teko susidurti su Shane 
mušeikomis prie dirbtuves du
rų. bet tie mušeikos tokie žiop
lus, kad jie jokiu budu negali 
pažinti streikierių. Vietoje pa
imti streikierį, jie buvo nusi
tverę visai nežinomą moterį, 
kurie nieko bendra su streiku 
neturi. Moteris betgi mušei
koms aštriai atkirto.. Ėjusio 
gi pro šalį streikierio mušeikos 
taip ir nepatėmijo.

Iš pasikalbėjimų su skebais 
sužinota, Ictvcl keletas streikic- 
rių, kurie buvo kompanijos šni
pai s ir dabar sugrįžo dirbti, 
tiek esą persekiojalni lietuviš
kų boselių, kad net žadą mesti 
skebavę ir eiti kad ir j stoek- 
yardus. 
jiems uždrausta su kuo 
kalbėtis, taipgi jeigu nori kele
tą žingsnių paeiti toliau nUo 
savo vietos, tai turi gauti lei
dimą nuo boselio; net ir sa
vais reikalais be leidimo bose
lio negali pasitraukti nuo ma
šinos. Ką jie darytų, jei ištiktų 
“■nelaimė”, o boselio arti ncbvf- 
tų?

Nors galas tai skebšapei yra 
matomas visiems, bet vienok 
įžymesni skobai Brighton Park 
landžioja po stubas ir nori pri
kalbinti nekuriuos siuvėjus eiti 
skubanti. Tie skebų agentai sa
ko, kad Shane dąbar tirtus daug 
tokių, iš kurių jokiu budu ne
galima kriaučių padaryti. Ki
tas gi skebas savo kaimynams 
giriasi buk jis gaunąs šimtą 
dolerių į savaitę skebaudąmas 
ir turįs kontraktą pasidaręs 
su kompanija ant trijų melų. 
Streikicriai žiūrės ar ilgai tas 
jo kontrktus biis geras. Kokie 
žioplus tie skobai, kad nesisar- 
matija girtis savo žiopluihu*. 
Juk ir prieš streiką visi buvo 
pasirašę kontraktus tokius ko
kius kompanija nogėjo, bet ne 
darbininkai; tai ir šis skebas 
pasirašė tokį kontraktą, kurio 
jis ir pats nežino, nes nė lietu
viškai nesuskaito, tai ką jau 
sakyti apie anglų raštą.

— Toks kaip kriaučius

raportų pasirodė, kad 
yra tokiam pat stovyj, 
iš pačios streiko prad-

PORTLAND, Ore., sp. 15. — 
Tamsios, nežinomos spėkos rū
pinasi atšaukti gubernatorių 
Pierce, kuris eina savo parei
gas tik dar devintą mėnesį. 
Kam rupi tas atšaukimas ir 
kas jį fiųansuoja, dar nežino
ma. Ti'k yra žinoma, kad tūli 
žmonės, ar žmogus tam •daly
kui davė $15,000. Dabar yra 
renkamos atšaukimo peticijos, 
bet visa tai varoma slapta, kad 
negalima nieko tikro sužinoti. 
Gubernatorius ketina nepasi
duoti ir kovoti iki pastaros. 
Spėjama, kad užpakaly visos 
šios atšaukimo kampanijos sto
vi Ku Klux Klanas, kuris yra 
gana įsigalėjęs Oregono valsti
joje. ’Klaniečiai daugiausia ir 
balsavo už- demokrato Piorce, 
kadangi republikonų kandida- 
tas buvo didelis ku kluxų prie
šininkas.

CHICAGO. — Pulk. Haskell, 
kuris vadovavo Amerikos Šel
pimo Administracijos darbu 
Rusijoje užvakar lankėsi Chica- 
coje ir darė pranešimų apie 
Administracijos darbuotę Rusi
joje ir abelnai apie Rusijos pa
dėtį. Kadangi jis tebėra kariuo
menėj, tai nu‘o politinių svar
stymų susilaikė.

Jis sakė, kad Administracija 
Rusijoje išleido $66,000,000, iš
gelbėjo 15,000,000 gyvasčių ir 
davė darbo 120,0(M) Rusijos val
stiečių. Administracija jau už
baigė savo darbą, kadangi šie
met derlius Rusijoje yra geras 
ir Rusija galės net ir ekspor
tuoti maistą.

Užgiria 8 vai. darbo dieną

skebšapėje
nors

Šeši žmonės prigėrė
DETROIT, Mieli., sp, 15. - 

šeši svetimtaučiai, kurie bandė 
perplaukti Detroito upę ties 
Ecorse mažame luotely prigėrė, 
kitam praeinančiam laivui ap
vertus tą luotelį.

Penki žuvusių yra vaikai, o 
šertas yra armėnas, kuris irk
lavo. Kokis laivas u'žgavo luo
telį nežinia, kadangi jis nesus
tojo ir nuplaukė tolyn. Mano
ma, kad jis nepajuto ištikusios 
nelaimės.

Devyni žmonės užmušti
FAIRLAND, Ind., sp. 15. — 

Devyni žmones liko užmušti ir 
vienas sunkiai sužeistas trauki
niui ties Brookfield užbėgus 
ant jų automobilio. Visi užmuš
tieji yra iš London, Ind.

6 žmonės žuvo gaisre.
NEW YORK, sp. 15. — šeši 

žmonės žuvo gaisre, kuris pe
reitą naktį1 sunaikino trijų 
augštų medinį namą Brookly- 
ne.

Suvaržė Graikijos laikraščius.

REIKALAUJA DIDESNIO MO
KSLO DEL ADVOKATŲ.

Norintys mokintis į advokatus 
turės lankyti ir kolegiją.

-ATHENAI, sp. 15. — Valdžia 
išleido dekretą, kuriame drau
džiama laikraščiams minėti 
apie mirusįjį karalių Konstan
tiną ir sukilimo vadovus. Taip
jau uždraudžiama karalių minė
ti viešose prakalbose ar karika- 
turose.

OarbiĮ Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
nedtleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

SPRINGFIELD, III., spalių 
15. — Valstijos augščiausias 
teismas nusprendė, kad prade
dant nuo lie^ps 1 d., 1923, iš 
norinčių mokintis ant advoka
to bus reikalaujama netik bai
gimą vidurinės (high) mokyk
los, bet ir dviejų metų kolegi
jos (įgeneral college); be to 
tie mokiniai, kaip ir pirma, tu
rės tris metus mokintis teisių 
ar 4 metus dirbti advokato ra
štinėje.

Betgi tiems, kurie jau dar 
mokinasi, ar dar pradės mokin
tis prieš liepos 1 d., užteks ir 
vidurinės mokyklos.

PINIGŲ KURSAS

(LONDONAS, sp. 15. — Pa- 
skelbta, kad Vokietijos kabine
tas užgyrė bilių apie darbo va
landas, kurios prie normalinių 
aplinkybių bi.*s 8 valandos ir 
tik išimtinuose atsitikimuose 
bus dirbama 10 valandų, sako 
Berlino žinia.

Apiplėšė automobilistus.

CHICAGO. — Penki jauni 
vyrai ties Tcchny, III., ant 
Waukegano kelio pirmiausia 
apiplėšė Tecbny policijos virši
ninką ir atėmė iš jo ginklus ir 
žvaigždę, o paskui sustabdė še
šis automobilius ir apiplėšė vi
sus juose buvusius žmones. Po 
to jie pasiėmę vieno apiplėštų
jų automobilių pabėgo. Ban
dytai buvo juos vytis, bet besi
vejantis automobilius ant užsi
sukimo apvirto ir sunkiai su
žeidė policijos viršininką ir ki
tą žmogų. Sužeistuosius nuvež
ta į Waukegano ligoninę.

ANGORA, sp. 15. — Turki
jos nacionalistų seimas nutarė 
ir toliau Angorą palikti Turki
jos sostine. Nuosprendis yra tik 
laikinis ir galbūt vėliau vėl bus 
balsuojamas sostinės klausi
mas. Angora yra didelis mies
tas Anatolijoj, Mažojoj Azijoj.

ŠIANDIE — apsiniaukę, vei
kiausia lietus; maža permaina 
temperatūroje.

Saule teka 6:03 va!., leidžia
si 5:09 Vai. Mėnuo leidžiasi 
8:59 vai. vakare.

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

f

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltisv “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterjs ant 
lygios su vyrais.

Vakar, spalio 15, dieną, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.57
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $5.31
Danijos 100 markių ........... $17.55
Finų 100 markių ................  $2.72
Francijos 100 frankų ........... $6.15
Italijos 100 lirų ....................... $4.60
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Trenku 100,000 markių ........... 15c
Norvegijos 100 kronų........... $15.55
Olandų 100 kronų v.............. $39.30
Švedijos 100 kronų ............... $26.43
Šveicarijos 100 farpkų $17.96

Apmokame Lietuvos 
Laisves Bonų 
Kuponus

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Svetimu kalbų kursai
Rugsėjo mėn. pabaigoj, šv. 

Ministerijai leidus, pil. Valen
tinas von May atidaro /Kaune 
(Vytauto pr. 24) anglų ir vo
kiečių kalbos kursus. Šie kur
sai verti domės todėl, kad pil. 
V. May yra Lietuvos pilietis 
(gimęs Mariampolėj), išėjęs 
Rytų Institutą Vladivostoke 
(vienintelį pasauly) ir- yra tu
rėjęs 12 metų pedagoginės 
praktikos specialiai anglų kal
bai įvairiose aukštose jūrių ir 
karo mokyklose. Be ko kita, 
pil. V. May šiais metais bu
vo Latvijos švietimo Ministe
rijos priimtas (ir patvirtintas 
Anglų kalbos lektorium Prak
tikos Mokslų Institute Rygoj 
(aukš. mokylkla), bet Vidaus 
Reikalų Ministerijai irdavus 
leidimo, kap ne latvių pilie
čiui, gyventi Latvijoj, (anot 
jų pasiaiškinimo — dėl inteli
gentijos kriz'io) nuo tos vie
tos teko atsisakyti. Nesant 
Lietuvoj atatinkamų mokyklų' 
pil. V. May tuo tarpu tegali 
vien tuo biftlu būti musų vi
suomenei naudingas, nes sve
timų kalbų mdkėljimas, ypač 
šiais laikais, kiekvienam 
ligentui

atsakyta, kad butų nėra ir da
rykite sau kaip norit. Kai ku
rių iš nukentėjusių sudegė net 
ir drabužiai ir likosi tokiam 
stovyje kaip buvo išėję darban. 
Dabar jie gavo pašalpos po 100 
arba po kelias dešimts litų, ku
ri beveik nieko nereiškia.

Gaisras, kaip tenka patirti, 
kilo dėl neatsargumo su ugni
mi. Moteris plovė baltinius; pa
likus, užkurtų pečių išėjo krau
tu vėn pirkt muilo ir tuo metu 
virtuvėje užsidegė Skurliai, ži
balas, iš to užsidegė ir visas na
melis. Del vienos žioplos bobos 
tiek žmonių dabar'turįJkentet.

—Lietuvos darbininkas.

Kiek pradžios mokyklų 
Lietuvoj.

Kaujno kapinyne pagautas 
pusprotis Zigmas Majevskis, 
kuris naktimis kapinyne afka- 
sinėdavęs jaunas numirėles, su 
kuriomis nepadoriai elgdavę- 
sis. Blondines, kurios jam tik 
patikdavę, jis puošdavęs įvai
riais papitošalais nuo kitų la
vonų paimtais. Ilgą laiką tas 
‘'‘vampyras” buvęs didžiausias 
baimės priežastimi kaikuriems 
apielinkės gyventojams. Paga
liau jis suimtas ir patalpintas 
kalėjimai!. Z. Majevskis pu
sėtinai yra apsišvietęs žmogus, 
buvo seniau, rodos, Balbieriš
kio valsčiaus raštininku, bet 
pamišo ir nenuimdamas vienoj 
vietoj ėmė po svietą bastytis. 
Gal nenormalus negyvų blon
dinių medžiojimas jį verte to
lydžių! mainyti savo buvimo 
vietą. Šiaip jisai būdavo ra
mus ir gana mandagus. (L. Ž.)

1,204.000 kiaulių, 1921 m. — 
1,262,000, o 1922 m. pradžio, 
je bu*vę jau 1,400.000 kiaulių. 
—Pereitais metais išvežta per 
100 milijonų kiaušinių ,o •ne
tolimoje ateityje tikimasi žy
miai tų skaičių padidinti.

Vokietijos Universitetai 
nebepriimsią studen

tu svetimtaučiu.
Kauniškė “Lietuva” prane

ša:
Gavome laiškų iš Vokietijos, 

kad į Miuncheno Aukšt. Mo
kyklas nebusią priimtas joks 
Lietuvos pilietis. Be to, vieno 
universiteto sekretorius sakęs, 
kad Centralinė Vokiečių val-

inte- 
yra neabejotinai rei- 
ir naudingas. P. V. 

May jau yra turėjęs tos rų- 
šies kursus Tiflise 1918 m. *

1922 m. Lietuvoj buvo pra
džios mokyklų k lietuvių 1478, 
lenkiškų 27, žydiškų 96, vokiš
kų 23, latviškų 10, gudiškų 1, 
rusiškų 5, mišriųld, viso 1656. 
Mokytojavo šiose mokyklose 
1040 vyrų, 1143 moterys, — 
visa 2183 mokytojai.

Mokytojų seminarijų buvo 
6. Jose mokėsi 270 bern. ir 325 
merg. — viso 595 asmens.

Aukštesniųjų dr vidujinių 
mokyklų buvo lietuviškų 69, 
lietuvių-rusų 2, lenkų 5, ebra- 
jų 6, žydų 3, vokiečių 1, rusų 
2, ebrajų-rusų 2, latvių 1, viso 
91. Jose mokėsi 17,238 asmens.

Lietuvios ūkio pažanga

Norėjo apiplėšti konduKtorį.

21 rugsėjo einant iš lengvo 
Siaurųjų Gelžkelių traukinėliui, 
ties Gelžkelių Dirbtuvėmis iš
ėjus konduktoriui ant torinozo 
tūlas iš važiavusiųjų keleivių, 
kokios 18 melų vaikinas staiga 
nutraukė nuo konduktoriaus 
krutinės tarbelę su pinigais, iš
šoko iš 
gelžkelių

Kuršėnai

džia įsakiusi šiemet (o gal ir 
toliau, nežiąia) į jokią aukš
tąją mokyklą nepriimti sve
timtaučių. v .

Laiško žiniomis visoj Vokie
tijoj esą atmesta labai daug 
prašymų, o pinigai pridėti prie 
prašymo, esą negrąžinami 
(pav. Erlangeno Univets. ir 
kt.).

Oficialių žįnių tuo tarpu dar 
nėra.

ŠIANDIEN AŠ
TIKRAI SVEIKA

Taip rašo moteris ėmusi 
Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundų. -

NORĖBAlftl
PIRKTI, PARDUOTI Afl M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
F4L JS. TAS JUMS BUS B 

ANT NAUDOS. ?

s. t. še.
buvauJamestown, N. Y. — “Aš 

nervuota, lengvai susierzindavau ir

Ar jųš žinote, kad
Naujas income tax įstatymas kuris 

įėjo galėn Maskvoje, nurodo, kad jei
gu žmones kurie uždirba $100 į me
nesį, 80 nuošimčių turi atiduoti 
valdžiai'? Leninas, Trockis ir kiti 
komisarai gauna tik 52 dolerius į 
menesį. Ar jus žinote, kad Heimar 
Cigaretai yra padaryti iš gryno Tur
kiško tabako ir yra pardavinėjami pri
einamą kaina ?

Tik Pažiurėjus In Jį

k

nusimindavau ir ne 
turėjau ambicijos. 
Kartais aš negalė
davau pasėdėti, ka
dangi turėjau skau 
smus strėnose ir 
buvau silpna. Aš 
paėmiau Lydia E. 
Pinkham’s 
tablo 
skystoj 
formoj 
Lydia 
ham’s 

plovalą nuo uždegimo.
esu tikrai sveika, laikau įnamius ir 
dirbu. Aš rekomenduoju jūsų vaistus 
kiekvienai moteriai, kuriai nesveikuo
ju ir jus galite panaudoti šitą mano 
laišką kiekvienai kitai pagelbėti. Da
bar aš pergyvenu Gyvenimo Permai
ną ir laikau namie Vegetable Compaun 
dą, kad galėčiau paimti kuomet man 
prireikia”.—Mrs. Alice D. Davis, 203 
W. Second St., Jamestown, N. Y.

Dažnai kokia nors menka kliūtis 
suardo viso kūno stovį; ją parodo to
kie simptomai, kaip nervuotumas, 
strėnų skaudėjimas, ambicijos stygis 
ir abelnas silpnumas.
\ Lydia Pinkham’s Vegetable Com- 

pound esti puikum vaistu nuo tokių 
kliūčių. Daug kartų jis prašalina 
kliūties priežastį.

Vege- 
Compound 
ir tabletų 
ir vartojau 
E. Pink- 
Sveikatinį 

Šiandien aš

809 W. 351h SI.,
Tel. Boulevard 0611 Uf 

PADAROM PIRKIMO liž PAR- I
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčian’i fšnigus ir | 
Parduodam Laivakrrtes.

K? GUGIsI
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU, Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Borden’s
Selected
šiandien

fNepasakys jums daug apiefNuo 1919 m. Lietuvos ru
gių, avižų, miežių, kviečių ir 
bulvių derlius padidėjęs iš 36 
milijonų centnerių tais metais 
iki 43 milijonų cent. 1920 m., 
50 milijonų cent. 1921 ir 65 
milijonų cent. 1922 m. Sėmenų 
ir linų derlius iš 810 tūkstančių 
centnerių 1919 m. padidėjęs 
iki 973 tūkstančių centnerių 
1922 m. Tas viskas esą likę 
nuo rezervų, skiriamų sėk
loms ir vietos suvartojimui; 
kitais žodžiais tai taikoma eks
portu*!.

Gyvulių auginime daroma 
irgi ne mažesnė pažanga. 1913 
m. Lietuvoje butą 
arklių. Karui daugelį 
sunaikinus, 1920 m. 
skaičius puolęs iki 300,000, 
bet 1921 m. jau buvę. 370,000 
arklių, o 1922 m. pradžioje— 
411,000 arklių.—1913 m. turė
ta 918,000 raguočių, 1920 m. 
tas skaičius puolęs iki 550,000, 
bet 1921 m. jau buvę 780,000, 
o 1922 m. pradžioje^--956,000, 
1913 m. turėta 1,15Ž,000 avių, 
1920 
čiau 
000, 
404,000. 1913 m. turėta 1,- 
338,000 kiaulių. 1920

geruma pieno. Kas yra skai
toma, tai garbė jūsų pienini

ko ir jo gabumasi kad sutei
kus jums geriausi pienų.

Borden’s “Selected” yra pie
nas su reputacija is isdirby-

stės su reputacija.

Užsisakykit

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farm a s ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirm-o morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Seni žmones gali rasti pa
lengvinimą nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja naują prirengimą 

ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimą i ke- . 

lėtą dienų
* Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
rių ir nusipirkite butelj šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite jį keletą dieną ir jei jus 
neišrodysft geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir kū
ną greitai, suteikta saldų ir malonų mic 
gą, stimuliuoja kepenis ir inkstus ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbė
jai žino labai gerai, kad Nuga-Tone 
suteiks jums tiek gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jums nepagelbės. Žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395

BORDENS
BnnPoductsCo. of-Illinois 

Franklin 3110 x

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės S-gos Šiaulių skyrius nuo 
rugp. 23 d. čia atidarė krau- 
tuvę-knygynų, kurio atsiradi
mų ir įsteigėjus reikia sveikin
ti ir linkėti jiems gero pasise
kimo, nes miestelyj 
31/2 tuks. gyv. niokosi 
virš prad. mokyklų 
(be žydų), yra laikos 
m ii. nuo v. v-kas, 
dija, vals. 
knygynas

450.000

pagelba b?

ra-

lštik’n)js linimenta*

b'

SEVERAS 
gothAROOL

R. ♦ “t' - 1”-i’. Z '

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp šfyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose

ir reumatiško uždegimo galima 
pasekmingai išgydyti su

kaip jo vedėjas pra- 
galinia gauti įvairių

Lietuvos darbininkas.

m. likę'tik 920,000, ta- 
1921 m. jau buvę 1,036,- 
o 1922 m.

1913
nešė, bus 
laikraščiui. Knygynas patogio
je vietoje prie rinkos.

V, W. RUTKAUSKAS |
< ^Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

riun, ir milijon, ir kur tik be
galima, bet be pasekmių. Visur

su apie 
400 su- 

mokinių 
teismas,

miškų ifrė- 
valdyba ir kt. —

SutaupykH Pinigų ant Anglių
Paukščiai fr Oro Žinovai Pranašauja Ankstybą Žiemą 

Jei jūsų anglių sandėliai dar nėra pripildyti, jus gerai padary
site jei tuoj užsisakysite nors dalį anglių žeiniai. Daug pasivė
linusių orderių ir prasti kelai, gali suvėlinti jūsų vėlesnius orde
rius. Nieko nelaimėsite laukdami.

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.

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

•JELKE

i
'■ ii'

i

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted

Yardg 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie^ 
rnų. Visur pristatom.

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

n

dirbtuves bandė pasi- 
tabdę traukinėlį kon- 
vijosi paskui ir su 
dirbtuvių darbininkų 

mėme. .
Konduktorio tarbelėje tebuvo

Kauno padegėlių
■ vargai

Kaunas.
čiuose gaisro sunaikintų ketu
rių namelių gyventojai darbi
ninkai, apie 20 šeimynų, likę 
be pastoges randasi sunkiame 
padėjime. Del butų krizio Kau
ne negali jie rasti sau* butų ir 
su šeimynoms neturi kur pa
sidėti. Vieni jų susikimšo kur 
į karidorins bei pašiuręs prie 
savo pažįstamų, kiti susikraus
tė į kaikurių butų dar nevisai 
sudegusias likusias lx‘ stogų sie
nas, treti rengiasi savo šeimy
nas išvežti į kaimus, o palys 
pasilikti vieni, nes nenori nu
stoti darbo.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

KAINA JO IR 60 CENTAI.

Bukite prisirengę prie pirmuti
nio šalčio.
Pasidarykite draugais su geru 
anglių pristatytojų — dabar — 
kuris apsaugos jus vėliau.

Ar Jus Vienas iš Tų
Kurie Mokate Extra?

KAIKURIE moka daugiau todėl, 
kad jie nesupranta kaip puikus

yra Jelke GOOD LUCK Margarinas
arba kaip jis maistingas ir skalsus yra
Bet yra visai bereikalinga mokėti extra
todėl kad GOOD LUCK užganėdina
kiekvienų reikalavimų visų, kiekvienas
gali aptepti ant dunos ir gauti skonį,

grynų, maisto vertę ir
šviežumų ir gali nupirk
ti taip pigiai kur reikš

į sutaupymų jūsų
maisto bilose. Nebūkite

vienas is tų kurie mo-
ka extra”. Darykite
taip kaip daug šeimi
ninkių daro — vartokite
Jelke GOOD LUCK
Margarinų prie savo
stalo kaipo aptepimų
ant duonos ir virtuvėje
ir sutaupykite daug pi-
mgigų.

MARGARINE
Geriausis aptepimas ant duonos

PAS JŪSŲ PARDAVINĖTOJUS

(onsumers (ompany
Fred W. Upham, Prezidentas 

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. Western Avė. yra pasirengęs 
patarnauti jums.

Charles Barw.ood, Manageris. Telefonas Lafayette5935. 
Jei yra paranku, ateikit asmeniškai dėl pažinties.

65 skyriai visoje Chicagoje. Pasižiūrėkite j telefonų knygą ku
ris yra arti jūsų namų.

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “DIRVĄ 
—nuo 25-to numerio

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

NAUJAUSIOS KNY60SIS UETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:

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

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 5.4 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.

5) KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

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

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

2)

3)
4)

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

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

Pirmutinė Lietuvių Elfektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

NUSIPIRK
Typewriterį arba
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str 
Chicago, Iii.

NO

Nenio Li«#inimos num.838. tik
rai pigus. Turi žemų virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirto# Šviesiai • 
rausvos ar balto# materijos; 
džiai 24 iki 36 ; atsieina $3. 

Jei krautuvėj nėra Drlsiųbkil 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

,Ųyidenlc-Fashi<in Institute 
120 L. 16thSt., New York (Bent. S.)

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy# Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’t., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6377.
11*

(Įvertai 
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siųtąi ir ©verkautai C 1 SI KP' 
ir augščiau I O-UU'
Vaikų siutai ir o verkautai C g Ęfl 
ir augščiau tz

*:>■ S. GORDON, /
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted Si. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakįire.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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Ar Rūkote?

Išdirbėjai aukš
čiausios rųšies 

Turkiškų it 
Egyptiškų
Cigaretų 

pasaulyje.

kie- 
kad

Ar jus esat rūkorius? Ar 
jus gerėjatės rūkydami 
švelnų, lengvų, tyrų Tur
kiškų cigaretų? Jei jus ru- 
kot, tai rūkykit Helm’ar, 
Amerikos augščiausius ci- 
garetus.

20 Helmaru kainuoja tru
putį daugiau negu 20 pa
prastu cigaretų, bet su 
kiekvienu Helmaru jus 
gaunat keliolikų kartų dau
giau malonumo.

Helmar yra supakuoti 
tose skrynutėse, taip 
kožnas Helmar gali užlai
kyti šviežumų ir lengvumų 
jo 100% tyro Turkiško ta
bako be susilaužymo ir su- 
susimankymo.

BOAES
ofi
io^io

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 į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI

[korespondencijos
Iš New Yorko Padangės

šis tas iš darbininkų 
judėjimo.

Pastaruoju laiku4 galima pa
žymėti keletą svarbesnių įvy
kių Nęw Yorko darbininkų ju
dėjime. Visų pirma galima, ir 
yra verta, pažymėti permainas 
įvykusias Socialistų dienraščio 
“New York Gali”. Per penkio- 
liką metų “Gali” buvo grynai 
socialistinis dienraštis ir socia
listų leidžiamas. Per keletu me
tų gyvavo neblogai, bet karo 
metu reakcija uždavė tokį smū
gį, nuo kurio sunku buvo at 
sigriebti. Kaipo išlikimas dar
bo žmonių dienraštis btfvo val
džios smarkiai persekiojimas; 

buvo atimta antros klasės tei
sės; nekartų teko pasimokėti 
pinigines bausmes ir kitokius 
persekiojimus pakelti. Visa tai 
sunkiai spaude “Gali” dienraš
tį. Pagaliau visa’ pradėjo silp
nėti, ir kad Ne\v Yorko darbi
ninkai nepasiliktų be dienraš
čio anglų kalba, teko kas nors 
daryti. Šiuo klausimu susirū
pino didžiosios Ne\v Yorko 
darbininkų organizacijos. A.n- 
algamėtų Unija, Intcrnaticual 

j Ladies Garnient Workers Uni
ja ir dar penkios kitos darbi
ninkų organizacijos atėjo į pa- 
gelba. Šios Unijos apipirko 
New York Gab, socialistams 
pasilaikant 15*% viso stako. Ir 

i dienraščio vardas pakeista — 
! vieto j “New York Gali” dabar 
vadinasi “Ne>\v York Ltader”. 
Vardas permainyt a dėl tam tik. 
rų išrekavimų. Dabar Ncw 

Į York Lcaderį leidžia oficialiai 
ne socialistai, bet vis tik so- 

[ ciabstai kontroliuoja. Visos tos 
i Unijos jeigu1 ne pilnai socialia 
j tų kontroliuojamos, lai bent 
! socialistams artimo i Xe\v 
[ York L.eader jcuu nekartą pa- 
■ siirciš-ke u'ž Amerikos Darbo 
, Partijų bei S .cialistų Partiją 
I ir visais galimais budais pasi
žadėjo remti Socialistų — I.a- 
bor Partijos rinkimų kampa

niją. Leaderio Direktorių ta
ryba, rodos, vienbalsiai užgy- 
rū Socialistų — Labor Partijos 
Kompaniją, ir pasižadėjo dide- 

j les paramos. Direktorių Tary
boje yra didžiuma socialistų, o 
tarpe jų žymiausi unijų vadai:
S. Hillmanas, J. Scblosbcrgis 
nuo Amalgaineitų; Morris Sig
mai! — International Ladies 
Garint nt Unijos prezidentas ir 
daugelis kitų žymių žmonių.
Nuo Socialistų M Hilkiuitas, 

J. Block, J. Work etc. šitas 
įvykis suartinto didžiųjų Uni
jų. vadus su osc’alistų darbuo
tojais*

Reidą pažymėti, kad Šitas 
įvykis nevisiem; patinka. Ko
munistai pradeį j smarkiau 
prunkšti, kam šitų Unijų dar. 
buotsp’.i “susidėjo su socialis
tais. Ypatingai jie ėmė vėl ka
binėtis prie Amalgaineitų Uni
jos Aidų. Mat jiems netinka, 
kad Leaderio leidėjui indorsa- 
vo Socialistų Labor Partijos 
kampar i ją, o abie jų “Federuo- 
tąją Farmerių Darbo partiją” 
nieko nei neužsimena. Bet čion 
jų nelabai kas nei paiso — ar
gi komunistams kada įtiksi?

Amalgametų Unijoj.
Tuo pačiu laiku įvyko šio

kios tokios permainos ir pa
čioje Amalgamctų Unijoje. Per 
tūlą laiką tfnijos viršininkai 
buvo linkę vienur kitur parem
ti ar bent nusileisti komunis
tiškiems rėksniams. Bet dabar 
jaučiama kas kita. Nepersenai 
New Yorke įvyko visų lokalų 
pjildomijjų tarybų susirinka
mas, (kuriame dalyvavo New 

Yorko Bendrosios Tarybos dar
buotojai ir generaliai unijos 
viršininkai ir priėmė rezoliu
cijas prieš kūrimą visokių gru*- 
pių organizacijos viduje. Taip, 
pat tapo priimta atatinkamas 
tarimas bausti visokius grupių 
kūrėjus, etc. šituo tarimu už
duota antausis komunistų

“švietimo Lygai.” JiVk kas-gi 
daugiau trukšmo pridirbo uni
jose, jei ne komunistai su vi
sokiomis savo guštomis?

Ncw Yorko organizacijoj ne
užilgo įvyks viršininkų rinki
mai. Numatoma., (kad triukš
madariams bus užduota vėl 
smu'gis,' nes į visas svarbesnes 
vietas yra nominuotax seniau 
pasižymėję unijos darbuotojai, 
kurie pereitais metais dėl ?ko
munistų trukšmavimo buvo re
zignavę. Kiek numatyti, tai 
jų kandidatūras remia ir gc- 
neralius unijos otisas. Šitie 
u'nijoje įvykiai komunistams 

irgi nelabai patinka. Lietuviš
kieji komunistukai tat vėl, pra
dėjo kabinėtis prie unijos vir
šininkų. Per vienas prakalbas 
Brooklyne Bimba jau padare 
puolimą ant unijos viršininkų; 
girdi, jie atsistoję tarpe kūjo 
ir prieikalb ’jr nežiną, kurion 
pusėn krypti. Mat neįdorsavo 
jų Fadoruotosios partijos.

Komunisto Buivydo teis
mas pasibaigė.

Kaip jau kadaise buvau mi
nėjęs, komunistas J. Buivydas 
kartą einant iš S. L. A. kuo
pos susirinkimo sumušė A. Bu
bnį už tai, kam pastarasis bal
savo iVž skyrimą aukų iš Su
sivienijimo iždo Lietuvos Uni
versiteto reikalams. Spalių 2 
dieną buvo jų teismas ir Bui
vydų nuteisė užsimokėti $15.00 
arba eiti trim dienom pasėdė
ti šaltojoj. Buivydas pasirinko 
geriau iržs/imokėti bausmę!

A. P. Serbas.

gauti Amerikos pilietybės po- 
piera-s.

Del įstojimo j bet kurį mo
kyklos skyrių reikia kreiptis į 
kuopos seker torių Jonų Kat
kų, 1217 Beaver Avė.

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENt!
AKUŠERKA

ATYDAI TOWN OF 
LAKIECIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną į savo na
mus, kreipkitės laišku arba es- 
meniškai pas

FRANK JURĖNAS
5118 So. Paulina St.

ŠEIMININKĖMS.
Mrs. Dora Vilkienė, kuri yra žino

ma kaipo gera namų šeimininkė, sa
ko: “Good Luck turi daug gerų pu
sių, bet svarbiausia, kad jis visuomet 
yra šviežias ir privalėtų būti varto
jamas dėl valgio, todėl, kad jis yra 
grynas ir puikus užtepimas ant ^duo
nos. Vaikai labai mėgsta j j. Kita 
svarbi priežastis, jis yra labai pigus, 
bet taip geras, kaip ir sviestas. Dau
gumas moterų brangiai moka už svie
stą, kuomet gali gauti pigiai “Jelke’s” 
Good Luck daug pigiau, o kitus pini
gus gali išėlisti kitiems dalykams”.

Pabandykite Jelke’s Good Luck ir 
jus surasite, kad jis teikia pilnų, už- 
ganėdinim-ą. Prašykite jūsų groser- 
ninko Good Luck ii’ neimkite nieko 
kito.

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo-' 
se. Sąžiniškai pa-’ 
tarnauja, viso
kiose ligose priešl 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą. j

Valandos nuo 7 
ryto iki 4 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Tel. Lafayelte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viiiriot 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

Pittsburgh, Pa.
Mokyklos įkūrimas.

/

Amerikos Lietuvių Tautines 
Sandaros 43-čia kuopa atidarė 
N. S. Pittsburgbe mokyklėlę, 
kurioj busią, mokinama daina
vimo, vaidinimo, lietuvių kal
bos ir artimetikos, taipjau pri
rengiama žmo^eLs norintieji

3101 So. Halsted St., kampas 81 tai 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Painu

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

<<gH)R. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4186

Telefonai i

NORTH . 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčiij prie bile 
vielinio agento arba

North Gerinan Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

x Chicago, III.

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.
■V , -

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

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 D^exel 2886

r . - * ----- • . n. r

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

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

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

................................. ................................................. . ......■ »/

dr. h. a. broad
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Busto Telefonas
Armitage 3209

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.

1

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą ; Brighton 

Parką .
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak.
* Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:30 iki 7:81 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 <
■■ i .......■„i——,, .i ■,„>

' .......... ....... , .... «
Telephone Yards 1532!

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas *ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. 111.

V»«....................... . .. ' ‘

Ofiso vai.: 9 iki 12 pie'

.> / ... ■ .. ......................................... ...................................................................... ... .......... . ..................................................

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

.............................. „ ! , I ■ *

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ąve. 
arti 47-tos- gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
k ■■ .i i ......... .n ■ ■>

.  . .................. ■■■■■»■■■■■■■ 1 . ............. ■■■■■■ ■■.ll>...l. . II

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii Telefonas Boulevard 1989 į

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare ’

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

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė. '
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSICIAN and surgeon 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ąve.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas moterų ligų 

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

! Telefonas Canal 1912
V -------*

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2119

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR.
Gydytojas, Chirarfcas ir Akaieris

8315 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

. a. Šimkus

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

I I H- .......——Z

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

30 mėty patyrimo 9
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
........................ -m,...

--..... - --- - k.
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NAUJIENOS
LithaaniM Daily Nava 

Fubliahad DaRy, axoapt Sunday fcy 
Tha Lithuanlan Maws rub. Co., Infi.

Kditor R firigaitta

išrodo; bet kas pažinojo Vo
kietiją pirm karo, tas bega
li abejoti, kad jos žmonių 
masės dabar yra baisiai su
vargusios.

“ARKI-SOCIALISTlNfi”. MUCIUS SCEVOLA

Antradienis, Spalio 16, 1923 ■W>WW'. ..

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Rooeevelt 85M

“Draugas” rašo, kad bolše
vikiškoji Rusija esanti “arki- 
socialistinė”.

Kodėl ji “arki-soęialistinė”? 
Ar todėl, kad jos kalėjimai yra 
pilni socialistų?

Subscription Kates i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicage.
$&M per year in Chicago.

8c per copy. KUN. PURICKIS PABĖGO 
NUO TEISMO.

Tautinių mažumų skuti 
das prieš lenkus

Entered as Saoond Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
bf Chicago, III., undai tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonui Boosetelt 8500.

Pu- 
ke- 
su-

18.00
.4.00
. 2.00
i L50

.75

8c
18c 
75c

Uisimokijimo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metanui —---
Pusei metų____________
Trims minesiams 
Dviem mėnesiam , - 
Vienam minėsiu! ., -

Chicagoje per neiigtejuaj s 
Viena kopija __________ _

Savaitei................. ........ .......
Minėsiu! ................ . ..............

Suvienytose Valstijose, ne Gblcagoje, 
paštui

Metams riin - - $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mineaiams ... ..... ..........1.75
Dviem mėnesiam - - ■ 1.25
Vienam mėnesiui . . .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams _$8.00
Pusei metų________________ — 4.0$
Trims mėnesiams.............  ......  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

Įvairios 
nuomones. i

Princeton’o universiteto 
prezidentas, Dr. John Grier 
Hibben, tik ką pagrįžęs iš 
Europos, sako, kad Vokieti
ja ne badauja, bet yra gerai 
pasiturinti; žmonės, neišski
riant darbininkų, skaitlingai 
lanko restoranus ir kavines 
ir turi pakankamai maisto ir 
alaus. Yra aukso pirkimui 
užsienio prekių ir daug pėl- 
no nuo Vokietijos industrijų 
yra padedama kitų šalių ban
kuose.

Kitų gi žmonių nuomonės, 
studijavusių padėtį Vokieti
joje, yra visai kitokios. Di
delė dauguma jų vienu b'al- 
su sako, kad Vokietiją spau
džia vargas ir kad ji smun
ka j galutiną ekonominę su
irutę.

Mums rodosi, kad šita 
nuomonė yra teisingesnė, 
negu p. Hibben’o.

Vokietijoje yra, be abejo
nės, dar labai daug turto ir 
jos industrijos nėra susmu
kusios. Bet tas industrijas 
kontroliuoja nedidelis skai
čius žmonių. 0 smulkusis 
biznis, kuriuo užsiima skait
linga visuomenės klasė, gy
vena labai sunkias dienas.

Dar sunkesnėje padėtyje 
randasi valstybės tarnauto
jai ir pramonės darbininkai, 
kurie, nuolatos puolant mar
kės kursui, iš savo uždarbio 
vos įstengia šiaip taip prasi- 
maityti. |

Vienok yra tiesa, kad, ne
žiūrint viso savo vargo, Vo
kietijos žmonas gausiai lan
ko restoranus ir leidžia pini
gus pasilinksminimams. Tas 
pareina nuo to, kad jiems ne 
apsimoka taupyti pinigus. 
Kokia yra prasmė taupyti 
markes, kad jos kasdien vis 
labiaus ir labiaus netenka 1 
vertės?

P-as Hibben lygina dabar
tinę padėtį Vokietijoje su 
tuo, kas buvo pradžioje 1921Į 

m. Tuomet ji buvo tik pra
dėjusi atsigriebti nuo karo, 
kuris buvo atvedęs ją prie 
bado. Palyginus su tuo lai
ku, ji šiandie gal ne blogiaus'

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Kaltinamasis aktas 

rickio ir kitų byloj jau 
lėtas mėnesių tam atgal
rašytas ir byla perduota Vy
riausiam Tribunolui. Kuo
met einant įstatymu Puric
kiu! btivo (pasiųstas kalti
namojo akto nuorašas, pa-i 
sirodė, kad Purickis sulig jo 
paties nurodytu antrašu 
Lietuvoj negyveina. Vyriau- 
sis Tribunolas konfiskavo 
padėtą už jį užstatą ir ka
dangi paaiškėjo, jog Puric
kis pasislėpė Vokietijon, tai 
išnešė klausimą apie jo iš
davimą.”
Čia eina kalba apie btivušį- 
užsienių reikalų ministerį, 

Į kunigą Purickį, kuris buvo su
gautas bešmugcliuojant sacha
riną Rusijon.

Skandalas, kilęs delei to 
šmugelio, prispyrė kui\. Puric- 
kį rezigntioti. Ret jo sėbrai 
davė jam galimybes paspruk
ti užsienin. Jeigu jisai iki 
šiol tebesisląpsto užsienyje, tai 
matyt, kad jisai bijosi bylos.

Bet visgi yra keista, kad 
Purickis galėjo atsidurti Vo
kietijoje. Juk į Vokietiją ne
galima -įvažiuoti be pasporto 
ir vokiečių konsulo vizos. Pas- 
portas gi Lietuvos piliečiams 
yra duodamas tiktai tuomet, 
kai prašytojas pristato apskri
ties viršininko liudymą, kad 
jisai nėra nusidėjęs prieš įsta
tymus ir nėra traukiamas at
sakomybėn.

Kaip gi galėjo 
gauti tokį liudymą, 
visa Lietuva kalbėjo 
bylą? Ir kaip galėjo Lietuvos 
valdžia išleisti jį, žinodama, 
kad jisai bėga nuo teismo?

Klerikališki šmugelninkai, 
matyt, turi Liettivos valdžios 
įstaigose gerų užtarėjų1.

ji

Purickis 
kuomet 
apie jo

KLAIPĖDOS LIETUVNINKŲ
PASIPIKTINIMAS.

“Vienybės” korespondentas 
praneša, kad ministeris, pirmi
ninkas Galvanauskas pareiš
kęs, jogei Klaipėdos krašte 
neužilgio įvyksią rinkimai į 
Lietuvos Seimą. Klaipėdiškiai 
(lietuvninkai) esą tuo labai 
pasipiktinę, nes jie biją, kad 
galį būt išrinkti vokiečiai:

“‘Jie reikalauja, kad butų 
įstatymas ipirmišleistas 

rinkimų, kad statomi atsto
vai (tur-but kandidatai į at
stovus. “N.” Red.) mokėtų 
abi kalbi: lietuvių ir vokie
čių, nes šalies statutas rei
kalauja, kad valdininkai tas 
abi kalbi mokėtų.” 
Bet atstovai - tai juk 
valdininkai.

nėra

reika- 
kurislavimas tokio įstatymo, 

uždraustų, nemokantiems abie
jų kalbų, statyt savo kandida
tūrą į Lietuvos Seimą, — yra 
neteisingas. Jisai, žinoma, 
yra kreipiamas prieš (vokie
čius. Klaipėdos vokiečiai ne
moka lietuvių kalbos; net prie 
geriausių norų jie nebūtų su
spėję išmokti jos, kadangi tas 
kraštas vos apie ptisė metų 
kaip tapo prijungtas prie Lie
tuvos.

Užgynimas vokiečiams
į Lietuvos Seimą reikštų di
delį jų teisių susiaurinimą — 
utouiiiiiiį jiems. pasyvus riiilti- 
mo teisės. Jeigu Lietuva taip 
padarytų, tai ji sukeltų prieš 
save žymios gyventojų dali0 
ūpą Klaipėdos krašte. Priešų 
gi Lietuva, turi ir taip nema
žai, kaip dar juos dauginti?

eiti

Praeito mėnesio pabaigoj 
Genevoj, Šveicarijoj, susirin
kę Lenkijos naguosna pateku
sių tautu — ukrainiečių (rti^ 
sinų), baltgudžlių, žydų, vo
kiečių ir lietuvių — atstovai 
įteikė Tautų Sąjungai šitokį 
skundą prieš lenkus:

“Mes, visų prispaustųjų Len
kijos tautų atstovai, Tautų 
Sąjungos ir viso pasatilio aky-j 
vaizdoj keliame savo skundą.

Ukrainiečių skundas.
<“M e s, ukrainiečiai, 

kaltiname lenkus: Prieš žmo
nių valią musų žemės: Rytų 
Galicija, Volynius, Chelmas, 
Podlesis ir Poliesis tapo ati
duotos Lenkams. Ukrainiečių 
tautos apsisprendimo teisė ta
po patrempta. Dagi žadėtoji 
autonomija nebuvo mums pri
pažinta. Tai, ką mes darėme 
savo tėvynei ginti, palaikyta 
mums valstybės. išdavimti. 
Priešingai visokiai istorijos 
praktikai 'ųkrainiečiali^ kovor 
jusieji už laisvę, tapo išskirti 
iŠ visuotinos amnestijos. Vi
siems emigrantams atsisako
ma duoti leidimas grįžti į savo 
tėyų žemę. Mums tapo ant- 
mesta konstitucija laiku, kada 
musų žemės dar nebuvo pri
pažintos Ldiikijai. Lenkai 

smaugia musų draugijas, ati
ma mums visokią žodžio lais
vę. Iš Seimo atstovų atima 
pilietybę. Musų žemes dalina 
lenkų kolonistams. Nė vienas 
ukrainietis negali pirais sau 
ukrainų žemės. Spaudžia mu
sų bažnyčią, uždarinėja musų 
mokyklas. Mos reikalaujame, 
kad Ambasadorių Tarybos ta
rimai iš 1923 m. kovo 14 die
nos butų iš naujo peržiūrėti ir 
kad musų teisės butų visų 
tų apginamos.

Baltgudžių skundas
“M e s, balt gūdžia i,

tiriame lenkus, kad jie: perse
kioja musų bažnyčią, lenkina 
musų vaikus lenkų mokykloje, 
atima musų žemes, kurios am
žių amžiais mtims priklausė. Iš 
musų darbuotojų atima pilie
tybę.

žydų skundas.
“M e s, žydai, kaltiname 

lenkus: jie ruošė pogromus, 
kuriais visas pasaulis baisėjos, 
žudė žydus — senus, jaunus, 
moteris ir vaikus — Lvove ir 
kongresinėj (Lenkijoj. Savava- 
lingai neduoda mums piliety
bės Lenkijoj, verstinai verčia 
mus emigruoti. Tokius lenkų 
valdininkus, kurie drįsta už
sistoti už musų teises, apšau
kia kaipo lenkų tautos išdavi
kus. Mindžioja mtisų tikybinių 
(bendruomenių nuosavybės tei
ses.

Vokiečių skundas.
č‘M e s, v o ik i e č Ii a i, kaiti

name lenkus: Jie išgujo mus iš 
krašto, kurs nuo neatmenamų 
laikų buvo vokiškas. Savava- 
lingai atima iš musų pilietybę 
ir šimtams tūkstančių musų 
atėmė visokią galimybę gyven
ti taip, kad reikėjo visai tėvų 
žemė apleisti. Ir šiandie lenkų 
kareiviai sėdi vokiečių tikinih- 
kų» žemėse Volyniuj. Lenkai 
plėšia viską iš musų ir teikia 
neva atlyginimą, kurs abso

liučiai nieko nevertas. Joks 
vokietys negali įsigyti (nuosa
vybei žemės, o žemės reforma 
galutinai palieka mus be že
mės. (Galicijoj, Kongi*ęsinėj

ir Prūsų'lirašle pcr- 
sokioja musų draugijas. Nežiū
rint amnestijos vokiečių laik
raščių redaktoriai kankinami, 
kalėjimuose. Prieš tėvų norą 
vokiečių vaikai verčiami lan
kyti lenkų mokyklas. >.

Lietuvių skundas.
“M e s 1 |i e t ui v į aj i,/ skun

džiamės dėl lenkų: Želigovskio 
žygiais jie neteisėtai užgrobė 
sostinę Vilnių ir joj kraštą. 
Begailestingai persekioja mus, 
nori visai muš išnaikinti. Už
darė musų mokyklas, panaiki
no musų kultūrines ir ekono
mines draugijas, išvarė arba į 
kalėjimus įsukišo mtisų inteli
gentiją. Musų žemes dalina 
lenkų kolonistams; draudžia 
mums vartoti gimtąją 'kalbą. 
Taip engia lenkai tautą, kuri 
ten sudaro 45 nuošimčius gy
ventojų. Taip laiko savo žodį 
Leųkija, kai ji svetimų valsty
bių dėka įsigijo laisvę ir iškil
mingai buvo pasižadėjus gerb
ti tautinių mažumų teises. Taip 
ji pildo savo pasižadėjimus, 
vartodama neteisėtumo ir en
gimo priemonių. Tūkstančiai 
išeivių ir išguitųjų skleidžia 
neapykantą ir kerštą lenkams.

“Paskelbdami tatai Tautų 
Sąjungos žiniai mes prašome, 
kad urnai butų padaryti be- 
tarpiniai tyrinėjimai, kad vi
siems išguitiems butų pripa
žinta teisė tuojau grįžti atgal 
ir kad nepakenčiamiems per
sekiojimams butų padarytas 
galas.”

Po tuo protestu esą pasira
šę: Prof. Michailo Lozinsky, 
Pelagija Budnova, VI. Lastan- 
sky, Dr. Kiker, Dr. Jahn, prof. 
Reinis.

Darbininkų 
judėjimas 

ir bažnyčia

tau

kai-

Laikrašty '“Homiletic Re- 
view” tilpo įdomių pareiškimų 
apie tai, kaįp darbininkai žiu
ri į bažnyčią. Nuomonės įvai
rių Amerikos darbininkų ju
dėjime asmenų, suprantama, 
nėra vienodos. Bet daugelis 
jų pripažįsta, kad darbininkai 
žiuri į bažnyčią su nepasitikė
jimu. * 1

Janovviski, redaktoriui mo
teriškų rūbų siuvėjų unijos 
laikraščio “The Justice”, pa
vyzdžiui, sako: “Bažnyčia eina 
su galingais, n Kuomet darini
ui nkų judėjimas taps jiega, 
tuomet ir tik tuomet bažnyčia 
stos darbininkų pusėj”.

Albert F. Coyle, lokomoty
vų inžinierių unijos žurnalo 
redaktorius, pats buVęs auklė
tinis Yale universiteto dvasiš
kos seminarijos ir buvęs ku
nigas, rašo: |

“Aš tikiu, v kad, abelnai 
imant, darbininkų judėjimas 

žiuri į bažnyčią su nepasitikė
jimu ir nuožiūra. Aš abejoju, 
ar tokiam nusistatymui yra 
pamato, vienok tai yra faktas. 
Kodėl? Aš manau', kad yra 
ypač dėl stokos artimesnių ry- 
v • M ISIU.”

Ęllįis Searles, iredalk torius 
angliakasių unijos organo “The 
United Mine Workers’ Jo!ur- 
nal”, mano, kad daugely baž
nyčių esama perdaug “gerbū
vio” ir permažai tikėjimo.

P. Scharrenbergo, jūreivių 
žurnalo redaktoriaus manymu, 
kunigai yra tokie pat žmonės, 
kaip kiti, ir kol didžiuma baž
nyčių pajamų įplaukia iš sam
dytojų rankų, sunkti tikėtis, 
kad kunigai smarkiai atakuo
tų samdytojų interesus.

Daug maž tokią pat nuomo
nę išreiškia Warren S. Stone, 
lokomotyvų inžinierių brolijos 
prezidentas.

Daniel Tobin, vienas įžy
miųjų vadų Am. Darbo Fede
racijoj; Paul. E. Ziegler, redak
torius laikraščio “The Raib 
way Clerk”; W. W. Martin, 
redaktorius laikraščio “The 
Journal of Ęrothcrhood of 
Blacksmith,; iDčop fargers and 
Helpcrš”; F. Fi^inttson, I
torius kelių palaikymo unijos 
žurnalo, ir kai kurie kiti prisi
mena, kad bažnyčia pasižymė
jo gerti darbu remdama an
gliakasių ir gelžkelių streikus.

(Darb.) *

Laiškai iš Bavarijos
X ■

s (Musų specialio korespondento).

Emigracijos kiury agenty 
apgaudinėjimai k

(Tęsinys)

V. šiokiadienis štimungo 
vaizdelis.

Šiomis dienomis musų para
pijoj buvo nepaprasta iškilmė: 
statėme paminklų kare žuvu
sioms musų parapijonams. Su
sirinko valstiečiai iš visų ap
linkinių sodžių, visų klonių ir 
pakalnių. Prie paminklo ku
nigėlis atlaikė mišias šventas. 
Veteranų sąjunga marširavo 
pilname sąstate, giesmininkų 

| sąjunga, mokytojo Nagelio ve
dama, savo pareigas ėjo pa
vyzdingai, ir labai skaitlinga 
muzikantų kuopa žygiavo per 
vėliavomis ir pynėmis pasi
puošusį- miestelį. Atvyko pen
ki majorai karo lauko unifor
moje, kurie vieni čia netoliese 
dvarus turi, kiti šiaip vasaros 
atastogoms švaistos po musų 
šalį. Neaplenkė musų net pats 
apskrities viršininkas, 
gas Mayras 
mokslą. Jo 
dis įsmigo.

“Kadangi 
mano mieli krikščionys ir ka
ro lauko kareiviai, tie pamink
lu musų žuvusioms, aš noriu 
baigti: Nabašninkas musų že
mės Viešpats, kuris sutvirtino 
mumyse Dievą, ir kurį žydai 
į grabą nuvarė, — tegyvuoja! 
— Valio! — Valio!” — 'taip 
jis baigė kalbą, ir visi balsai 
garsiai pritarė jam. Rodės, ta
rytum visas oras dreba.

Fronto kareivių sąjungos 
vardu, majoras Amersberge-

Kuni- 
pasakė gražų pa- 

žodžiai giliai į šip-

mes susirinkom,

pat ir apskrities viršininkas, 
kitos sąjungos, kiti majorai, 
įvairus sėdžiai ir kunigai.

“Kaimo berniokai! Vyrai ir 
draugai!” — bylojo Ainersber- 
geris: “aš noriu prie šio gra
bo pakartoti, ką aš kaipo ka
reivis visuomet kartojau: Lie- 
ber bayerisch stenben, als 
preussisch Verderben! Goriiau 
bavariškai mirti, mėgti prūsiš
kai kirmyti!”

. Ore sugaudė galingas prita
rimas. Jis luktelėjo, kol pasi
darys kiek ramiau ir pradėjo 
išnaujo:

“Šitas paminklas, mano mie
li karo draugai, išsilaikys il
giau, pegu mes visi drauge, ir 
mums visuomet rodys, kad 
mes kadaisia narsus bavarai 
vėlei susirinksim į būrį, kai 
tik mtisų žemės Ponas pa
šauks mus į vėliavą. Bet prieš 
tai aš norėčiau jums į širdį 

kad
tai aš norėčiau jums 
įlieti, vyrai ir moterys, 
mes turime pirma musų žemę 
iššluoti ir seną karo dvasią 
mumyse užlaikyti. Tautos iš
davikai turi eiti lauk!” Nau
jas triukšmingas pritarimas. 
“Ir kaipo keturioliktos kuopos 
vadas, aš jaučiu, kad mano 
pareiga yra,” sušuko Amcrs- 
bįergeris palkejltu 'balsu, “'atkroip 

ti jūsų domesį į discipliną, ir 
jums priminti, kad jeigu Bėr
imo kiaulydė nesiliaus, jo ka
rališkoji didenybė man asme
niniai sakė, taį mes vieni pul
sim.

• Pasklydus ryškiems pritari
mo garsams, senas majoras 
nusišluostė nuo kaktos pra
kaitą, ir sušuko dar garsiau:

“Vyrai ir draugai! Pasinau
dojęs šia aplinkybe, aš norė
jau dar priminti, kad vienas 
aukštas asmuo šios dienos 
šventei pagerbti, užsakė kiek
vienam kariui ir fronto karei
viui iki dviejų “mošų” (litrų) 
alaus ir po dvigubą pietų por
ciją”.

“Valio! Valio! Valio!” — 
šaukė visi aplinkui, kaip pik
tos dvasios apsėsti,

Kaž'i koks biesas muzika 
pusiptiiiiiojo ir ji prpclčjo Ikt 
anksti groti. Nežiūrint į ga
lingą “Psssssst! Pssssssst!” ve
teranų sąjungos pirmininkas 
kapitonas Gungeris nebegavo 
kalbėti. Amersberbergeris, nu
matydamas padėties pavojų, jiio nebedėsime.

suramino šį pastarąjį čia vie
toj, o paskui ir svetainėj. Gies
mininkų sąjunga dar kartą už
traukė “Heil unserm Koenig, 
heil“ — tebūnie palaimintas 
musų karalius. Paskui visa 
procesija surikiavo eiles, nur 
statė žingsnius, ištempė kruti
nės, užtraukė “Wacht am 
Rhein” — Reino sargyboj j—ir 
gailestingu maršo garsų lydi
ma sujudėjo. Didžiulėj sve
tainėj palei paštą btivo kiekvie
nam paduota po dvigubą por
ciją kiaulienos su bulbiniais 
kleckais ir po dvigubą veršie- 
nors arba inkstų porcijas, ir už 
visą tai nieko nereikėjo mokė
ti. Pasinaudojant proga, buvo 
tam tikri šventės ženklai išda
lyti, ir galų gale Gungeris žodį 
gavo ir jis kalbėjo šitaip:

“Draugai! Lauko kareiviai, 
narsus ‘bavarai! Tuo metu, kai 
mes šiandie skaitlingame bū
ry vienas šalia kito susirinko
me džiaugsmingą šventę švęs
ti, aš norėčiau tylą priminti. 
Visų pirma ponas Amersbcr- 
geris ir kiti geri ponai drau- 
gingiausiu budti pagamino 
šventes ženklus! Ordenas kiek
vienam atseis aštuonios dešim
tys markių, tuo tarp šiaip jis 
kainuoja šimtą!— Narsus ba
varai! Lauko, kareiviai! Ba
varų kariai šiandie pasirodė, 
kadangį mes musų paminklą 
pastatėm... Be to aš dar pra
šau žodžio, kadangi Berlinas 
jokios galios neturi! — Senes
nieji draugai man pritars ir 
žinos... Silentium... (Fronto 
kareiviai, narsus bavarai!.. Pa
galvokite tiktai apie praneti- 
zus!.. Kas panašaus turi liau
tis! Musų karžygiai yra neuž
mirštami, aš jums norėjau 
priminti!— Kas panašaus juk 
kiaulydė!.. Tvirtai ištikimi! 
Veteranų sąjunga absoliučiai 
jokio pardono nedtioda ir aš 
noriu priminti, kad septynias
dešimtaisiais metais ne už ,pfi- 
ferpfenigą žydai nėra buvę te
nai ir keturioliktais tai jau vi
sai ne!.. Aš prašau žodžio!.. 
Kas panašaus turi liautis! Di
delė šventė, aš noriu drauge po
nui majori|i Ainersbergeriul 
pritarti, kadangi kiaulienos 
porcija ir dviguba veršienos 
arba inkstų 'porcija (šiandie 
nemokama! Ir aš norėčiau 
pritarti, ištikimumo tvirtybėj, 
ir su jumis pritarti: Musų 
karališkoji didenybė, kronprin- 
cas Ruprechtas, ir musų vete
ranų sąjunga, ir žemdirbio 
stonas — ir septyni nabašnin/ 
kai, kurių neužmirštamą gar
bę švenčiam — tegyvuoja — 
Valio! Valio”... Iškilmė pa
siekė aukščiausio laipsnio, 
prieš karių išsiskirstymą, 
vą naktįes valandą tarp 
Gungerio ir kažkokio
Kurdelio įvyko imtynės, nes 
užgrojus “Francaise”, Gunge
ris pareikalavo, kad visos po
ros sustotų.

—“Himmiherrgottsakra- 
ment! — Tu savo gyvenime 
nesi kazarmės matęs ir dar 
mažiau ko kito! — Ir toks 
snukys dar žiotis žiaukčioja!” 
— btirčijo į jo pusę Kurde- 
lis. Ir — gėda sakyti — jis 
tiesą sakė.

Giliai užsitarnavęs veteranų 
sąjungos kapitonas, delei tokio 
įžeidimo norėjo tučtuojau čia 
pat vietoje atsistatydinti, ‘bet 
kadangi jis taip gražiai kalbėti 
moka, tai draugai prisiekė jam 
savo ištikimybę, ir šventę baig
dami sutiko garmonišką rytą...

Kauno “(Lietuva” praneša:
š. m. rugpiučio mėn. pa

baigtoje Kriminaliam Skyriui 
B. pavyko susekti neteisėtus 
kai kurių emigracijos biurų 
agentų darbus.

Jau pirmiau buvo gaunamos 
žinios, kad kai kurių' biurų 
agentai, konkuruodami tarp 
savęs ir stengdamiesi patrauk
ti savo biurai! kuod'augiausjia 
emigrantų, už aukštą atlygini
mą, 1000—2000 litų, parūpin
davo reikalingus dokumentus 
neturintiems teisės keliauti 
užsienin Lietuvos piliečiams, 
kaip tai: norintiems pasišalin
ti nuo karo tarnybos prievolių, 
esantiems teismo žinioje ar 
adnrinistacijos priežiūroje, ir

Minimieji agentai už didelį 
atlyginimą, net be jokių doku
mentų, slapta gabendavo Lie
tuvos piliečius užsienin.

Tam tikslui jie falsifikuoda
vo pasus ir kitus dokumentus. 
Pavyzdin, vieton 20—24 metų 
pase buvo įrašoma 17—18 me
tų, vieton 20—24 metų virš 30 
metų, kad emigruojantis asmuo 
nebūtų surištas su karo tarny
bos prievolėmis. Fajsįifikuotų 
dokumentų rūšim iri tie agen
tai turėjo tarpininkų įvairiose 
valdžios įstaigose; pas apskr. 
viršininkus ištikimybės budy
nių išgavimui, pas notarą 
netikrus nuorašus gaminti, 
mobilizacijos skyriuje, ir 1.1.

Už šią neteisėtą emigracijos 
biurų agentų ir jų talkininkų, 
valdžios įstaigų 
darbus patraukta 
9 asmenys.

Byla perduota 
Teismo Valstybės

tarnautojų, 
atsakomybėn

Apygardos 
Gynėjui.

Įvairenybės
“Išmintingosios” pavardes.
“Za Svobodu” dienraštis pa

sakoja, jog sovietų rusuose 
dabar pradedą rūpintis pavar
dėmis. Šios naujos srovės tik
slas esą — turėti išmintingą, 
ką nors sakančią pavardę, o ne 
tuščias, kaip Ivanov, Petrov ir 
tolygias. Esą nurodoma, kad 
busią geriausias daiktas apsi
rinkti pavardę surištą su žmo
gaus amatu ar padėtimi. “Iz- 
vestija” paduodančios vieną to
kį girtiną pavyzdį. Vienas Ba
kų miesto gyventojas Juozas 
Vareikis (matomai lietuvis), 
savo nieko nesakančią pavar
dę pakeitęs į “išmintingą” 
Tramvaikis, nes esąs tramva
jaus tarnautojas.

JUOKAI
Bet 

vėly- 
,pono 
bieso

Aiški beprotybė.

Daktaras, atsilankęs pas vie
ną senį, sėdintį bepročių na
muose,* paplojo jam per petį ir 
;arė:

“'Na, seni, tu puikiai vertie
si. Gali Be baimės parašyti na
miškiams laišką, kad po dvie
jų savaičių sugrįši 
drūtas ir sveikas, 
jas”.

namo taip 
kaip nau-

Redakcijos Atsakymai

Spinduliui, Kenosha. —- Įdė
jome anksčiau atsiųstą kito 
korespondenciją. Tamstos raši-

Ligonis linksmai ėmėsi ra- * 
šyti laišką. Viską pilnai sura
šė ir jau užlipino, bet kada 
ėm'e seilinti pašto ženklelį, ta- 
sis pasprūdo jam iš nagų ir 
nupuolęs ant žem^s pataUdč 
ant bambatieriaus, kuris ttio 
tarpu asla bėgo. Ženklelis pri
lipo bambatierįui prie kupros.

Senis bambatieriaus nema
tė; viskas, ką jis matė, tai kad 
nupuolęs ženklelis kaip pa
kvaišęs makalavosi skersai 
aslą iki sienos, paskui siena į 
palubes ir, ant galo, dingo pla
čiame plyšyje.

Senis apmiręs žiurėjo į tą 
prajovę; atsikvošėjęs, nr-
žč parašytų laiškų, paskui su

plėšė į skutds ir numetė.
“Po dviejų savaičių! Į pek-

greičiaus išeisiu, kaip už tre
jų metų!”
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Žmogžudystė Kaune jų, veikia uoliai jų dirvoje, 
ieško pasauly pilnoj to žodžio 
prasmėj teisybės. Baigęs 5- 

kias klases Mariampolės rea-

svetimiej'i, neteku brangaus 
turto Lietuvos ateity..., Sau
lutė paskutinį “sudiev” pasa
kius, apgailėdama jaunuolį iš

North Gide
'L. P. Kliubo darbuotė.

Nesenai Kaune įvyko sen
sacinga piktadarybė: K. Nor
kaus laivakorčių agentūros 
kontoroj tapo nušautas vie
nas tos kontoros tarnautojas, 
stud. Vytautas Aleksa.

Yra pamato spėti, kad ta 
piktadarybė įturi politinį,pa
grindą. Žmonos, kurie arčiau 
pažįsta Įnužudyttųjį vaikiną, 
sako, kad jį nugalabiję komut 
nistai, keršindaini jam už tai, 
kad jisai atsimetė nuo jų ir 
ėmė viešai juos peikti.

A. a. Vytautas buvo patekęs 
bolševikų įtakon, dar būdamas 
gimnazistu. Sužavėtas bolše
vizmo propaganda, jisai buvo 
nuvykęs i “matušką’’ Rusiją ir 
dirbo pas savo dėdę, garsųjį; 
lietuviškų komunistų vadą,’ 
Zigmą Aleksą-Angarietį. Ki
tas jo dėde, tikras Angariečio 
brolis, buvo Lietuvos ministe- 
rių kabineto narys.

Bet Busi joje būdamas, Vy
tautas pamatė, kad bolševiz
mas yra visai ne toks, kokiu 
jisai sau įsivaizdavo jį. Todėl, 
metęs savo tarnybą pas Anga- 
rietj, Jisai apleido bolševikų 
rojų ir sugrįžo Lietuvon.

Iš motinos pusės ;artimas 
Vytauto Aleksos giminė yra 

žinomasa| amerikiečiams 
Brooklyno biznierius, p. J. 
Ambraziejus. Jo motina, bū
tent, yra Juzė Ambraziejųtė, 
kuri kartu su savo broliu Juo
zu aktingai dalyvaudavo slap
tuose Suvalkijos ūkininkų jau- 
mfomenės rateliuose ir ypa
tingai daug prisidėdavo prie 
slaptų |lietuvi^!<ų spektaklių 
rengimo.

J. Ambraziejus duodavo pi
nigų savo sesers sūnaus, Vy
tauto, mokslui ir tikėjosi su
laukti iš jo gabaus visuomenės 
darbiA)to»jo. G’alima Nuprasti 
jo skausmą, kai jisai išgirdo, 
kad jaunikaitis yra nužudytas.

Žeiniaus dedame du įdomiu 
dokumentu, paliečiančiu tą 
tragingą Kauno įvykį. Vienas 
yra ištrauka iš A. Bernoto 
laiško; antras yra laiškas, kif- 
rį gavo p. J. Ambraziejus nuo 
vieno savo draugo iš Lietuvos.

Antano Bernoto laiškas.
Antanas Bernotas vra “Vie

nybės” redaktoriau^ p. Sir
vydo, brolis. Dabar jisai sėdi 
Lietuvos kalėjime, patekęs į jį 
kaipo bolševikas. Kitąsyk ji
sai gyveno Amerikoje ir dirbo 
“Kovoje”, kaipo zeceris.

Kalėjime būdamas tečiaus, 
p. Bernotas atsipeikėjo nuo 
bolševikiško svaigulio ir pri
sidėjo prie tos kalinių grupės, 
kuri pasidarė “valstybiniai ntf- 

šistačiuAi”. Matoma, tos 
grupės atsišaukimas nesenai 
buvo tilpęs Kauno ^ILieuvoje” 
(apie ką jau buvo rašyta 
“Naujienose”) ir mes todėl 
nuklydome, sakydami, kad da
lis politinių kalinių Lietuvoje 
šiandie yra visai priešinga ko
munistams, su kuriais jie pir
ma draugavo.

A. Bernotas rašo “Vieny
bei”:

“Kalėjime susidarė grupė 
valstybiniai nusistačiusi u ka
linių. Bolševikai kaliniai 
dabar keršija ir 19 d. rugpiu- 
ėio darė užpuolimą ir norė

jo mus užmušt (žr. “Lietu
vą” už 16 d. rugsėjo). Ka
lėjime užpuolimas nesisekė, 
taigi dabar Norkaus konto
roj dienos laiku nušovė Vy
tautą Aleksą. Užlnušikas 
nesuimtas, bet kalėjime bol
ševikai tą utžmušystę ima 
ant savęs ir mitins kas va
landa prikiša, kad ir mums 
tas kliusią.”
žemiau seka vieno kauniečio 

laiškas, rašytas p. J. Ambra
ziejui.

Kodėl buvo nužudytas V. 
Aleksa.

Kaunas, 17. IX. 23. 
Gerbiamasis:—•

Šiuo laišku pranešu Tams
tai liūdną žinią... Rugsėjo 12 
d. net ilgėta i mirė Tamstos gi
minaitis, Vytautas Aleksa. 
Žuvo jis nuo žiaurios žmog
žudžio rankos...

(Buvo taip. RugĮsėjo 12 d., 
10 vai. ryte, atėjo į K. Nor
kaus agentūrą koks tai žydas 
ir pasisakė norįs pamatyti p. 
Aleksą. Vienas iš tarnautojų, 
kaip paprastai, Įiurodje kam
barį, kur a. a. Vytautas dar
bavosi. Vos sugrįžus tarnau
tojui į savo darbo vietą, pasi
girdo šūvis, nuo kurio a. a. 
Vytautas ir žuvo... Šūvis pa
puolė didžiąsias smegenis, to
dėl vilties pagijimui nebebuvo. 
A. a. Vytautas tuoj aus buvo 
nuvežtas miesto ligoninėn, ka
me gyveno dar iki 5-tos vai. 
vakaro.

žmogžudis dar nesugautas.
Tamstai ir daugumui bus 

begalo nuostabu, kaip galėjo 
žmogžudis pasprukti? Ištik- 
rųjų, stebėtina! ši žmogžudys
tė įvyko-pačiame žmonių ju
dėjime, t. y. 10 vai. ryto ir, 
kas svarbiausia, miesto cent
re, Laisvės Alėjoj. Be to, vie
noj pusėj K. Norkaus agentū
ros stovi namai Vidaus Reika
lų Ministerijos, kitoj pusėj — 
I^licčių Apsaugos Departa

mentas, kur nuolat milician- 
tai dežiuruoja. žmogžudis 
visgi sugebėjo pabėgti. Ma
tyt, drąsuolio butą — ėjo ant 
laimės. iMat pas K. Norkų į- 
ėjirnas agenturon iš gatvės ir 
galima išeiti pro kitas duris j 
kiemą. A. a. Vytautas, kaiį) 
sykis, tame kambary darba
vosi, kur yra durys išėjimui i 
kiemą. Todėl žmogžudžiui 
buvo patogus pabėgimas. Jam 
ik svarbu buvo pabėgt iš kam

bario, o paskui susimaišė su 
judančia gatvėj minia ir ra
miai nuėjo savais keliais.

Dabar eisiu prie priežasties 
nušovimo. Visuomenėj paskli
do įvairių įvairiausių spėlioji
mų. Gal Tamstai teks skai
tyt Lietuvos laikraščius, nes 
;en nemažai rašoma, kas ne- 
atatinka tikrenybei. Todėl čia 
pasistengsiu [parašyt 'Tamstai 
tai, kas atatinka tikrenybei. 
Tą sužinojau iš a. a. Vytauto 
motinos ir jo draugų.

A. a. Vytautas, kaip ir dau
guma anų laikų moksleivių, 
buvo prisidėjęs prie bolševikų 
—buvo jų pasekėjas. Jo, kaip 
ir kiekvieno jaunuolio, širdis 
kinko įprie idealizmo. Todėl 
is girdėdamas skelbiamas bol

ševikų idėjas, prisideda prie

lės gimnazijos, meta mokęsis 
ir vyksta Rusijos gihimdn pas 
saVo dėdę p. Aleksą (Jus, tur
būt, gidėjot apie jo veikimą 

bolševikų tarpe). Ten, Rusi
joj, dar labiau gilinosi į bol
ševikų veikimą ir, žinoma, vei
kia su jais išvieno. Ieškoda
mas tų bolševikų skelbiamų 
idėjų ir jų nesurasdamas, pa

mato apviltu esąs. Pamalęs 
jų niekšingumą, neteisybes, — 
atsisako nuo bendradarbiavi
mo ir, vargą kęsdamas, grįž
ta (Lietuvon. Grįžęs, pradeda 
gyventi nauju gyvenimu. Sa
vo realės gimnazijos drau
gams, bolševizmu apsvaigin
tiems, pareiškia savo nuomo
nę ir atsisako nuo bendro vei
kimo. Čia jis pasielgia didvy
riškai, nes viešai pareiškia sa
vo nusistatymą, žinodamas ge
nu, kad jo buvusieji bendra
darbiai šnairomis į jį žiūrės. 
Tiesa, a. a. Vytautas buvo į- 
trauktas bolševikų sąmokslai!. 
Buvo Užvesta byla. Tardymas 
turėjo įvykti prieš Kalėdas, 
bet, nežinau kurių priežasčių 
delei, buvo atidėtas iki rugsė
jo 13 d. Mat bolševikai, nebe
turėdami vilties gerų pasekmių 
sulaukti iš a. a. Vytauto, pa
siskubina prieš pat bylos tar
dymą atimti jam gyvybę!.. 
Kas jiems ir pavyko.

Nelaimė ta|i valstybei, kur 
žmonės dėl partijų ima žudy
tis viens kitą! Juk žmogus 
gali būti šiandien tokių pa
žiūrų, o pamatęs ir įsitikinęs, 
kad jo sielai tai neatatinka— 
visai į kitą grįžti. A. a. Vytau
tą^ buvo suklydęs, nes kas nie
ko neveikia, tai tas negali 
klysti. Kas veikia, tas klysta. 
A. a. Vytautas veikė, todėl bu
vo suklydęs; bet savo klaidą 
pataisė ir grįžo ant tiesos ke
lio. Jo mirtis garbinga ir jį 
minės lietuviai su skausmu, 
nes neteko tvirtos paramos 
Lietuvos valstybei. Jis buvo 
nepaprastų gabumų žmogus, o 
iš tokįų tik įr laukiama Lie
tuvos žemelėje šviesios atei
ties.

Mat, a. a. Vytautas grįžęs iš 
Rusijos, tuojaus ėmės darbo. 
Pasirengus privačiai (keletą 
menesių šį pavasarį išlaiko 
egzaminus iš astuonių klasių, 
su pažymėjimu (pirmo moki
nio. Tai gi galite įsivaizdinti 
apie jo gabumus ir įvertinti jį. 
Jau buvo priimtas Lietuvos 
universitetan, teisių fakulte
tam Jis taip buvo patenkin
tas gyvenimu, kad, rodos, jau 
mieko jam nereikia. Man jis 
•pasakojo, svojojo, laimes gy
venimu gyveno. Sakės baigęs 
univcrs’tetą atvažiuosiąs Ame
rikon; bet žiauri žmogžudžio 
ranka suardė jo visus sieki
mus... ir paguldė jį karstau!..

A. a. Vytauto laidotuvės į- 
vyko rugsėjo 14 d. Kauno ka
pinėse. Laidotuvėse dalyva
vau ir aš su savo sesute. Buvo 
daug atvažiavę iš M ariant po- 
ės giminių ir pažįstamų. Kun- 
Tumas (Vaižgantas) pasakė 
atatinkamo turinio prakalbą 
orie a. a. Vytauto duobės, ka
me iškėlė aikštėn nužudyme 
priežastį ir apibudino jo bio
grafiją. Verkė savieji stovė
dami prie amžinybės duobes, 
verkė susirinkę pažįstamieji ir

liūdesio pasislėpė už medžių 
ir, skaudžiai dejuodama, nusi
rito kiton pasaulio daliu pra 
našauti liudną žinią.?. Tik 
mėnulis, išlindęs iš po medžių 
viršūnių, žiurėjo į vainikais 
apklotą kapą ir besiskirstan
čią žmonių minią.

Nors a. a. Vytautą nesenai 
pažinau, bet ilgai jis bus mano 
atminty... Minėsiu jį su skaus
mu širdy. Negaliu apsakyti, 

kaip man jo gaila... Jus galit 
sau įsivaizdinti, koks motinai 
skausmas, netekus vienintelio 
sunaus... Raminki! jus ją, 
kaip įmanydami. Baisi nelai 
mė ištiko ją. Bef nieko n epą-' 
veiksL Keik sutikti su žiau
riu* likimu. Šis įvykis skau
džiai' atsiliepė <į visuomenę.' 
Buvd pasirodžiusios prokla
macijos su atsišaukimu: “Muš- 
kim žydus!” čia rašo, kad 
musąj valdžia veik žydų ran
kose, o mes vis užsileidžiame. 
To negana—žudyti mus žydai 
pradėjo, nušovė studentą Vy
tautą Aleksą!.. Teroras prieš 
terorą!” ir tam panašiai.

ILinkiu viso labo. —N. N.

CHICAGOS 
ŽINIOS

žiemos sezonui prisiarti
nant LietiVvių Politinis Kliu- 
bas savo mėnesiniame susirin
kime nutarė parengti visą ei
lę viešių prelekdijų bei pra
kalbų, kurios bus, žinoma, po* 
litinio" turinio: bus aiškinama 
maž-daug apie politinės maši
nerijos grintus — grintelius.

šitos prelekcijos bus rengia
mos vieną kartą į mėnesį. 
Kalbėtojai bei prelegentai bus 
kviečiami tie, knlrie (geriausia 
yra susipažinę su politika.

Kad pradėjus šio sezono 
darbuotę sėkmingai ir links
mai, kliubąs Iputarė pradėti 
ją su bankiętu, kuris atsibus 
spalių 25 d.., vakare, jkliubo 

svetainėj, 1644 Wabansia Avė. 
Programas bufs pusėtinai įvai
rus: dainos, deklamacijos ir 
prakalbos. Kadangi šis bankie- 
tas bus viešas, tai ir pašali
niai gali dalyvauti. Tikietus 
galima gauti šiose vietose: pas 
Nausėdą, 1645 Wabansia Avė.; 
Striupo barberšapėj, 1823 
North Avė.; pas B. J. Lidikevi- 
čių, 1737 N. Robey St.

Prie durių tikietai nebus 
pardavinėjami, todėl juos rei
kia įsigyti iš kalno.

— Kliubo Reporteris.

Gyvybės atsiradimas

Policija uždarė italy 
prakalbas

CICERO, — Nežiūrint kad 
jau pirmiau policija buvo už
darias italų prakalbas, spalių, 
11 d. jie vėl surengė prakal
bas savo svetainėje ir prašė 
miesto leidimo? Bukley atsakė, 
kad jokio leidimo nereikią, tik 
kad nieko nebūtų kalbama 
prieš Jungt. Valstijų valdžią — 
ir paskyrė policiją prižiūrėti 
tvarkos.

Pirma kalbėjo italai kalbėto
jai prieš fašistų terorą Italijoj 
ir čia. Paskui kalbėjo Uangdle 
[.gal EngdĮahl ?—Bed.], "The 
VVorkcr” redaktorius, apie rei
kalingumą darbininkams ap
švietus^ kad jie supratę savo 
klases reikalus' galėtų įsteigti 
sovietų valdžią Amerikoj. Jam 
‘taip pradėjus kalbėti policija 
visus tris kalbėtojus areštavo 
ir pašaukę patrolę išgabento į 
policijos stotį. Užsistačius po 
50 dol. kaucijos jie buvo palei
sti. —Ciceros Kaim.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Rosclandicčiai |ir apidlinkės 
sodybų lietuviai neužmirškite, 
kad šiandie bus begalo* indo- 
inios d. P. Grigaičio, Naujienų 
Redaktoriaus, prakalbos Stru
milų svetainėje, 158 E. 107-th 
St/

C Pradžia 7:30 vai. vakare.
P. Grigaitis nesenai grįžo iš 

Lietuvos, tat ir kalbės *įpie tai, 
kaip dabar Lietuva atrodo. z

Nepraleiskite progos, susirin
kite visi.-----

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerąi pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

White Star :S£
N. Y. — Cherbourg — fezathampton 
Išplaukimai kiekvieną scfcatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — PJymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais. •

Red Star Li^e
N. Y. Plymouth — Cherbourg— 

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

_Yiskąs užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pąsažierių Departamentas

127 So. State St., Chicago, III.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr.VANPAING
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzaminai 
cija. 7
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

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

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir Operacijų. 35$8 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. mt Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Phone Boulevard 0313
M*

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Mprgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9.

Subat. 5-? 9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

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

Bendros pastabos.
Pereitą sekmadienį įvyko Mo

kslo Draugų trečia iš eilės pas
kaita apie gyvybes atsiradi
mą. Prelegentu buvo Dr. A. J. 
Karalius.

Kadangi pats klausimas yra 
neįmanomai svarbus, tat aš 
bandysiu bendrais ruožais atpa
sakoti paskaitos turinį. Supran
tama^ daiktas, pilnai perduoti 
paskaitą tnqra galima: d'aug 
kas tenka išleisti, sutrumpinti. 
Svarbiausia man rupi čia kal
bėti apie tuos prelegento paju
dintus klausimus, kurie tiesio'* 
giniai liečia gyvybes atsiradi-

...
Gyvybe.

Del evoliucijos mokslo tei
singumo šiandien abejoti jau 
nebetenka. Visi kiek rimtes
ni moksldr|inikai pripažįsta tą 

faktą, jog tarp gyvifnų yra gi
miningumas; jog aukštesnės 
gyvybės lytys išsirutulavo iš 
žemesnių. Ta doktrina gamtos 
moksle yra pilnai priimta. Vi-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

NEW ,YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

LA SAVOIE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22
PARIS ....... Oct. 24, Nov.' 14, Dec. 12
FRANCE ..... Oct. 31, Dec. 5
LAFAYETTE Nov. 10

Raiykite dėl žingeidžios apražomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba t 
didjjj ofisai 19 State Street New York. 
-............................. . . — 1

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

. . . I-J/ •

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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pti vatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* T\ix;pe- 
jišką bvtą gydy
mo. DidJŪl skair 
čius žmott^ U<y- 
domų kasdiu. per 
Dr. Ross, tutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą Že- 
nūausda kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą. v

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyf, seredoje ir 
subatoje nuo 10 yal. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras ORzaminaviroas yra būtinai reika
lingas tikslui gero iėgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ifttiriame krau
ją, ėlapum* ir 1.1 Negaišinkite laiko nei 

.pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybų ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengta bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo ojgiLfEmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mčnesius ib savaites gydėties be jo

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

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausiu* 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis ęali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt
otas arba išbėrimus T Ar slenka jūsų plau- 
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatie* 
pavargęs, sunervuotus ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirbtę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, lar turite 
galvos' sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją 7 Ar turite kokią net varką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nur- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis-

Electro-Medical Doctors,
I*o vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė.... Chicago
Valandos nuc U ryto ikj 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję no* 
9 vai. ryto iki 1 vai. po Ag
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

sai kas kita su evoliucijos fak
toriais. Tas klausimas ir šian
dien dar nėra pilnai išspręstas. 
Danvino teorijos tolyn vis ma
žiau beatsako tikrenybei. Vė
lesnių laikų mokslininkų tyri
nėjimai parodė, kad kaikurie 
Darnvino samprotavimai yra 
klaidingi. Iš Darwino teorijų 
gal dar stipriausiai tebesilaiko 
tinkamiausių gyvūnų išlikimo 
teorija. Dabar sužinota daug 
kitų faktorių, kitoie yra, taip 
sakant, evoliucijos ftpiruokliai.

Gerai. Bet net ir tas faktas, 
jog evoliucija yra tikrenybė, 
neišaiškina mums gyvybės at
siradimą. Iš viencelinių gyvū
nų galėjo išsivystyti komplikuo
ti gyviai baigiant žmogumi. 
Vienok kaip galėjo atsirasti tie 
vienceliniai gyvūnai? Galop,

i dėsniai, o tik kitas žingsnis 
bendrame evoliucijos progrese 

i — laikytis tos nuomonės reiš
kia prisitaikyti prie išsivysty
mo mechanikos, fizikos ir che
mijos po Newtono gadynės ir 
prie evoliucijos nuo laikų Buf- 
fono, Lamarcko ir Dar(wino. 
Jau 1644 m. Dekartas skelbė, 
kad gyvybės išaiškinimas glu
di medžiagoje.

Galima sakyti, kad gyvybė 
atsirado ačiū susijungimui pir
miau' buvusių visatoj energijų 
su esamais cheminiais elemen
tais. Gyvybė yra tik tęsinys 
bendrosios evoliucijos.

Cyanogono junginiai jungia
si su anglies junginiais. Atsira
dus vandens garams, pasidarė 
proteinai, paskiri protoplazma 
—visos gyvybės pamatas.

Tai tokia esmeninė tos teori
jos mintis.

NAUJIENOS, Chicago, UI. ------ ----------- _----------------
.rėčiau galimybės pamatyti išsi
vystymą gyvų daiktų iš negy
vųjų. Aš tikiuosi, kad gyvybė 
butų \ labai paprastose formo
se, kaip musų laiku pelėsiai, 
kad nauja protoplazma pasida

iro iš tokių junginių kaip amo- 
nijos karbonatas, okzalatai, 
tartartai, fosforo junginiai ir 
vanduo, be šviesos. Prie šito
kio pasitikėjimo mane veda 
analitinis protavimas; bet aš 
dar kartą prašau atsiminti, kad 
savo nuomonę aš galiu pava
dinti ne kito kitu o tiktai filo
sofinio tikėjimo aktu”.

Antradienis, Spalio 16, 1923

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

Gyvybės klausimas senovėje ir 
dabar.

Atsiradus gyvybei, atsiranda 
naujos formos, nauja aplinku
ma gaminasi, visa evoliucija, 
taip sakant, nukrypsta į naują 
kelią, pradeda eiti greičiau .ir 
ryškiau. Gyvybė duoda pradžių 
kitoiamajai evoliucijai, tikrai 

[kūrybai. Gyvybės atsiradimas 
atskiria gyvus daiktus nuo ne
gyvų. Gyvieji daiktai evoliuci
jos keliu kitėja.

Gyvybės pasirodymas reiškia 
tiktai susikombinavimą jau 
esančių medžiagų, sutuok imą 

lesamosios energijos ir energijų, 
I jėgos ir jėgų. .Gyvoji medžiaga Į 
sutelpa fizikos-chemijos 
niuose; gyvųjų dhiktų 
mai šituose dėsniuose 
ir gi gali: mokslininkai 
labai gražiai sutalpina, 
stams ir biologams dar reikia 
daug kas išaiškinti. Galbūt gy
vybės reiškiniuose kokis nors 
elementas, taip sakant, štukas 
krečia; gal būt toks radiumas 
pagamina gyvybės svarbiausius 
reiškinius — pagamina dar 
mums nežinomu' įbildu. Arba 
gal būt veikia kokia nors ne
žinoma energija. ’

Galų gale, gyvybės padaryme 
ar gamta veikia sulig dėsniais 
ar tiktai pripuolamai? Astro-1 
nomai surado dėsnius žvaigžd
žių išsivystyme, geologai ran
da aiškius dėsnius žemės išsi-| 
vystyme: ar gyvybės išsivysty- 

vienosjme ir-gi yra dėsniai? Kad gy-| 
— iš kitos, vybė atsirado, taip sakant,

, Paviršutiniai ' žiūrint, toks 
klausimas atrodo keistas. Regis, 
kiekvienas jau gali atskirti gy
vą daiktą nuo negyvo. Visų pir
ma gyvas daiktas jaučia, dau
ginasi, auga. Gi negyvame dai 
k te to nepastebiama. Vienok 
nepastebiama tik todėl, kad 
tam reikia specialiųjų prietaisų. 
Ištikrųjų skirtumas tarp gyvo
sios ir negyvosios medžiagos 
nėra jau taip didelis. Pastaruo
ju laiku mokslininkai įrodė, 
jog ir negyvoji medžiaga ‘jau
čia”. Juk jautimas yra niekas] 
daugiau, kaip tik atitinkama 
iritacija, kurią pagimdo tam 
tikri akstinai. Iš to taško žiū
rint, galima be dvejojimo saky
ti, jog ir negyvoji medžiaga nė
ra liuosa nuo iritacijos. Tyrinę-1 
jimai tatai patvirtina. Į

Antra, negyvoji medžiaga
“auga”, didėja. Koloidų chemi
joje tas reiškinys yra gerai ži
nomas. Taigi ir ta gyvosios me
džiagos ypatybė galima rasti ir 
negyvojoje medžiagoje.

Išviso nėra galimybės praves
ti liniją tarp to, ką mes vadina-1 
me gyvais daiktais, iš 
puses, ir negyvais — iš kitos. I vybė atsirado, taip sakant, iš 
Skirtumas tarp gyvosios ir ne- netyčių buvo skelbiama ir te. 
gvvosios medžiagos greičiau- beskelbiama nuo Demokrito 
šiai tėra tik laipsnyje: gyvoji iki Loebo, nįuo senovės galvo- 
medžiaga turi daugiau tos čių gadynės Iiki mokslo gady- 
vpatybės, kurią mes vadiname nes. Taip sako Dai*winas, Ja- 
gyvybe, negu negyvoji. Tai ir mes ir kt. Kiti galvočiai skel- 
viskas. bia, kad visame kame, tai-gi ir

gyvybės atsiradime, galime ras- 
Gyvybės atsiradimo klausimas. ti aiškjus dėsnius, kad viskas

.Nlors tarp gyvosios ir negy-1 eina tvarkingai, sistematingal. 
vosios medžiagos skirtumo gal Taip kalba Aristotelio sekėjai, 
didelio nėra, vienok tas klau- ir jie turi savo sekėjų ir mifsų 
simas toli gražu dar nėra iš-1 laikuose, 
spręstas. Užtat prisieina laiky
tis arbitrarinio supratimo apie 
gyvąją ir negyvąją medžiagą. 
Po žodžiu “gvvybė” reikia su- 
prasti tos ypatybės, kurios yra 
maždaug bendros tiems daik
tams, kuriuos mes vadiname

dės- 
veiks-

juos 
Chemi-

Ir štai kaip loji gyvybė ga
lėjo atsirasti žemėje? Ar ji yra 
pripuolama, ar sekinė dėsnių?

Mokslininkai sako, kad gyvy
bė atsirado iš jau buvusių vi
satoje jėgų bei energijų susi
jungimo. (Laikytis šitos nuo
monės, bu'tent, kad gyvybė nė
ra nauja energija, nėra nauji

Vitalizjmas.
Negalėdami suprasti gyvy

bės, nuo senai žmonės ėmė 
sakyti, kad gyvybė yra kokia 
tai antgamtinė, dvasinė jėga; 
kad tai nėra medžiagos ypaty
bė. Tokia -pa-žvalga į gyvybę yra 
vadinama vitalizmu. Šių dienų 
mokslas atmeta vitalizmą.

Ar jus žinote, kad
Ruhr distrikto gyventojai gauna pa

skirtą dalį pieno, lašinių, bulvių ir ki
tų produktų ? Paskirta dalis yra to
kia, kaip buvo laike didžiosios karės. 
Ar jus žinote, kad iš daugelio rūšių 
cigaretų dėl publikos pasirinkimo, 
Helmar Turkiški cigaretai kurių ry- 
tojai reikalauja vis daugiau ir dau
giau ?

Kosmozonų teorija.

Neturėdami įrodymų, jog 
vybė pati savaime atsirado 
mėje, kai kurie mokslininkai 
(Richter, Helmholtz, Arrhen- 
ius, etc.) sugalvojo teoriją, ku
ria einant skelbiama, kad gy
vybė atkeliavo, atlėkė iš kitų 
dangaus kimų.

Bet toks aiškinimas nieko 
neišaiškina. Kiekvienas gali 
paklausti, kuriito budu gyvybė 
atsirado kitose planetose?

gy-

JUOZAPAS BERŽINSKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 12 d. 1923 vakare 8 vai. 
sulaukęs 29 metus. Paėjo iš 
Kauno rėdybos, Kretingos ap
skričio, Kretingos parapijos, pa
liko dideliame nubudime drau
gai. Laidotuvės atsibus spalio 
17 d., iš namų 938 W. 34 St., 
9 vai. ryte į šv. Jurgio bažny
čią, potam į Šv. Kazimiero ka- 
nes. 'Susėdai ir draugai bukit 
malonus dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi 2 
draugai:

A. Kupšis ir G. Kawohl.

Pflugerio teorija.
Cyamogeno šaknis (radical) 

yra svarbiausia gyvosios med
žiagos dalis, apie kurią arba 
prie kurios limpa visokios rų
šies junginiai. Cyanogenas 
gaminasi prie didelio karščio: 

I pav. dirbant karboTundumą. 
Reiškia žemės evoliucijos ga
dynėje, kada žemė buvo labai 
karšta, atsirado cyanogeno, o 
prie cyanogeno ėmė lipti kiti 
elementai ir tokiu budu suteida- 
rė gyvoji medžiaga, iš kurios 

,paskui pasidarė pradiniai, da
bar jau išnykę, gyvi daiktai. 
Laikui bėgant iš tų pradžiapra- 
diuių gyvybės lyčių išsivystė 
visi gyvi daiktai.

Moore’o teorija.

įMoore sąko, kad gyvybe iš
sivystė iš neorganinių elemen
tų šąlančios (auštančios) že
mės, kad tai pasidarė ačiū vi
sai medžiagai įgimtam kom- 
pleksingumui. Jisai sako: “'Rei
kia pabrėžti, kad medžiagoje 
yra didelis palinkimas komple-

Iksuotis, jei tik yra kiek nors 
I tinkamesnių sąlygų. Kai tik yra 
[progos oksidams, — oksidai 
[pasirodo; kai karštis leidžia 
Į karbonatams pasirodyti, — 
[karbonatai tuojaus atsiranda...
Paskui prieš gyvybės atsiradi
mą, atsiranda neorganiniai ko
loidai skiediniuose, auštančios 
žemės vandenyje; uolose ran
dame nuogulų alumino ir sili- 
kos. Pavieniai molekulai skie
diniuose, galinti sudaryti ko- 

| leidus, temperatūrai pasikeitus, 
ir pasikeitus aplinkumai, pra
deda jungtis, medžiaga darosi 
sukraut i nesnė, |skiediniaii 
tėja ir keičiasi struktūra.”

Keičiasi skiediniai, eina tirš-| 
tyn, struktūra komplikuojasi, 
ir tuo budu gaminasi gyvoji 
medžiaga. Tai yra Moore’o 
kompleksingumo dėsniai. Jisai 
tad šituo budu padaro tiltą 
tarp gyvos ir negyvos medžia
gos; suranda, kad gyvybės at
siradimas yra tiktai paprastas 

I žingsnis žemės evoliucijjoje.'
Alleno teorija.

Žaibai ir perkūnijos gamino 
amoni ją ir azoto oksidus Juos 
lytute nunešė į vandenis: jei taip 
ilgai butų buvę, tai vandenyse 
butų prisirinkę labai daug azo
to ir šiaip kitų junginių. Gam
ta, matomai, čia pradėjo veik
ti. Allen sako buvę šitaip: 
saulės energija, veikdama ant 
tų junginių, jų atomus išskirs
tė, azotas ėmęs ir liuosavęs de
gi iš jo junginių. Degis paskui 
jungęsis su anglimi, hidrogenu, 
siera, ir kitais elementais. Tuo
se vandenyse, kuriuose buvo 
geležies, saulės energija buvu
si apsorbuojama ir tuo budu 

[vandenyje arba dumbluose pa- 
Įsidarė junginių azoto, anglies Į 
ir kt. Paskui dėlei azoto labi- 

Į luino, tie junginiai keitėsi įvai
riais budais, žodžiu sakant, ši
tuo budu pasidarė gyvoji med
žiaga.

Allen sako, kad pirmieji gyvi 
daiktai naudojo saulės energi
jos pagamintą ore azotą. Jo 
nuomone, greitai gyvija pra
dėjo naudoti saulės energiją. 
Pirmiausia atsirado energiją 
kraujanti gyvi daiktai, o pas
kui energiją skirstanti.

Allen sako, kad dar ir dabar 
gyvybė gaminasi, kad jeigu 
visa gybyv© išnyktų, tai vėl 
naujoji atsirastų. Kodėl mes da
bar nematome! besitveriančių 
gyvų daiktų bei besidarančios 
gyvos medžiagos? Allen atsako, 
kad kai tik gyvoji medžiaga 
pradeda pasidaryti/.tai aukštes
nės kilmės gyviai suėda, sunai
kina ją.

Huxley’o pastaba.
Huxley duoda šitokią pasta

bą (žiūrėk jo “Biogenesis and 
Abiogenesis”):

“Pažiurėjus atgal į neišma
tuojamą praeitį, aš nerandu re
kordų gyvybės atsiradimo ir 
dėlto negaliu pasakyti kokiose 
sąlygose ji atsirado. Tikėjimas 
moksline prasme yra seriozin- 
gas dalykas ir reikalingas tvir
tų pamatų. Deltd neturint tikrų 
įrodymų pasakyti, kad turiu 
kokį nors tikėjimą kokiu budu 
pirmoji gyvybė atsirado, butų 
pavartojimas žodžiu netikroj 
prasmėj. Vienok 'leistina tu
rėti pasitikėjimas ten, kito tikė
jimas neleistinas; ir jeigu man 
butų suteikta galimybė pažiū
rėti atgal į geografijos įrekor- 
duotą gadynę, jeigu galėčiau 
pažiūrėti ir j geografijos neį- 
rekorduotą gadynę, ko aš nega
lėsiu matyti, kaip kad žmogus 
negali savo kūdikystės pamaty
ti, — tai aš tikiuosi, kad tU-

J. McAbe’o.
Britų mokslininkas J. 

Abe (“Evoliution of Mind 
54—55) sako:

“Tai yra tiktai žingeidžios 
spekuliacijos kol mes daugiau 
apie protoplazmą sužinosime. 
Nėra) abejonės, kad žemėje bu
vo medžiaga, iš kurios pasi- 

Idarė pirmoji protoplazma; toji 
medžiaga buvo žemėje, ore ir 
vandenyje. Tuomet buvo elek
tra, šiluma arba karštis ir gal 
būt radioaktingirtnas, kurių 

[ jau dabar nebėra, ir noprasi- 
žerigus mokslui galimai pasaky
ti, kad tose mums dabar nesu
prantamose sąlygose elementai 
susijungė ir pagamino plazmą. 
Sir Oliver Lodge sako, kad an
glis ir vanduo yra raktas che
mijai gyvųjų medžiagų, o ang
lies ir kitų elementų įvairiose 
kombinacijose gyvybės atsira
dimo gadynėje buvo daug ir 
ore, ir vandenyse, ir dumbluo
se ir kitito. Lodge pastebi, kad 
atsiradimas molekulų, turinčių 
anglies ir vandens veda prie 
susiformavimo tųksitančjių ar
ba šimtų tūkstančių atomų, ir 
tokiu budu' susidaro labai kom
plikuotos substancijos, net 
komplikuotesnės už tąsias, ku*- 
rias chemija pajėgia išanalizuo
ti ir kad tuo budu susidariu
sios substancijoj gali būti kito
kios, ne tiktai savo komplikuo- 
tumu, bet ir kitomis ypatybė
mis.

Tito mes kol kas turime pasi- 
I tenkinti. Organinė chemija 
padarė tiek daug progreso, kad 
reikia laukti išaiškinimo pro
toplazmos misterijos. Cheinis- 
tai jau pagamina 130,000 orga
ninių anglies junginių, kuomet 
gyvosios medžiagos laboratori
jose pagaminama vos keli šim
tai. Angliavandžiai gaminama 
dirbtiniu budu, ir pradedama 
atakuot sudėtinesni proteino 
molekulai. Prof. Fischer, vie
nas didžiausių chemistų, sako, 
kad tikrasai proteinų pagrin
das gludi amino-rukštyse, kad 
struktūra jų visų (apart diami- 
notrihydroxydodekanoines ruk- 
šties ) jau surasta; ir kad vi
sus, apart trijų, galima labora
torijoj padaryti. Prof. Armst- 
rong vėl pastebi, kad ‘proble
mos gyvųjų medžiagų chemijoj 
jau neišrodo neišrišamos — jų 
misteringumas senai išnyko. 
Jisai priduria, kad chemijos ty- i 
rinėjimai turi daug 
gyvybės atsiradimo 
mitose. Jisai tiki, kad 
laimingų akcidentų t. 
dėjimas tinkamų laplinkybių, 
pagamina susijungimą įvairių 
elementų.”

Mc- 
psl.

svarbos 
klausi- 
sęrijos 

y. susi-

atsiradimo
svarbus, tai

Einant prie pabaigos.
Tai tokia buvo paskaitos pa

grindinė mintis. Turiu pasaky
ti dar, kad šiam rašiniui liue
sai naudojasi Dr. Karaliaus su
rinktą medžiabą, kurią jis man 
maloniai suteikė.

Ateinantį sekmadienį Dr. A. 
Karaliūte vėl bus Mokslo Drau
gų prelegentas. Jo paskaitos 
tema bus žmogaus kilmė.
' Jeigu gyvybės 
klausimas yra
žmogaus kilmė yra dar svar
besnis daiktas.
žmogus? Aiį jis visuomet buvo 
toks, kaip dabar Jeigu ne, tai 
kodėl jis persimainė?

Į tuos klausimus Dr. A. Ka
raliūte, pasiremdamas, taip sa
kant, paskutiniu mokslo žod
žiu, atsakinės ateinantį sek
madienį. Ir ne tiktai atsakinės, 
bet jis turės ir paveikslų, kur 
parodoma, kaip šeniau žmogus 
atrodė. —K. Sėjikas.

Kaip atsirado

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Cicero Lietuvių Namo Bendrovės 
prakalbos įvyks nuosavame name (14 
St. įr 49 Court), spalių 17 d., 7:30 
vai. po pietų. i

Kalbės geriausi kalbėtojai iš Chi- 
cagos. — Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis Ravmond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

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

North Side. — LDLD. 86 kuopos 
susirinkimas bus laikomas trečiadieni, 
spalių 17 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Pradžia lygiai 8 vai. 
— Visi nariai ir norintieji būti LDLD. 
nariais šu si rinkite, yra svarbių reika- 
ų aptarti LDLD organizacijos labui. 

Bus taipjau nominavimas Centro vir
šininkų 1924 metams, ir gausite kny
gas už 1922 metus.

— Sekr. A. Vilis.

LSS. VIII Rajono koncerto ir pra
mogų rengimo komiteto susirinkimas 
įvyks seredoj, spalių 17 d., Naujienų 
Name, 8:30 vai. vakare.

Visi apsiėmusieji draugai malonėkit 
atvykti laiku. — Pirmininkas.

Girių Karalius fantastiška opera 
stato Pirmyn mišrus choras nėdėlioj 
21 dieną spalio (October) Liuosybės 
svetainėj, Cicero. Komitetas.

Vyrų atydai! Trečiadienį, spalio 17 
d., įvyksta “Gyvenimo” paskaitos vien 
vyrams — vaikai ir moters nebus 
jleidžiami. Kalbės Dr. A. J. Kara
lius. Pradžia 8 vai. vakare. Visus 
kviečia Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Augustino Bosą, jis 

yra 32 metai kaip Amerikoje ir gy
veno pirma Philadelphijoj. Meldžiu 
atsišaukti pats. Duktė

4623 S. Springfield

eti pats. Duktė
ANTANINA BOSIKfi
Springfield Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kotrinos Palionaičės, 
po vyru Butkevičienė iš Dičiunų kai
mo, ‘Pušaloto parapijos, turiu svarbų 
reikalą; kas žinote įrašau pranešti, 
arba pačią atsišaukti.

JUOZAPAS VAIDŽIUNAS
1967 Canalport Avė., Chicago, III. 

Tel. Canal 3054

PAJIEŠKAU savo vyro Jurgio Ma
žeikos iš Lietuvos paeina Piliuonos 
kaim-o, Pakuoniu parapijos, girdėjau, 
kad gyveno Ledford, III. Jai kas apie 
jį žinote, ar jo paties meldžiu atsi
šaukti, už ką busiu labai dėkingas, ba 
aš atvažiavou iš Lietuvos jau nuo lie
pos 13 d. šių metų ir labai /urėče su 
juom sueiti. Ona Mažeikiene, (po pil* 
mu vyru Lincenšienė) 389 Roy St., St. 
Paul, Minn.

JIEŠKAU Joe ‘Sidario. Jei 
kas žįnote, malonėkite pranešti.

JURGIS SIDOR;
2330 N. Basworth Avė., 

Chicago, III-

PAJIEŠKAU savo pusseserių Pau
linos ir Juozapos Dargaitės. Mes esa
me kartu augę Lietuvoj, Pempės kai
mo, Kaltinėnų valsčiaus. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
• JUOZAPAS KASMAUSKAS, 

1509 So. 49th Avė., Cicero, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos ar na

šlės apie -35 metų, aš esu našlys 
su 2 vaikais 5 ir 3 metų amžiaus. 
Norinčios turėti gražų gyvenimą 
atsišaukite, St. Gaitelis, 3935 
Lake Park A v., Chicago, III.

ISRENDAVOJM
ANT RENDOS Storas ant Kedzie 

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

4632 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7309

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS vie

nam asmeniui, .su valgio pagamini
mu. Kreipkitės adresu:Kreipkitės adresu: 

6687 So. Rockwell St
Chicago.

2 KAMBARIAI rendai dėl 2 
vaikinų su valgiu ar be valgio. 
Ruimai pirmos kiesos ir gera vie
ta dėl gerų vyrų. Kreipkitės pir
mos lubos. 7838 S. Green St.

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

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne su namu. . Taipgi ir 
.pečius kietoms anglims kūreni
mui. Priežastis pardavimo — 
apleidžiu4 Chicagą. 2856 S. 
Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ!
Inžinierių, 75c į valandą. Pečku- 

rių, .$130 j mėnesį, 8 darbo vai. Pe- 
čktiriu pagelbininkų, .$110 j mėn. 
Janitorių, .$25 itsavaitę. Darbinin
kų, 50-55c į vaflAutomobilių me
chanikų, .$35 į TOvaitę. Prie gręži
mo ir punčiavimo preso, 60c. į vai. 
Kabinot dirbėjų, 75,c. i valandą. Sar 
gų, .$25-$30 į savaitę

MOTERŲ!
Langų plovėjų, .$16-$18 į savaitę. 

I dirbtuves merginų, .$16 i savaitę 
Janitorių, trumpos valandos, $40 i 
savaitę. Moterų hotelio darbams, 
$45-.$50 į mėn. valgis ir kambarys.
SOUTH PABK EMIPLOYMENT 

BUREAU
4191 S. Halsted St., 2 lubos

DELIKATESEN, grosernė, cigarų 
ir saldainių krautuve, darbininkų ap- 
gyventoj kolonijoj, North West Side. 
Savininkas varė biznį per 12 metų. 
Nėra jokios konkurencijos. Yra daug 
stako, geri rakandai, renda $40 į mė
nesį, su 4 kambariais gyvenimui. Tu
ri būt parduota iš priežasties kito 
biznio, už $1,500 nupirksite viską, jei 
reikia išmokėjimais.

826 N. Lawndale Avė., 
netoli Chicago Avė.

EXTRA!
Bekernę 

bai pigiai, 
furnišiai. 
pą laiką, 
siu už teisingą i 
Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės po šituo numeriu
4342 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 0551

EXTRA! 
ir grosemę parduosiu la- 

Parsiduoda visi bučernės 
Turi būti parduota i trum- 
Atsišaukite greit, parduo- 

' i pirmą pasiulymą.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ŠILKINIŲ liampų šeidų dir
bėjų, gerų siuvėjų prie augštos 
rųšies darbo. Gera mokestis. 
Atsišaukite, Hartman & Molcolm 
Co., 1507 So. Michigan Avė.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 California 
Terrace. Tel. Buckingham 4485.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, biznis geras 4 kambariai 
dėl gyvenimo. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 2612 W. 47th St-

----- Į----------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI prosinimo ma
šina. Tiktai pusę metų vartota. 
Nauja buvo pirkta. Parduosiu 
už pusę kainos. Kreipkitės.

3342 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne ;biznis eina gerai, kostu- 
merių daug. Priežastis pardavi
mo — nesutikimas partnerių. 
Parduosime už pirmą pasiūlymą.

4511 So. Wood St.
MERGINŲ —

Dirbtuvės darbui
Punch press operatorkų
Darbas nuo štukų kuomet tu

rės patyrimą.
Valandos nuo 7 iki 5 po pietų.
Iki pietų subatoje.

THE WASHBURN CO.
6126 S. La Sale St.

PABSIDUODA kliaučių daži- 
mo ir valimo įstaiga, o taipgi 
nauji darbai atliekami-

4839 N. Hermitage Avė.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Mo
kama gera alga. Atsišaukite

Republic Waste Paper Co.
1039 W. Congress St. 

netoli Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė. Didelis biznis. Pigi 
renda. Gera krautuvė.

Atsišaukite
935 E. 75th St.

NAMAI-2EME

ŠILKINIŲ 'liampų šeidų dir
bėjų, gerų siuvėjų prie augštos 
rųšies darbo. Gera mokestis. 
Atsišaukit, Hartman & Molcolm 
Co., 1507 So. Michigan Avė.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: narnas, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮ)
VYRŲ

REIKIA shearmenų karpy
mui geležies atkarpų. Taipgi pa
tyrusių automobilių grovejų.

Aetna Auto Parts Co., 
2101 So. State Str.

VYRŲ prie medžio tarnerių, 
patyrusių prie tekinimo mažų pe 
destalų-

Winkler Writhman Co.
4801 So. Morgan St.

REIKALINGA apysenio žmogaus 
apie 55 metų, nevedusio, kuris negali 
sunkaus darbo dirbti, bet gali namų 
darbą padaryti, plauti grindis, langu: 
ir tt. Geram žmogui gera alga. Kam
barys ir valgis.

Kreipkitės
MR. GADEIKO, 

1606 So. Hasted St. Chicago, III.

VYRŲ dėl smilčių šlapinimo ii 
prie mašinų darbo. Darbas nuo Štu
kų, mokestis $10 už 8 valandas darbo. 
Lai atsišaukia sunkių darbų darbi
ninkai.

WINKLER REICHMAN CO. 
1725 W. 74 St.

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo ir seno darbo. Turi 
būt patyręs. Darbas ant visa
dos. Atsišaukite

5947 W. Augusta St.

REIKIA 25 vyrų į geležies at
karpų jardą. Nuolat darbas, ge-' 
ra mokestis.

Atsišaukite
3647 S“. Homan Avė.

PARDAVIMUF
PARSIDUODA kriaučių daži- 

mo ir valimo įstaiga, o taipgi 
nauji darbai ‘atliekami,

6047 Irving Park Boulevard

PARDAVIMUI 4 ruin/ų (cottage) 3 
akrai žemes, visokių f rūktų, medžių 
ir gera vieta dėl’ pikniku ant Ogden 
Boul. 19 mylių nuo Chicagon Nu- 
jirksit pigiai, nes priežastis pardavi
mo labai svarbios. Kreipkitės nuo 
ryto iki 10 vai. 5744 So. Richmond 
Avė. Tel. Prospect 5277 arba Tel. 
Hinsdalle 489Y3.

PARDAVIMUI dviejų augštų biz
nio namas, su dviem- pagyvenimais; 
gazas, elektra, vanos ir visi kiti įtai
symai. 2 blokai nuo 47 St. gatveka- 
rių linijos.

4504 So. Washtenaw Avė.
Taipgi parduosiu Oldsmobile 1922 

modelio, Sedan labai pigiai.

PASKUTINIS BARGENAS

Šiuose metuose seniausis ir teisin- 
giausis ūkių pardavėjas busiu Chica
goj Octoberio 15 iki 20 iš Pentvvater, 
Mich. 6 ūkės turi būti parduotos į 10 
dienų ar mainysiu su gyvuliais, ja
vais. Nepraleiskit šitos progos ir ne
aukite bedarbės, kada jūsų spėka už

dirbti skataikai sumažės, o tada ūkis 
jabrangs. Ateik šiandien, nelauk ry- 
ojaus.

P. D. ANDREKŲS, 
2047 W. 23 St., Chicago, III.

2 lubos, frontas

MORTGECIAl -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

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

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavim-as, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kie
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.

• o


