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I Žinia sako, kad šiąnakt gali- 
Ima tikėtis smarkių sutsirėmi- 
I mų.4
I Iš Oppelno pranešama, kad 
I trečiadieny tapo paskelbtas ge- 
I neralinis streikas Augštojoj Si- 
llezijoj. Oppelne buvo didelių 
| riaušių, kuriose iš abiejų pusių 

4 žuvo po kelis žmones.

I Kruvina demonstracija Ffank- 
forte.

FRONKFORT, spalių 25. —: 
I Penkių tnkstančių darbininkų 
I demonstracija šiandie 
I mė su policija. Vienas 
I ninkas liko užmuštas 
Į sužeisti.

Maisto riaušes taipjau
I Marienburge ir Allensteįn. San 
krovos liko išplėštos; policija 
padarė daug areštų.

Policija šaudo* Bremene.
, . I BREMENAS, spalių

tų valstijų susikuri- poĮjejja ^įan(jje §ovg į 
nebūtų skaitęs, kad|s|racįj^ protcstui prieš 
yra kirtinga. I veninio brangumą.

žmogus'liko užmuštas, 
žaisti.

susirė- 
darbi- 
ir keli

buvo

Mūšiai su serapatistais tęsiasi
Vokietija nusileidžia se

paratistams
Sutinka Pareiniui ir Ruhr dis- 

triktui suteikti plačią auto
nomiją.

dabartinės pozicijos ir nebūtų 
užgyręs 
mo, jei 
padėtis
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Separatistai sako, kad jų 
Crefelde yFa 4,000, bet belgai 
sako, kad separatistų ten yra 
tik 1,700. u

Maisto riaušės Cologne.
Keturi žmonės liko užmušti 

ir 17 sužeista Cologne laike mai 
sto riaušių. Riaušės ištiko dar-

Šiandie pradės svarstyti 
Vokietijos notą

Vokietija sutinka mokėti, 
prašo palengvinimų.

bet

Peštynės Oklahomos Adv. Kaz. Sugis tapo ru-
legislaturoj sy dienraščio leidėju

BERĮL1NAS, sp. 25. — Su
žinota, kad kancleris Strese
mannas konferencijoje Hage- 
ne su* Pareinio vadovais sutei
kė valdžios užgyrimą sudary
mui Pareinio valstijos su pil
na autonomija, tai valstijai 
pasiliekant prie Vokietijos. Ji 
taipjau užgyrė sudarymą’ vaka
rinės Vokietijos valstijos, į ku
rią įeitų Ruhr kraštas, ir vi
sa teritorija į rytus nito Rei
no, kur yra Hesse ir Badeno 
valstijos.

Tai yra paskutinės despera- 
tinės Vokietijos priemonės iš
laikyti nors menką šalies vie
nybę. Yra tikras dalykas, kad 
Stresemannas nebūtų užėmęs

Vokietija nusilenkė ir 
Bavarijai

Stresemannas sutinka tartis apie 
suteikimą jai daugiau laisvių.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” . skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MALŽEMR.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

25. — 
demon- 
pragy- 
Vienas 

keli su-

naudojo ginklus kada moterys 
atsisakė klaitsyti policijojs įsa
kymo išsiskirstyti.

žygiuoja ant Dusseldorfo.
BRIUSELIS, spalių 25. — 4,- 

900 separatistų buk žygiuoja 
ant Dusseldorfo, kurį jie tikisi 
užimti už kelių valandų. Jie 
eina iš Crefeldo, kuris pateko 
į separatistų rankas po 24 vai. 
mūšio. Jie nuginklavo policiją 
ir griežtai uždraudė kelti sumi
šimus. Mūšy 12 separatistų li
ko užmušta ir 50 sužeista.

Separatistai iš Duisburgo ei
na ant Hamborn, didelio komu
nistų centro.

Išmes iš darbe 1,500,000 
angliakasių

Ruhr kasyklos liks uždarytos 
pirmadieny. Bedimui gręsia 
generalinis streikas.

BERLINAS, sp. 25. — Kanc
lerio Stresemanno valdžia kapi
tuliavo ir prieš Bavariją. Strese
mannas vakar konferencijoje su Į BERitlNAS, sp. 25. — La- 
valstijų prezidentais netik nepa- kai rustus yra nutarimas Ruhr 
rėmė karo ministerio (iesslerio I kasyklų savininkų asociacijos, 
jo kivirčiuose su Bavarija, bet kurios vadovu yra Hugo Sti- 
dar sutiko tuoj aus pradėti dery-jnnes, nuo ateinančio pirmadie- 
bas su Bavarija ir kitomis Vo-|nio uždaryti visas Ruhr ang- 
kietijos valstijomis apie suteiki-hių kasyklas ir išmesti'iš dar
nią joms didesnės autonomijos. |ho 1,500,000 angliakasių, tito

Valdžios nuosprendis rodo no-1 ant tiįek padauginant vafety1- 
rą sugrįžti prie senosios monar- Į bės šelpiamų žmonių įkaičių, 
chijos konstitucijos, ko ir reika-| Tai yra brutaliugiausias meti- 
lavo Bavarija, nes naujoji jau Imas iššaukimo franeuzams 
Vokietijos respublikos konstitu-1 “prisiimti atsakomybę už gy- 
cija labiau valstijas surišę ir su-1 vastį 1,5(1(0,000 žmonių”. Tai 
artino su Berlino valdžia, kuo-1 yra pasekmė franeuzų atsisa- 
met prie senosios konstitucijos | kymo pereitą trečiadienį pri- 
valstijos buvo 'labai palaidai su
rištos tarp savęs ir su centraline 
valdžia.

Skaitoma, kad tai yra ženklas 
pradžios Vokietijos valstybės 
įrimo ir issidalinimo.

Komunistai renkasi 
ties Bėdinu

Pasiųsta policiją juos perimti. 
Generalinis streikas ir sumi
šimai Silezijoj.

LONDONAS, spalių 25. — 
vai. po pietų gautoji iš Ber

lino žinia sako, kad didelės 
bandos komunistų maršuoja 
ant Vokietijos sostinės ir kad 
tapo pasiųsta policija juos per
imti.

Žinia taipjau priduria, kad 
didelės komunistų spėkos susi
rinko Berlino priemiesty Lich- 
tenberger. Betgi policija laiko 
apsupusi visą *tą apielinkę ir 
niekam neleidžia pereiti per 
jos kordoną.

3

Lietuvos Bonu
Kuponai Nebeišmokami

Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisvės bonų kuponams apmo
kėti, tai kuponų apmokėjimas yra laikinai su- 
stabdytas. Kada tik Lietuvos valdžia vėl prisius 
pinigų, bonų kuponai ir vėl bus apmokami Nau
jienų ofise.

Amerikos ir Anglijos pa 
sitarimai kontribuci

jos klausimu
Amerika betgį nėra permainius 

savo nusistatymo.

PARYŽIUS, sp. 25. — Kon
tribucijos komisija nesvarstys 
Vokietijos notos Jiki penkta- 
dšienio delei nlebuJviįmo- 'Angli
jos atstovo Bradbury, kuris 
skubiai išvyko į Londoną kvie
čiamas Baldvvino ir Curzono. 
Spėjama, kad prieš įvyksiant 
šliain kontrihiicijois komisijos 
susirinkimui tarp Anglijos ir 
Francuos eina apsimainymas 
nuomonėmis, kadangi anglai 
yra nusisprendę kaip nors su
naikinti dabartinį užsikirtimą 
derybose dėl kontribucijos.

Vokietija savo notoje prašo 
talkininkų ištirti jos turtus ir 
jos nuojiegumą * mokėti kon
tribuciją ir taipjau leisti Ber
lino valdžiai parodytu priemo
nes kokių ji stvėrėsi subalan
savimui biudžeto ir pakėlimui 
markės vertės. Vokietija pil
nai pripažįsta savo obligacijas 
ir \sutinka mokėti IkontribUci- 
ją, tik ji sako, kad dabar ji 
negali tęsti mokėjimų delei fi
nansinio Vokietijos susmuki
mo, pasidariusio -deglei Ruhr 
okupacijos ir nupuolimo |iki 
bevertes jos marikės.

Užpuolė ir išmetė lauk atstovą, 
kuris smerkė Ku Klux Kla
ną.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
spalių 25. — Apie poras desėtn 
sp. 25. — Apie poras desėtkų 
atstovų užpuolė šiandie legisla- 
turoje atstovą Callahan, kada 
tasis savo kalboj aštriai pasmer
kė Ku Klu x Klaną j r pareiškė, 

kad Ku K'lux K|ano; vadovas 
Oklahoinoj Jevyell diktuoja le- 
gislaturai kokius įstatymus pra
vesti ir kaip ginti Ku Klux Kla
no reikalus. į

Vos spėjo Callahan tai ištar
ti, kaip apie pęras desėtkų ats
tovų pakįlo ir šaukdami, kad 
tai melas, puolė ant Callahan. I 
Vienas atstovų stvėrėsi net ir 
už kėdės, kurią jis sudaužė. 
Laike kįlusių peštynių Callahan 
liko nugalėtas didesnio skai
čiaus ku khix klaniečių ir liko 
iš posėdžių salės išmestas.

Callahan pasmerkė KU KIux 
Klaną svarstant kaltinimą' 
prieš gubernatorių kam jis pa
skelbė karo stovį Tųlsoje tikslu 
sustabdyti ku kluxų terorą.

Išmetę Callahaną likusieji j 
atstovai nutarė apkaltinti gu
bernatorių ir bereikalingame 
karo stovio paskelbime.

imti anglių pristatymą kontri
bucijoms iki valstybė nesutiks 
už juos užmokėti tuoj aus. Vo
kietija gi mokėti dabar už pri
statytus anglis jokiu budu ne
gali.

Tuo pačiu laiku Bėdino 
darbininkų padėtis yra tiek 
desperatiška, kad bile valandą 
gali iškiltS generalinis strei
kas. •

(LONDGNAS, spalių 25. — 
Abipusiu nutikimu, valstybės 
departamentas Washingtone ir 
Anglijos užsienio reikalų mini
sterija paskelbė dvi ilgas tek 
gramas tarp Anglijos užsienio 
reikalų ministerio Curzono ir 
valstybes sekretoriaus Hughes 
apie internacionalinę kontribu
cijos konferenciją. '

Nepermainė nusistatymo.

WASHINGTON, spalių 25.— 
Nors ir buvo aps\niainyinų nuo 
menėmis tarp Curzono ir Hu
ghes kontribucijų klausimu, 
bet nėra įrodymų, kad kas bu
tų likę sutarta ar kad Jungt. 
Valstijos butų permainiusios 
savo nusistatymą.

Atiduoda karo teisman
Komanduotojai 7 torpedinių 

laivų atiduodanti teisman už 
laivų sudaužymą.

Mūšiai su separatistais 
tebesitęsia

Abejose pusėse yra užanuštų 
žmonių. Separatistai laimėjo 
mažų miestelių.

AIX-LA-CHAP5LLE,
25 d. — Policija šįryt užpuolė 
Regierung rumus, paskutinį 
viešąjį triobėsį, kokį dar laikė 
čia separatistai. Laike sUsitė- 
mimo penki policistai ir du se
paratistai liko užmušti.
Separatistai užėmė kelis mažus 

miestelius.
COBILENZ, spalių 25. —Pa

reinio “respublika” liko pas
kelbta buvusioje Amerikos ka
reivių kvatierojje Audernach, 
10 m. nuo Coblenz. Taipjau? ją 
paskelbta Ahrtvvciller, ties 
Bonn, taipjau Soden, Birsel ir 
Gaistenheim. Visi jie yra maži 
miesteliai.

Mušis Crefelde.
OOlLOGiNE, spalių 25.—-Gin

kluoti susirėmimai šiandie įvy
ko Crefelde tarp separatistų ir
c^iliiijų; separatistams

šen

spalių

iškė- 
savo vėliavą ant miesto sa- 
kurią burgomistras Johan- 
atidavė po 24 valandų mu-

Anglija. turi išdirbusi 
savo nusistatymą

Paleis Ruhr darbininkus

Rusų dienraštis “Svobodnaja 
Rossija” pereina lietuvių kon- 
trolėn su adv. K. Gugiu, kaipo 
vyriausiu valdytoju.

Vakar tapo Užbaigtos senokai 
pradėtos derybos de’l paėmimo 
Chicagos rusų dienraščio “Svo
bodnaja Rossija” į lietuvių ran
kas.

Advokatas Kazimieras Gugis 
atpirko didžiumą Šerų bendrovės 
Russiian Publishing Co. ir tapo 
tos bendrovės ir jos leidžiamo 
laikraščio faktinu valdytoju.

Laikraščio Svobodnaja * Rossi
ja tikrieji rėmėjai ir skaitytojai 
buvo ir tebėra baltgudžiai ir da
lis ukrainiečių, nes tikrųjų rusų 
Chicagoje yra labai mažai jei 
neskaitysime rusiškai kalbančių 
žydų.

Adv. Kaz. Gugis užklaustas 
apie jo paimtą dienraštį pasakė, 
jog tuoj aus ten padarysiąs biz
nio vedimo tvarkos permainų, 
bet redakcijoj permainos jei 
įvyksią tai įvyksią kiek vėliaus.

Rusai sako 'labai džiaugiasi iš 
to fakto, kad lietuvis paėmė ves
ti jų laikraštį vieną todėl, kad 
jie tikisi, jog su lietuvių pagel- 
ba jie galės prieiti prie tvarkos, 
antra, kad abelnai tas pagelbės 
gudų ar baltgudžių susiartini
mui su lietuviais.

Tik laukianti Francijos atsa
kymo, sako Baldwin.

sp.

iš darbo ATEINANTI ŽIEMA.

WASHINGTON, sp. 25. — 
Laivyno sekretorius įsakė ati
duoti karo teismui 11 koman- 
duotojų septinių torpedinių 
laivų, kurie rugsėjo 8 d. laike 
manevrų susidaužė į uolas 
ties Honda Point, Gal. Tie 
laivai laike didelės miglos 
plaukė didėliu greitumu ir ne
įstengė užmatyti uolų, ant ku
rių jlie u*zfbego ir suisidaužė. 
Departamento tyrinėjimai nu 
kaltino komanduotojus ir to
dėl liko nutarta juos atiduoti 
karo teismui.

Karo ' teismui liko atiduoti 
eskadros komanduotojas, du 
divizijų komanditotojai, floti
les navigatorius ir septyni lai
vų komanduotojai. Depby sa
ko, kad tų laivų susidaužymas 
buvęs didžiausia taikos laiko 
nelaimė su Jungt. Valstijų 
laivynu.

PLYMOUTH, Anglijoj, 
25. —. Anglijos premieras
BaldKvin kalbėdamas konser
vatyvų partijos konferendijo- 
je pareiškė, kad kabinetas yra 
vienbalsai nusistatęs Anglijos 
užsienių reikalitose ir kad mi- 
nisteriai yra nusisprendę turė
ti užpakaly savęs visos Angli
jos balsą ką jie nė darytų lin
kui Vokietijos.

Bakhvin sakė, kad jis prašęs 
Francijos premjero Poincare 
“atsižvelgti į save, į mus ir į 
visą pasaulį” pirm negu* jis at
mes pakvietimą svarstyti kon
tribucijos klausimą. Bald.vvinas 
dabar laukiąs atsakymo ir to
dėl toliau negalįs svarstyti to 
dalyko.

Premieras tikrino, kad val
džia turi išdirbusi smulkme
nišką nusistatymą linkui kon
tribucijos, skolų, talkininkų 
saugumo ir Vokietijos pildy

mo jos obligacijų, bet esą ne 
tiek svarbu yra turėti nusi
statymą, kaip išgaubi bendrą 
talkininkų veikimą.

Apsimainymas gyventojais

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 25 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikoj 
pinigais šitaip:

MITYLEiNE, Graikijoj, pp. 
24. — Artimųjų rytų šelpimo 
komitetas jau padarė pradžią 
apsimainymo gyventojais tarp 
Turkijos ir Graikijos, kaip tą 
sutarta . LaUsannos sutartim. 
Amerikos karinis laivas Simp- 
son iš Mitylene išgabeno 8,- 
000 turkų į Mažąją Aziją, dau
giausia Juodųjų _ jurų pertus. 
Laivas sugrįš ir atgabens tiek 
pat graikų iš Samsun ir Tre- 
bizondo.

Viso turi būti perkelta 40,-

BERLINAS, sp. 23. — Gau- 
ta žinių, kad ryto bus palei
sti iš darbo visi Ruhr distrik- 
to darbininkai, išėmus anglia
kasius. Angliakasiai bus pa
leisti iš darbo lapkričio 1 d.

Amerika vistiek nesimaišys
WASHINGTON, sp. 24. H 

Baltąsis Namas aiškiai pareiš
kė, kad Amerikos valdžia ne- 
simaišys ir nedarys nieko dėl 
politinio chaoso Vokietijoje, 
negi nebandys .daryti kokią 
nors įtaką tame dalyke.

Pabaiga šios savaitės busianti 
šalta, sako oro biuras.

CHICAGO. — Oro biuras 
pranašauja, kad šiandie jau 
bus daug šalčiai? ir kad šaltis 
laikysis visą šią savaitę. Esą 
mes tikrai pajusiu besiartinan
čią žiemą. .

Rot visgi chicagiečiai esą 
daug laimingesni už šiaurvaka
rines valstijas, kur jau siaučia 
smarkios sniego audros.

TRYS ŽMONĖS NUŠAUTI.

CINCINNATI/O., spalių 25. 
— Jų namuose vidurmiesty ra
sta nušautus John C. Hersch, jo 
pačią ir jų 13 metų sūnų.

ŠIANDIE giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saule teka 6:14 vai., leidžia
si 4:47 valandą. Mėnuo teka 
5:49 valandą vakare.

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių ..........
Italijos 100 lirų .............
Francuos 100 frankų .... 
Lietuvos 100 Litų...........
Lenkų 100,000 markių ... 
Norvegijos 100 kronų ... 
Olandų 100 kronų ........
Švedijos 100 kronų.......
Šveicarijos 100 frankų

, $4.50
$1.4f
$4.9P

$17.43
$2.70

. $4.45

. $5.78
$10.00

$15.38
$38.8?
$26.3?
$17.84

trauks darbą tegalima bus per 
kelti 25,000 žmonių.

TRINEDAD, Col., sp. 25. — 
Telesforo Candelaria iš Mon- 
rovia, Col., ūmai išėjo iš proto 
Santa Fe traukiny ir peiliu 
perdūrė 'keturiu^ pasažierius. 
Jį užmušta.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vęliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NjAUJIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Išdegė kaimas

Laisvės paminklas

Klesos dieninės ir vakarinės.

Mokykla vargai

cago.

Gaunamas visuose aptiekuo
ateičiai

Rinkliavos nebus niekados

Tel. Lafayetfe 4223

3223 W. 38th St Chicago, UI

Latviai grąžino Lie 
tuvai garvežius

Rusijos kėsinimasis ant 
Pabaltijos valstybių

Siame skyriuje m«a laiku 
feno laiko gyfMeuime rei
kalu įdomios būsiančioms 

i motinoms Ir motinoms Jau
ny kūdikių/

Kūdikių aprūpinimu ir pe- 
nijlmas yra dalyku gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas^ kurj mes tu
rime reguliarUkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdentt'

Kalbasi trys (3) kalbėtoji
Pradžia nuo 11:30 iš ryto, j klausimus bus atsakyta 3

Kviečia Tyrinėtojai šv. Rašto. 
Įžanga dovanai.

— aikštelė prieš 
cerkvę, Mairiam-

Čia ant plytų 
ant viens kito

STRAIPSNIS 43.
LAVINIMAS IR POPROČIAI

Varšuva. E. Buvęs Lenkų fi
nansų m misteris p. Wl. Grabs- 
kis suteikė dvarininkams kredi
to lenkų zlotais, kada jų kur
sas buvo 7.500 ink. Paskolos 
išmokėjimo terminu zloto kur
sas

Jis yra atkaklus dėl šalčio, 
taipgi tinkamas dėl gydymo

čechijos prezidentas 
Lųndone.

Palikite tamsumą ir eikite į šviesą per 
mokslą.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Lenkų valdžia remia 
dvarininkus

j yra, kaip išrodo, 
Ženklai Kristaus čia

Kaipo lietuvis, lietuvlarhs vUtrioa 
patarnauju kuogeriaųsįai

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Tęlephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj (r PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba ‘parduodant Eotust 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičlaua 

lengvomis išlygomis.

Ryga. E. Latvių spaudos ži
niomis, Rusija mananti pri
versti Lietuvą, Latviją ir Es- 
toniją įstoti į sovietų respubli
kos sąjungą. Jei minimos val
stybės atmestų pašildymą, tai 
Tarybų Rusija paskelbtų joms 
boikotą ir savo užsienių preky
bą nukreiptų žietmą per Juodų
jų jurą uostu, gi vasarą per

Klaipėdos ateiviai 
ir išeiviai.

K. GUG1‘-
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-11 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis puo 9 iki 12 ryto.

Klaipėda. Ek. — Iš pirma pa
žvelgimo puola į akis faktas, 
jo& Kalipėdos kraštan atvyku
siųjų žmonių skaičius (atei
vių) — vušja per tą patį lai
ką išeivių skaičių. Nors .visų 
aeivių ir išeivių skaičių visame 
krašte stilistiniu budif nevisai 
pilnai tegalima buvo sužinoti, 
tačiau sul^i Klaipėdos miesto, 
Šilutės ir Pagėgių apskričių 
per abejus (1921, 1922) me
tus praneštais skaičiais matyti 
kad gyveni jų krašte padaugė-

LONDONAS, sp. 22. — Va
kar į čia atvyko Cecho Slova
kijos prezidentas Masaryk. Jį 
priimta su didelėmis iškilmė
mis, dalyvaujant diplomatams ir 
kabineto nariams. Masaryk at
vyko Franci jos, kur jis ta
rėsi apie padarymą tarp Cecho 
Slovakijos ir Francijos milita- 
rinės, ekonominrs ir politinės 
sąjungos.

V. W. RUTKAUSKAS 
“ Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580
Tel. Central 6390

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

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, su 
pilnai organizuotu kunu, su gerbtino
mis teisėmis. Motina neprivalo niekad 
prie jokių aplinkybių tas teises pa
niekinti, idant palinksminti gimines? ar 
draugus. Per didelis “žaidimas” su 
kūdikiu j j erzina, ir net gali kliudyti 
normaliam augimui.

Supimas, kratymas, arba mėčioji- 
masj tik ką papenėto kūdikio yra blo
gas papratimas. Yra tokių ką mano, 
kad tuomi maisto virškinimas pagrei
tinamas, bet jeigu pats perkentėtum 
tokį^ pasielgimą su pilnu pilvu, tai su
tiksi, kad greičiau ateina noras iš
vemti maistą negu laikyti jį viduriuo-

8. W. BANES, Advokatus 
Vai.; 9 A- M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chi 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

K vočiai, Kretingos valč. 
gitas kaimas yra už 3 varstų 
nuo Kretingos gelžkelio sto
ties. Š. m. rugpiučio mėnesį 
nežinia iš ko užsidegė vieno ūki
ninko klėtis. Diena buvo vėjuo
tai antra, tuo metu visi dirbo 
laukuose. Už valandos ugny 
pasinėrė beveik pusė kaimo. Su
degė 44 trobesiai, iš jų 12 gyve
namų, kai kurių ūkininkų su
degė visas pašaras, ūkio padar
gai, drabužiai, žodžiu pasiliko 
kaip buvo laukuose apsirėdę.

(L-va).

šį vakarą bus rodoma paskutinis skyrius labai įdomus, nes žmo
nes galės susipažinti su Ąntikristtty kas jis tokjs yra, kaip išrodo, 
apie inkviziciją ir puoĮimą dabartines tvarkos. 
buvimo ir įsteigimb Dievo Karalystės.

Nors svetainė didele — apie 1000 sėdynių, vienok buvo bemaž 
pilna per tris vakartis, o šį vakarą bus dar daugiau Žmonių, nežinau 
ar sutilps, todėl paskubėkite, ne§ ir ankščiaus pradėsime rodyti.

Healy Schooi Hali, 3037 S. Wallace St.
Spalio 26 dieną,

• < Nedėlioj, Spalio 28 dieną, 
lygiai nuo 7:00 vai. vak.

Ibėtojai: F. Zavist, J. Zavist ir S. Benęckas.
41 ' ‘ 3:v. po pietų. 

CHICAGO, ILLINOIS.

Mes išmokinsime jus anglą kalbos j labai 
trumpą laiką. Jus privalote mokėti tos šalies 
kalbą kurioje gyvenate. Beveik per keturio- 
liką metą mes pagelbėjome jauniems vyrams 
ir merginoms kurie trokšta prasimokinti. 
Ateikite pas mus ir daleiskite pagelbėti 
jums. Musų mokytojai yra užbaigę kolegi
jas ir universitetus ir turi daug mėty patyri
mo. Jie yra draugiški ir labai gerai prižiur 
rėš jumis. ...“

. • ( - r' < ” '

Musą pradžios mokykloje jąs galite iš
mokti skaitymo, spelinimo, gramatikos, arit
metikos, istorijos, geografijos.

Musą Augštesnėj Mokykloje mes pri
rengsime jus i Kolegiją arba Universitetą i 
dvyliką mėnesiu. Neleiskite daugiau veltui 
laiko. Ateikite pas mus P AB AR.

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

Per valandas po to, kaip 
Vicks yra aptėpiamas, garai 
kamparo, šaltmėčių, ckulip- 
tuJs, Tymclio ir Turpetino ky
la ir yra įkvepiami tiesiai į už- 
kriestus oro kanalėlius. Tuo 
pačiu laiku Vicks persisunkia 
kiaurai ir akstiną odą, kaip 
linementas, priekaita ar plcs- 
teris.

bi/vo pakilęs iki 40.000 
bet dvarininkai pareiškė, 
jie nemaną pildyti pasiža

dėjimų, nes tam yra iždas kad 
padengtų nuostolius. Witoso 
valdžiai dvarininkų norai yra 
šventi ir p. Liude paskaitė dva
rininkams lenkų zlotus ne po 
40 tukst. mk., o po 30 tuk$t. 
Be to išmokėjimas pailginta 
keliems mėnesiams, kad dva
rininkai galėtų užmokėti skolą 
dar labiau4 nustojusios vertės 
markėmis.

Vilkaviškis. (L-va) Pereitais 
metais, švenčiant Amerikos pri
pažinimą Lietuvos de jure, su
manyta čia pastatyti, taip va
dinamas “Laisvės paminklas”. 
Tam reikalui išrinkta komisija 
iš apskr. mil. vado — J. Marcin
kevičiaus, m. burmistro J. Vil- 
žinskio, gimn. mok St. Puišio ir 
dar kelių asmenų. Komisijos 
uždavinys buvo surasti lėšų, pa
gaminti projektą ir pastatyti 
minėtą paminklą. Ji kiek galė
dama darbavosi. Dabar pa
minklas jau yra statomas. Vie
ta labai graži 
buvusią rusų 
polės gatvėje, 
pamato uždėti 
keturi, už viens kitą kiek ma
žesni šlipuoto granito akmens. 
Viršutinis akmuo yra už kitus 
daug augštesnis, turįs kuoro'iš
vaizdą. Antrojo iš( apačios ak
mens šone įrašyta

“Lietuvos nepriklausomybės 
atgimimo atminčiai 1918— 
1923”. Ant pat viršaus busiąs 
pastatytas geležinis raitelis, ku
rio laukiama parvežant iš Ka
raliaučiaus.

Užbaigus paminklo statymo 
darbus, bus iškilmingas to pa
minklo pašventinimas.

Overkautai 
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

809 W. 351h SI.,
Tel. Boulevard 0611 K? BV74 

PADAROM PIRKIMO PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiau [inigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Šaltis pąprąsįąi e,sti nepai
somas, koliai jau pilnai neįsi
gali, nepaleidžia daugybes ne
matomų perų, kaip tai gripo, 
pneumonia, brochitis, etc.

Apsaugot galima tik tada, 
jei jie yra užpuolami iš pirmo 
šalčio pastcbĮčjimo. Karštos 
maudynės, liuosuotojas, geras 
ir energingas ištrinimas su 
Vicks VapoRub prieš gulsiant 
tankiai prašalins šaltį per nak-

1537-39-41 North Robey Street
■i (NetoJĮ Milwaųkee Aye.)

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

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

ant jūsų siuto arba ©verkauto. Mes 
turime .visokio m-aterijolo kokio jų< 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių. /
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai Clft £’ff
ir augščiau * 1 v

Vaikų siutai ir overkautai ffO C 
ir augščiau *PUivU

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Kuršėnai Ek. Kuršėnų vals
čiuje 1921—22 moksle, metais 
veikė 10 lietuvių prad. mokyk
lų; pernai viena jų (Kuršėnų ge
ležinkelio stotyje) dėl buto 
stokos turėjo tfžsidaryti, ir šie
met, neafsiževlgiant į tėvų pa
geidavimą atgaivinti tą mokyk
lą, buto vis tik nerasta. Tai
gi šiemet veikia 9 prad. mo
kyklos, kurių 8 vienkoinplėtės, 
1 (Kuršėnų miestelyj) šešių 
kompletų. Iš gyvuojančių 9 
mokyklų trys (Kuršėnų, Ama
lių ir Smilgių) turi nuosavus 
namus, o kitos dvi turi ir že
mės pakankamai. Kitos gi 
vargsta internuojamuose bu
tuose, kurie atsižymi vien ne
patogumu ne mokyklai pri
taikinti ankšti, nevėdinami, o 
jau mokytojams kambariai... 
Čia lova, čia stalas, čia trobos 
galas. .Ir tokialmc kambaryje 
viskas: rašomasis, galiamasis, 
valiomasis ir... salionas sve
čiams. Ir nestebėtina, kad to
kiuose luituose išdirbę visą žie
mą su trimis — keturiais sky-i 
riais mokytojai pavasarį at
rodo puikiausi kandidatai į J 
džiovininkus. Taigi daug var
go sudaro mokyklomsš, tiek tu
rinčioms savo butus, tiek netu
rinčioms, vėlybas malkų pri
statymas. Kuršėnų valsč. dau
gumai mokytojų malkos tik da
bar vežamos iš miško, kurios 
atsižymi tik siritingumu. To
kių malkų suvartoti prisieina1 mav° 
dusyk daugiau, negu sausų ir,bar jie sugrąžinti Lietuvai, nes 
jomis labai gadinamos kros- i geležinkelių valdyba nupirko 
nys. . j kelis garvežius užsienyje.

Bendras abejais metais Klai
pėdos kraštan iš svetimų vals
tybių atvykusiu apsigyventi 
skaičiui siekia Ž.923 asm., iš
eivių 3.964. Sn <virš pusė atei
vių 4.518 (65,26%) atsikraustė 
iš Vokietijos, Vokietijon gi iš
vyko 2.953 (74,49%). Antroj 
eilėje yra Lietuva; aeivių 1.504 
(21,72%) ir išeivių 299 (7,- 
54%). Kitoms valstybėms ten
ka 901 ateivių (13,02%) ir 
712 išeivių (17,97%), 1921 mt. 
aeivių butą 3.009, išeivių 1.- 
900.. 1922 pi. buvo aeivių 3.- 
911, o išeivių 2.064.

Tel. Dearbom 9057 6 į . f
if ■

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

< *

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Nannj Tek: Hyde Park 8395

kUDIKIv^k
GEROVĖS SKYRIUI
DEL APRŪPINIMO 
. MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Hoffmano Prirengiamoji 
MOKYKLA

Apiplėštas traukinys
-4tygra. E. Naktį į rugsėjo 28 

d. siaurųjų geležinkelių Draud- 
zevas —> Ekengiraf linijoj ne
žinomi piktadariai užpitele ėju
sį traukinį. Keturi užmaskuoti 
ir ginkluoti banditai apiplėšė 
70 keleivių ir pašto vagoną, iš 
kurio išgrobta 1300 latų. Viso 
išgrobta 3,000,000 1. rbl. su
mai. Banditams pasisekė pa
sprukti. Manoma, kad gauja 
Tauerkalno giria artinasi prie 
Lietii'vių sienos. Už grobikų 
sugavimą paskirta 50,000 1. r.

ELEKTRA
Šviesą ir pąilegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Casn arba ant Išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pre». ’ z

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

NORŽBAMI
PIRKTI, PAR8BMI AR MAI
NYTI VISADA r^FlPFJTftS

,jJTS. TAS JUMS RUS 
ANT NAUDOS.

DIDELIS BALIUS!
Rengia A. C. W. of A. Lokaląs 269 1 

SUBATOJ, 27 d. SPALI0-0€T0BER, 1923 
Liuosybės Svetainėj, 14 St. ir 49 Ct, Cicero, III.

Prasidės 7 vai. vak. »
Visi, kurie tik dirbate kriaučių industrijoj, kviečiami yra atsilankyti į balių ir paremti vietinį lietuvių 

kriaučių, unijos skyrių. A. C. W. of A. Lokalas 269 deda visas pastangas, kad viršminčtas balius butų 
kuopuikiausias. Bus valgymų ir gėrimų. Grieš unijos Orkestrą.

Ingąnga 50c ypatai. Kviečia KOMITETAS.

Kūdikio lavinimo programa kūdikio 
tėvas turi savo vietą. Jis turi padėti 
motinai, nes kitaip visos pastangos 
tinkamai lavinti bus bergždžios. Daž
nai kūdikis puikiausia elgsis prie mo
tinos, bet tuoj persimainys pasiro
džius tėvui. Iš tėvų ir senelių pusės 
ypatingai yra palinkimas lepinti kū
dikį ir pagadinti j j. Tokia perdidelis 
užsiėmimas yra lavinimo priešas. Kū
dikis tuoj pripranta ir jo reikalauti 
ima. Jis verkia jei negauna, Jis ver
kia ramintojo, jis verkia kad ant ran
kų imti, jis verkia kad -supti. Papro- 
tis įauga, nes nėra lengvesnio budo 
jį auginti kaip pavelyti kūdikiui gauti J 
viską, ka jis nori. Niekas nenori1 
“verksnio”.

Viso lavinimo pamatas yra regulia-i 
riškumias. Kūdikio papročiai geritaij 
susiformuoja. Anstybas lavinimas j 
daug padarys, kad palengvinus moti-j 
nos naštą, nes duos jai daugiau liuo- 
so laiko prie namų. Prisilaikant va-; 
landų dėl miegojimo, penėjimo ir mau- į 
dymo, kūdikis tuoj pramoksta gyven- j 
ti su “laikrodžiu”. Dar kas svarbu —-j 
tinkamas lavinimas kūdikystėje pa-] 
lengvina mokinimą vėliau.

Linksmas, sveikas kūdikis yra na-l 
mų pasidžiaugimas. Jo linksmumą? vi
sus padaro linksmais. Nustatyti pa-] 
pročiai, ir tinkama priežiūra yra rei
kalinga sveikatai ir linksmumui. Nie
kas taip neatjaučia kūdikio ligos, kaip] 
motina.

Motina dažinos, kad sistematiškas 
lavinimas yra būtinai reikalingas kaip 
kūdikio gerovei, taip jos pačios. Dau
gelis įtempimų motinos nervų paeina 
nuo nereguliariškų papročių pas kūdi
kį. Atminkite, kad papročiai, geri ir 
blogi, sunku sulaužyti! Todėl išmin-| 
tingiau auklėti gerus papročius.

Dažnai kūdikio maistas daro jį er-| 
zulingu. Ypatingai dirbtinas maistas.] 
Gali tokie maistai netinka kūdikio vi-1 
dūriams ir ardo jų veikimą. Pasiren-I 
kant dirbtiną maistą, svarbu pasirink-j 
ti tokį, kuris lengvai suvirškomas, j 
ir kuris tuom pačiu sykiu suteiksi 
kūdikiui visus elementus reikalingus I 
augimui. Eagle Brand Kondensuotas I 
Pienas yra parinkamai puikus dirbti-1 
nas maistas. Jis buvo vartojamas I 
per metų eiles ir tapo įrodytas geriau- ] 
siu kūdikių maistu.

Toms motinoms, kurios turi kudi-| 
kius, bet negali jų žindyti mes stin-l 
rai rekomenduojame Borden’s. Eogle į 
Pieną į bonkutes.tJis yra puikiausiu iš 1 
pienų moksliškai sumaišytas su ge-| 
riaušių grynu cukrum. Borden’s Eagle | 
Pienas padaro vikrias kojas ir sveikus I 
kunus. Jis kūdikiui suteikia svorio,] 
kad butų sveikas ir normalis. Gydy- Į 
tojai jį rekomenduoja per 65 metus Į 
dėl jo augštos kokybės.. Motinos ras, I 
kad normališki kūdikiai irgi nuolatos j 
gerėja ant Eagle Pieno. Jei nežinai] 
kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną,! 
tai iškirpk paskelbimą, kuris musų I 
laikrašty yra ir pasiųsk jį The Borden I 
Company, kuris jums dykai prisius Į 
lietuvių kalboje pamokinimų kaip pe
nėti kūdikį ir kitas pilnas informaci
jas apie jo ir savęs užlaikymą.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tė atydžiai ir
------------------- -- ; -------- — . ,/ ....... ............. .—
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KORESPONDENCIJOS
V

Kenosha, Wis.
Margumynai.

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko '

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

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

Spalių 17 d. ištiko nelaimė 
kenoshieČiams iri apięlinkės 
lietuviams žinoma p. Marcin
kevičių, Martin.’)® Rdaįlty kom
panijos vedėjų. Jam su žmona 
važiuojant ofisai! ties kampu 
Prairie ir Howeland Avė. ka
žin koks pardavėjas, kurs, kaip 
vėliau* pasirodė, buvo gerai 
įkaušęs, visu smarkumu tren
kė į Marcinkevičių automobi
lių, tic^iauĮ į vidurį* suŽedsdaj- 
inas p. Marcinkevičienę ir su- 
kuildamas jų dengtų automo
bilių. /

clioran susirašė apie keturias- 
dešimts dainininkų, rimtai no
rinčių mokintis dainuoti. Nors 
šiame susirinkime nedalyvavo 
pp. Jeliniauskieiiė ir Jesiukie- 
nė — gabiausios vietos daini
ninkės, bet ir jos pasižadėjo 
chore dainuoti. Iš vyrų turi
me Raščių ir Danikauskų. 
Pirmas choro repeticijos’ įvyks 
ateinantį pirtmadienį, spalių 29, 
7:30 v. v., Schlitzo salėj. ,

Nuo savęs įnorfiu tiek dar 
pasakyti, kad mes kcnoshicčiai 
nutarėm parodyti, kų mes ga-

lime, ir parodysime —- mes tu
rėsim vienų iš puikiausių lie
tuvių chorų Wiisconsino rvail- 
stijoj.

Kurie dar nėra prisirašę 
chorų, lai ateina į pirmas re
peticijas ir prisirašo.

Teko girdėti, kad ateinant 
sekmadienį, spalių 28, šv. Pet
ro rsvetaiinėj duos 7 koncertų 
Chicagos pianistas p. A. Po
cius su visu Chicagos vyčių 
choru,. Turime progos pasi
klausyti. Slapukas.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKlEHt I
AKUŠERKA |

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini I

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos li^onbučiuoi 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 ▼. 
vakare.

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju n)ote- 
rims nrie gimdy
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

»ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^rOR, HERZMAN

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

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

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Daerborn, M o n r o e

Tel. Boulevard 1545

TOWN OF LAKE KVIETKINYCIA
M. S. Petravičia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
,/tvLabai greitai

1551 West 46th Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Iziuis Avė.

CHICAGO. ILL.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraiudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

' ... .......- i

2 Didelės Dovanos 2

Spalių 21 <1. komutnistų A. 
L. D. L. D. kuopa buvo su
rengus Schlitzo salėj prakal
bas. Kalbėjo “{Laisvės” tavorš- 
čius Pruseika. Manydamas, 
kad pritruks kėdžių nusisku
binau išanksto, o buvo skel
biama, kad prakalbos prasi
dės 2:30 v. po p. Atvykęs ša
lie n jau? t radau (apie dešimtį 
žmonių. Palengva rinkosi ir 
daugiau, taip kad galų gale 
susirinko apie keturiasdešimts. 
Pruseika matyt buvo labai su
sirūpinęs, kad taip maža pub
likos teatvyko, ir ta pati ka
žin kaip šaltai jį priėmė.

Pruseikos prakalba susidėjo 
'vien iš koliojimų nepatinkamų 
jam žmonių, ypatingai Grigai
čio ir Bagočiau4s. Bet vėliau 
patsai Pruseika pripažino, kad 
Grigaiti )ir BagočiiHi (geriau! 
sekas negu komunistų tavorš- 
čiams. Ypatingai, girdi, Gri
gaitis su Naujienomis turi ge
ro pasisekimo ir jiems, nau- 
jieniečiains, •nereikia kolektų 
daryti. Nebetiki PriVseika nei į 
greitų revoliuciją*.. Girdi,1 jei ir 
birbianti kada revoliucija, tai 
gal už dešimts ar dvidešimts 
motų, todėl, girdi, reikia tai
kytis prie aplinkybių... O kaip 
čia senai tas ;pats Pruseika- 
Dėdelė su visu savo bu ličiu rė
kavo, smarkavo, kad revoliu
cija jau šiandie-rytoj btfs pa
daryta ir visur įsteigta bolše
vikų diktatūra... Dabar gi — 
revoliucija padėta ant lenty
nos — reikiia /‘taikytis prie 1 
aplinkybių”. Kur nclsitaikyti, 

kad komuniistiiniai gerkločiai
— Pruseikosj, Bim
bos — lieka generolai be ar
mijų, kad buvusieji karščiau
si ir akliausi jų sekėjai ima jų 
šalintis, pamatę galų gale, kad 
visa ta bolševikiškų agitato
rių mali-maliene bifvo didelis 
bet tuščias muilo burbulas. Tas 
nugaros parodymas 
kams
— ir 
jiems 
dabar 
ninku 
įrištų 
darbininkų vienybėje, susipra
time, apsišvietime ir susior- 
gan^av>im<4 JKomunistai gi 
njieko gera daibihinkams ne
duoda, o tik piudo vienus prieš 
kitus, skaldo jų organizacijas 
ir demioraįizuotia'. Jjea Mask
vos agentėliamsi Pruseikoms- 
Dėdelėms skauda širdelė, kad 
nebesiseka jiem® Čia ,lietuviai 
darbininkai mulkinti, gali’dro
žti sau1 į Rusiją komunistų zu- 
pes valgyti.

bolševi- 
pasireiškia ir Kenoshoj 
čia darbininkai, kurie 

pirma karštai pritarė, 
jau pamatė, kad darbi- 
išsivadavimas ne komu- 
pučiamame burbule, bet

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 ro. Prenumerata nuo naujų

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

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

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

m<etų tam metlnfi prenumerata TIK $8.50.
— Adresuokite —

Spalių 22 d. SLA. 212 kuo
pa buvo sušaukus Schlitzo sa
lėj dailę ir (muzikų mylinčius 
kenoshiečius. Susirinkiman at
vyko gausiai vyrų, moterų ir 
merginų. Nutarta oirganizu’oti 
prie SIJA. 212 kuopos Chorų 
vardu Dailės Choras, čia pat

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį spalio 17, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Pubiiškų Apskaitliavim'ų Illinois Valstijos.

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi-

’ mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami pd 
115 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite į seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią. galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. M0WER, Regist
ruotas Optikas. Mgr,

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Rcliance Building

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

Įskaitant subatas.

RESURSAI

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. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4130
Telefonai i

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

DR, J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

Paskolos ir Diskauntai .........................................
Overdraftai ..............................................................
Suv. Valst. valdžios investmentai ....................
Municipališki ir Korporacijų Bonai ...................
Bankinis namas, rakandai ir įrengimas ...........
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ... 
Kiti sundry resursai .............................................

Viso resursų ............

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo stakas ..........
Surplus ........................
Nepadalintas pelnas ...
Rezervo akauntas ........
Neaprrvoketi dividendai
Bilos apmokamos ......v

• Depozitai ....................

$2,635,416.85 
........ 644.70 
... 162,940.78 
.... 878,202.81 
.... 153,758.01 
.... 650,404.08 
......  1,894.05

$4,483,261.28

$200,000.00
100,000.00 

... 97,321.49 
.... 13,584.45 
......... 48.50 
.... 44,000.00 
4,028,306.84

Viso atsakomybių ........... $4,483;261.28

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

I 1

Physical Culture Institute'
DR. J. A. VELONIS I 

Osteopathas, Chiroprata*, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, bo vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Parlr. 

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

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

Tel. Lafayette 5698.

I For BeautUul 
X Eyes
Make the Ūse ofM 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon m akės 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyablo. 
Sold by all Druggista. Write ipr Booldet,

DR- H. A. BROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

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.

~...... . L... I '

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Drauguos Nariai

£
DR. A. J. BERTAŠIUS

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J,KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chieago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO; ILL.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1D iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Te’ephone 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.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—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.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Cnicage. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chieago

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chieago, ’ 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257u.

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
--------- —1 ■ —................................ T J

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 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 Hri 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. •

3325 So. Halsted St,,
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos) I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare I

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chieago, III. J

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

į"’1 " .. I ‘ IĮ IĮ ■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR, M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

• 4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

m.

............... <1' '■■■' .. ................. 1
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofjso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chieago. UI.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, CHrargas'lr Almieris

8315 Soith Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5374 
CHICAGO, ILL.

30 mėty patyrimo^
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginnhurg A 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 G i)- mio 8 iki 9.

Nedaliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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JCdit-or P. ffrigaftia 
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Chicago, III. 
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Subacription Kates i 
$8.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outslda of Chicago. 
$8.01 per year in Chicago. 
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of Chicago, III., under the act pf 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevalt 8500.
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Uisimokijimo kainai
Chfcagoje -— paštui

Metams —$8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams .   2.00 
Dviem mėnesiam - - --------, 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per neiiotejual
Viena kopija ..................    8c
Savaitei............... ..  .........„ 18c
Mėnesiui.....................—-..........  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

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

Lietuvon ir kitur ušsienluosai 
(Atpiginu)

Metams--------------------- — $8.00
Pusei metų...................................... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Amerikos darbinin
kai ir Anglijos 
darbininkai.

Taigi ūkininkų draugijos 
nori, kad ūkininkams butų 
leista be muito gabenti į už
sienius ūkio produktus ir 
kad gabenimas ūkio produk
tų iš užsienių į Lietuvą butų 
uždraustas.

Kodėl jie to nori? Todėl, 
kad tokios priemonės pakel
tų Lietuvoje ūkio produktų 
kainas.

Ūkininkai, vadinasi, eina 
prie maiste pabranginimo 
Lietuvoje.

Pabrangus maistui, pa
brangtų ir visas gyvenimas 
Lietuvoje (kuris ir dabar nė
ra pigus). Tuomet pasida
rytų sunkesnė padėtis visų 
tų žmonių, kurie gyvena už
darbiu — darbininkų, Vals
tybės tarnautojų ir t. t.

Reiškia, tie ūkininkų rei
kalavimai yra priešingi šitų 
žmonių interesams. .

O betgi kai kas įsivaizdi
ną, kad ūkininkų ir darbi
ninkų reikalai esą vienodi. 
Praktika rodo, kad toks įsi- 
vaizdinimas yra klaidingas.

■Rusijos socialistų revoliucinie- 
Irių partiją ir organizavo parti
jos vardu pasikėsinimus ant 
valdžios atstovų gyvybės, idant 
paskui valdžia galėtų areštuoti 
ir karti socialistus revoliucio
nierius. Panašios rųšies gaiva
lus dažnai pavartoja ir Ameri-
kos kapitalistai, pasamdydami 
juos streiko metu, kad jie, įsi
maišę į streikininkų eiles, šau
tų arba akmeniu mestų į polici
ją: tuomet policija turi progos 
areštuoti streikininkus ir dau
žyti jiems galvas lazdomis. Tas 
yra provokacija.

Bet nabašninkas Aleksa ne
buvo šitokios rųšies nusidėjėlis. 
Jisai nebuvo apsimetęs komu
nistu, bet prisidėjo prie jų nuo
širdžiai. Jisai nebuvo niekieno 
pasamdytas daryti piktus dar
bus komunistų organizacijoje, 
idant užtraukus ant jų valdžios 
persekiojimą; ir nėra jokių da
vinių, kad tokiais darbais jisai 
užsiimdavo. Tai kaipgi galima 
vadinti jį “provokatorium”?

Komunistų organas vadina jį 
taip, matoma, tiktai tam, kad 
kiek galint labiaus išniekinus jį?, 
Jisai tęsia tą teroro darbą, kurį 
jo vienminčiai Lietuvoje pradė
jo revolveriu: tie sunaikino 
Aleksos gyvybę, o “Laisvė” da
bar stengiasi apjuodinti jo var
dą. . • - '

Sito pažadėjimo tečiaus Lie
tuvos valdžia iki šiol dar nevy
kina. Vietoje to, ji laiko Klai
pėdos kraštą po karo stoviu ir 
leidžia jame savivališkai šeimi-

-

Apžvalga
■ ■■■«■ ' > 11*" ■ >

IŠTIESĖ RANKĄ ŽMOG
ŽUDŽIUI.

KAS DARYTI KLAIPĖDOS
klausimu.

Anąmet Jungtinėse Val
stijose buvo daugiaus kaip 
penki milionai bedarbių. Ai’ 
valdžia rūpinosi jais? Ne. 
Ji pasitenkino tuo, kad su
šaukė konferenciją, kuri 
kalbėjo, kalbėjo ir paskui 
paskelbė raportą, kuomet 
krizis jau buvo praėjęs. 
Amerikos kongresas nė vie
no cento nepaskyrė bedarbių 
šelpimui.

Anglijoje gi bedarbiai yra 
šelpiami. Ir parlamentas 
dar nesenai yra paskyręs du 
šimtu penkiasdešimts milio- 
nų dolerių tiltų statymui, 
kelių tiesimui ir kitokiems 
viešiems darbams, kad be
darbiai turėtų progos užsi
dirbti. Vienok Anglija nėra 
taip turtinga, kaip Ameri
ka.

Nuo ko pareina toks skir
tumas? Nuo to, kad Angli
jos darbininkai turi didelę 
galybę politikoje, o Ameri
kos darbininkai politikoje 
beveik nieko nereiškia. An
glijos darbininkai yra susi
organizavę į savo, nepri
klausomą nuo kapitalistų 
partiją, kuri pravedė į par
lamentą daugiaus kaip 140 
atstovų. Tuo tarpu Ameri
kos darbininkai neturi savo 
politinės organizacijos ir 
rinkimų metu atiduoda bal
sus savo “draugams” demo
kratų arba republikonų 
partijoje. A

Maisto kainos.
“Lietuvos Ūkininkas’’ ra

šo, kad rugsėjo 23 d. įvykęs 
Kaune žemės ūkio draugijų 
atstovų suvažiavimas nuta
rė reikalauti iš valdžios 
įvairių priemonių ūkininkų 
padėties pataisymui. Tarp 
kitko jisai pareikalavo:

“panaikint išvežamus 
muitus nuo grudų, gyvu
lių ir kitų žemės ūkio pro
duktų ;
“uždrausti įgabenimą Lie
tuvon masiniam naudoji
mui įvairių grudų; ypač 
miltų, lašinių ir t., t.” x

Bfooklyno komunistų organas 
rašo, kad ir “Lietuvos žinios”, 
ir “Vienybė”, ir “Naujienos”, ir 
kun. Tumas apgailestauja stu
dento Vytauto Aleksos mirtį, 
dėlto kad nabašninkas buvęs 
provokatorius. Girdi:

“Taip, dejuoja visi, kad 
provokatorius Aleksa nespėjo 
išduoti Lietuvos budeliams 
komunistų organizacjią. Sun
kiai dūsauja ir ‘Naujienos’, 
kad tas provokatorius savo 
darbo neužbaigė.”
Jeigu komunistų laikraštis 

prikaišioja mums “dūsavimą”, 
tai aišku, kad jisai pats ne dū
sauja, bet yra patenkintas tuo, 
kad Vyt. Aleksa buvo užmuš
tas.

“Laisvė,” vadinasi, pilnai pri
taria tai žmogžudystei.

Labai gerai, kad ji atvirai 
prie to prisipažino. Dabar žmo
nės žinos, ką apie tą nusidėji
mą mano Amerikos lietuviai ko
munistai.

Pruseika-Dėdelė, kuris dabar 
lankosi po įvairias kolonijas, ne 
vienoje vietoje mėgino sulošti 
gudrios lapės rolę ir, prieidamas 
prie atskirų žmonių, stengėsi iš
aiškinti jiems, kad komunistai 
visai nepritaria “individualiam 
terorui”, t. y. pavienių asmenų 
užmušinėjimuL Todėl, esą, ne
galimas daiktas, kad komunis
tai butų nugalabinę Aleksą. Tai 
esąs išmislas, “sensacija”.

žmonės, kurie žino, kaip ko
munistai visuomet biauriai der
gia atskirus priešingų jiems 
partijų veikėjus, kaip jie sten
giasi sukurstyti prieš tuos vei
kėjus minios neapykantą, nega
li patikėti tais veidmainiškais 
Pi-useikos aiškinimais. O jeigu 
kuris manė, kad jisai kalba tie
są, tai tam dabar atveria akis 
ciningas “Laisvės“ prisipažini- 
rr ac.

Per savo organą komunistai 
pareiškia, kad Aleksos gailėtis 
nėra ko. Jo užmušimas buvęs 
geras darbas!

Amerikos lietuviai komunis
tai tuo budu atvirai ištiesė ran
ką tam žmogžudžiui, kuris nu
galabijo Aleksą, ir tai krimina- 
lei šaikai, kuri Lietuvoje orga
nizuoja šitokias piktadarybes.

Negana to, kad jie pritaria 
žmogžudystei, bet jie da ir pur
vais apdrabsto žmogžudžio au
ką. .Aleksa, girdi, buvęs ; “pro
vokatorius”. Bet tai juk yra mę- 
las. Provokatorium vadinasi 
toks asmuo, kuris tyčia daro 
kokį nors piktą darbą, kad ga
lėjus įtraukti į bėdą kitus žmo
nes. Toks asmuo buvo, pav. gar
susis Azefas, kuris įsiskverbė į

Lietuvos socialdemokratų par
tijos laikraštis svarsto, kas rei
kės daryti Lietuvai, jeigu nepa
vyks susitarti su Ambasadorių 
Konferencija dėl Klaipėdos 
krašto.

Jo nuomone, Ambasadorių 
Konferencijos sąlygas Lietuva 
priimti nieku budu negali; jos 
turi būti atmestos. Bet kas tuo
met bus? klausia “Socialdemok
ratas”, ir atsako:

“Ambasadorių konferencija 
jau pasisakė ir dėl tolimesnių 
savo žygių. Gjivus iš Lietuvių 
valdžios neigiamą atsakymą, 
ji vieno mėnesio tarpe atiduo
sianti ginčą dėl Klaipėdos iš
spręsti Tautų Sąjungos tary
bai. Vadinasi, reikia tikėtis, 
kad ginčas atsidurs Tautų 
Sąjungoje. Ko tuomet galima 
laukti? Tautų Sąjunga jau 
spėjo įgyti savo darbais aiš
kią reputaciją. Vilniaus klau
simu, Galicijos klausimu, Ita- 
lų-Graikų ginče, Vokie'čių- 
Francuzų kovoje dėl repara
cijų Tautų Sąjunga be dide
lio užsispyrimo krypo ton pu
sėn, kurion ją lenkė stipres
nioji ranka. Ir todėl nesunku 
numatyt, kas nusvers ir ma
žutės Lietuvos ginče su visa- 
galinčia Antanta.

“Padėtis atrodytų beveik 
be vilties, jei mes nežinotume 
vieno. Jei kuris, kad ir ma
žutis kraštas, gindamas savo 
gyvybės teisę, parodo mirti
no pasiryžimo gintis iki pa
skutiniųjų, tai prieš tokią vi
sais plaukais pasišiaušusią 
tautą dažnai gauna sustoti 
puolęs ir labai stiprus grobo- 
nis. Darosi kaž kaip ‘neviež- 
lyba’ pavartoti savo kad ir 
labai stiprias žiaunas.

“Klaipėdos kraštas ir ypač 
Klaipėdos uostas yra Lietu
vai gyvybės klausimas. Jei 
Klaipėdoj Antantos leidžiami 
ir Francuzų palaikomi įsivy
rautų lenkai, tai Lietuvos 
ūkio, sveikam -vystymuisi bu
tų pakirstos šaknys. Be svei
ko -ekonominio gyvenimo nė
ra galimybės išlaikyti ir poli
tinės nepriklausomybės. Kraš 
tas net geresniu atsitikimu* 

• ne tarptų, tik merdėtų. Vadi
nasi, yra pakankamai pagrin
do griežčiausiai kovai dėl 
Klaipėdos.”
Bet kaip tą kovą vesti? “So

cialdemokratas” sako, kad toje 
kovoje Lietuva turi eiti ranka 
už rankos su klaipėdiečiais. To
dėl Lietuva turi . įgyt pilniausią 
Klaipėdos gyventojų ■'pasitikėji
mą ir užuojautą. Bet klaipėdie
čių simpatiją Lietuva turės tik
tai tuomet, kuomet jos valdžia 
išpildys savo pažadėjimą įvy
kinti autonomišką Klaipėdos 
krašto susitvarkymą.

ninkauti Lietuvos valdžios ko
misarui ir direktorijai. Tokia 
tvarka kenkia visam krašto gy
venimui, bet ypatingai blogai 
atsiliepia ant darbininkų teisių 
ir reikalų. “S.” nurodo:

. “Su darbininkų atstovais 
nematoma didelio reikalo tar
tis svarbiausiais kraštui mo
mentais ir visame kame pir
mutiniais esti stambesnės 
buržuazijos it lietuvių tauti
ninkų atstovai. Darbininkams 
varžoma susirinkimų ir net 
politinių organizacijų teisė. 
Del skurdžių .finansų pensi
jos-invalidams, našlėms, pa- 
senusiėms,. nelaimių ištik
tiems mokamos šykščiai ir 
netvarkingai, arba ir visai 
nemokamos. Darbininkų so- 
cialis draudimas, iškovotas 
milžiniškomis Vokietijos pro
letarų pastangomis, statomas 
didelin pavojun. Stambus ūki
ninkai buožės, dalinai pramo
nininkai ir pirkliai, padrąsin
ti ‘krikščioniškųjų’ Kauno 
valdžios palinkimų, vis drą
siau ima kalbėti, kad butų 
gera vishi panaikinus darbi
ninkų aprūpinimo įstaigas.“ 

Šitokia politika turi būt tuo- 
jaus sustabdyta Klaipėdos kraš
te, jeigu Lietuva nori, . kad jo 
gyventojai padėtų Lietuvai ko
voti su svetimų kraštų grobuo- 
niais.

Plėšiką byla Biržuose
Biržai. (“B. žin.). — Šiaulių 

Apygardos Teismas Biržų m. š. 
m. rugsėjo mėn. 25 d. teisiam, 
posėdy nagrinėjo bylą žinomų 
plėšikų Dudonio Antano, Vaš- 
čėnkos Akimo, Klemenso Kuge
lio ir Genaičio Jono, kurie nuo 
192f m. birželio, m. 17 d. lig spa
lių m. 20 d. ant vieškelių Pum
pėnai — Panevėžys ir Vabalnin- 
kai — Panevėžys ant važiuojan
čių ir einančių tais vieškeliais 
žmonių padarė visą eilę gink
luotų užpuolimų.

1921 m. birželio m. 17 d. apie 
5 vai. ryto buvo sustabdyti va
žiuojantieji Pumpėnų miestelio 
piliečiai Kazys Kučinskas, Mau- 
ša Somas ir Giršas Kacas. Su
stabdę juos plėšikai įvažiavo į 
mišką surišo visus į krūvą ir 
atėmė daug pinigų ir aukso 
daiktų.

Tais pačiais metais liepos mėn. 
7 d. plėšikai apiplėšė ir smarkiai 
sumušė šmuilą NaČiuną, iš kurio 
jie atėmė 1000 auks. Liepos m. 
10 d. buvo apiplėšti Karolis 
Lindbergis ir Jonas Užuolas ir 
to paties mėn. 14 d. Lionginas 
Petrulis. Rugpiučio mėn 1 d. plė
šikai vieškely Panevėžys — 
Pumpėnai apiplėšė pil. Kurapką 
ir Zarinienę, nuo kurių atėmė 
340 rub. pinigais ir auks. broš- 
kutę.

Rugp. m. 15 d. tie'patys*'plė
šikai sustabdė važiuojančiu pil. 
Mykolą Jurėną ir atėmė nuo jo 
320 dolerių ir auksinį laikrodį, 
surišo rankas, užrišę akis pagul
dė žemėn ir liepė ramiai gulėti, 
o patys lauke daugiau grobio; 
greit sulaukė — antras jų gro
bis buvo pil. Abromas Romas, 
nuo kurio plėšikai atėmė dviratį, 
pinigus, o patys pasislėpė.

Tais pačiais metais spalių 
mėn. 20 d. nepažįstami du plėši
kai apiplėšė važiuojančius pilie
čius Pranę Vaižmožytę ir Povi
lą Možeiką, iš kurių atėmė pini
gus, drapanas ir kitus daiktus. 
Tą pačią dieną du nepažįstami 
vyrai užėjo į Kriaučiūno kaimą 
pas pil. Juozą dingą ir paprašė 
atsigerti, dingas juos įtarė ir 
pareikalavo asmens dokumentų. 
Nepažįstamieji pradėjo bėgti. 
Buvusieji pas dingą vyrai pra
dėjo vytis. Vienaip iš . nepažįsta
mų plėšikųy pasisekė ^pašislėjĮti < 
artimiausiame miške, o antras,’ 
matydamas, kad neišbėgs, išsi
traukęs parabelį, šovė į besive
jantį pil. Joną Stasiūną ir mirti
nai jį sužeidė; dviem valandom 
praslinkus pastarasis mirė. Besi

vejančiai miniai pasisekė sulai
kyti plėšiką, nes Stasiūnas, bū
damas peršautas, smarkiai su
davė tam plėšikui per galvą; 
nuo to smūgio plėšikas taipgi 
mirė. Tyrinėjant pasirodė — Ig
nas Valeika. Kratant užmuštąjį 
Valeiką buvo rasta daug įvairių 
atimtų nuo piliečių daiktų ir fo
tografiją dviejų asmenų: jo pa
ties ir jo draugo Dudonio. Pa
rodžius ją apiplėštiems žmo
nėms, jie pripažino, kad Dudo
nis dalyvavęs tuose užpuolimuo
se. Nuvykus milicijai pas Du
donio tėvus į Kalivi*ų kaimą, 
Rokiškio apskrities ir padarius 
kratą, rado Mykolo Jurėno dvi
ratį ir daug įvairių daiktų, ku
rie buvo grąžinti nukentėj il
siem s. Antanas Dudonis pasis
lėpė.

1922 m. gegužės mėn. vieške
ly Pumpėnai — Panevėžys ne
pažįstami plėšikai apiplėšt Mau- 
šą Malomedą; plėšikai smarkiai 
jį sumušė ir atėmė 12800 auks.

Netrukus pasisekė milicijai 
sulaikyti Antaną Dudonį, kuris 
tardant prisipažino kai kuriuose 
plėšimuose ir parodė savo kitus 
bendradarbius, gyvenusius Ry
goj. Remiantis Dudonio parody
mais iš Rygos buvo išgauti Jo
nas Genaitiš, Klemensas Enge-i 
lis ir Akymas Vaščenka. Kalti
namieji Genaitiš, Engelis ir 
Vaščenka buvo perduoti Teis
mui. Nagrinėjant Šią bylą ir re
miantis pačių kaltinamųjų prisi
pažinimais ir nukentėjusiųjų 
pripažinimais, Teismas rado rei
kalinga juos nubausti: Antaną 
Dudonį, kaipo tos gaujos virši
ninką, dvylika metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo; Antaną Vaščen- 
ką aštuoneriais metais, Klemen
są Engelį ir Joną Genaitį po še
šerius metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo kiekvieną. —Vaksas.

Įvairenybes
Fatalingas laukinių ančių • 

apsirikimas.

Iš Bloomingtono, III., prane
ša šitokį atsitikimą:

Ankstų rytmetį spalių 21 
dieną, po didelio lietaus buvo 
pastebėta gurguole tekančių 
laukinių ančių būrys. Kiek vė
liau 'žmonės važiuojantieji ką 
tik pabaigtu nauju cementiniu 
vieškeliu, nutiestu per Macon, 
Piatt ir Cha'mpaign kauntes, 
vienoj,vietoj rado ant kelio apie 
šešiasdešimts negyvų laukinių 
ančių. Apžiurėjus jas pasirodė, 
kad jos visos buvo užsimušu- 
sios. Matyt, kad sambrėšky le
kiančioms aukštai antinis pasi
rodė, kad tas ilgas, vandens 
nulytas balzganuojąs žarnai vie
škelis yra upė, ir jos norėjo į 
ją nusileisti pasilsėti, ar mai
sto pasij ieškoti. Drąsiai nerda- 
mos žemyn neva į vandenį jos 
betgi visu smarkumu atsitren
kė į kietą kaip uola cementi
nio vieškelio paviršių ir užsi
mušė.

ALEKSOTO VAGYŠT

Rugsėjo .4 dieną 5 vai. po 
pietų Garliavos Šaulių būrio 
Vadas K-čiūs grįžo iš Kauno 
per Aleksotą Inalmo. Atvažia
vus ties čalnos arbatine, 8 ne
pažįstami vyrai, riktelėję su
stok ir suk į šią pusę, išsitrau
kę peilius, šoko prie vežimo. 
Jausdamas, kad be ginklo, ku
rio prie savęs neturėjęs, neapsi
gins, vadas šoko iš vežimo bėg
ti atgal Kaunan. Pabėgęs ke
lis sieksnius sutiko į kalną li
pantį milicininką ir prašė jo 
pagelbės sulaikyti užpuolikus. 
Milicininkas, pamatęs 8 Alek
soto žullikuls atsisajkėf gelbėti, 
sprukdamas pakampėm nelai
mėj nepavyko -pastebėti jo nu
merio; vado a Apimty liko tik 
apsenęs jo veidas su juodais 
Ūsais. Vadas kitu keliu grįžo 
namo. . Kiek paaiškėjo, kad ; tą 
Užpuolirįią surengę 'Aleksoto 
vagys, kuriuos prieš kelias sa
vaites šaulių vadas sugavo lau
kuose bevagiant dobilus. Ka
dangi tuomet jie priversti bu
vo suvogtus dobilus grąžinti, 
tai pasirįžo jam atkeršyti. t

J. J. Čeponis
* »

Ekskursija į Starved Rock
v arba

Kaip mes praleidome šventes.

Yra sakoma, kad Dievas su
tvėręs pasaulį per šešias dienas, 
o septintą ilsėjęsis. Kad po še
šių dienų sunkaus darbo būtinai 
reikalinga turėti viena diena pa
ilsim bei pasilinksminimui, ta
tai visi žino. Bet nelaimė, kad 
ne visi turime pailsio dieną. 
Nemaža dalis darbininkų pri
versti dirbti visas septynias die
nas savaitėje; jie neturi progos 
netiktai atlankyt tas vietas, kur 
akį veria nepaprastai gra
žus gamtos vaizdai, bet ir pasi
matymas su Jeffersono giria yra 
didelė retenybė. Prie šitos da
lies darbininkų ir aš priklau
sau. Tat pats mažai turėdamas 
progos važinėti ir gėrėtis gam
tos gražybėmis, su dideliu žin
geidumu skaitau kitų keliaunin
kų aprašymus, kuriuose jie pa
sakoja apie mus motiną gamtą 
ir savo įspūdžius. Taigi ir man 
norisi papasakoti, kaip aš pra
leidau dvi šventi, būtent: sek
madienį ir darbo dieną, pirma
dienį. Mat, tas dvi dienas aš 
buvau pasiliuosavęs mito darbo. 
Kaip paprastai1 sakoma, turėjau 
“off”.

J {

Kad kuodaugiausia ir geriau
sia išnaudojus minėtas dvi die
nas, šventes, mes: V. Rušins- 
kas, Jonas Kazlauskas (apie 30 
metų gyvenęs LaSalle, III.), An
tanas Kazlauskas (Jono sū
nūs), Motiejus Yusas ir-’aš su-- 
manėme važiuoti į Illinois State 
parką, Starved Rock. .»•

Sumanyta—padaryta.
šeštadienį, rugsėjo 1 d*.”3 

vąl po pietų susėdom į mano 
Pėidžą ir išpoškėjome Jolieto 
linkui. I i

Išpradžių kelionė buvo kiek 
nuobodi, nes mažiau ar dau
giau Chicagos apielinke mums 
jau žinoma, tat nors graži gam
tos scena, bet ji mums neteikė 
naujų įspūdžių. Be to dar lie
tus pradėjęs krapinti nedarė 
didelio smagumo. Vieni deja
vome, kad tas beširdis lietus 
suardys musų pienus, kiti tikri
nome, kad išsigiedrys, nes dan
gus nesąs taip baisiai pritven
kęs, kad galėtų ilgai lyti.

Taip klegėdami po poros va
landų jau buvome Joliete. Čia 
pasilsėję keletą minutų ir “pa
šėrę” automobilių traukėme to
liau4.

Kaip tik išvažiavome iš Jo
lieto į laukus musų veidai tuo
jau pralinksmėjo. Nustojo ly
ti, nors saulutė dar vis lyg er
zindama mus pasirodydavo ir 
vėl slėpdavęs už debesų. Bet 
mes į orą jau visai nekreipėme 
domės, tiktai. gėrėjomės pui
kiomis ir pirmą kartą matomo
mis aiptelinkėmis. Mano san- 
keleiviai ėmė dainuoti, rėkau
ti, vienas kitam rodyti gražes
nius gamtos reginius, šalę sė
dintis Vincas kaip durs al
kūne jnan į pašonę, kad aš 
net tik ko neįsukau automobi
lių į griovį.

—Ka® jtaD velnias pasidavė, 
ar negali ralmiai sėdėti? — su
rikau.

šypsodamos ir pirštu rody
damos Vincas tarė:

—Žiūrėk, antai ant kalnelio, 
kokia graži giraitė.

—Nu, kas tau prieteliau da
rosi, ar apakai?—atsliepė se
nis Jonas. — Ten ne giraitė, bet 
nedidelis mįestęlis.

—Koks jau čia miestelis, kad 
vieni medžiai ir triobų nema
tyti? —atkirto Vincas.

—Kam bereikalo ginčytis. 
Tegul būna vienam giraite, ki
tam miestelis, — visą laiką ty
lėjęs diplomatiškai prabilo An
tanas.

—Gana šnekėti. Geriau su- 
dainuokitne kokią dainelę —, 
jausmingai, gamtos sužavėtas 
tar<k;Mdtiejns.

—-Tai geriausia!—sušuko vi
si. Ir Motiejus užtraukė:

Vėjas ūžia tik per girią, 
ĮLenkdams ąžuolų šakas. 
Paskutinė šviesa gesta, 
Naktis ištiesė rankas.

Aš, kaip valdytojas automo
bilio, negalėdamas žiopsoti į 
visas puses, iš pavydo savo san- 
keleiviams leidau mašiną visų 
smarkumu, kad ir jie mažiau 
matytų malonių ir savep vilio
jančių gamtos vaizdų.

Po trijų valandų smagaus ir 
įdomaus važiavimo pasiekėme 
Ottawą. Miestelis nedidelis, 
guli gražioj vietoj, prie Illinois 
upės kranto. Kadangi Ottawa 
randasi tiktai apte 12 mylių 

nito Starved Rock, tai daug ke
liauninkų jame apsistoja, už- 
kimšdalini ‘automobiliais visas 
gatves. Pervažiuoti per šį 
miestelį buvo taip sunku, kaip 
Chicagoj per viduTmiestį.

Nuo Ottawos prasideda labai 
puikios vietos. Illinois upė 
vingiuota, plati, vietomis išsi
šakojusi, tai vėl sueinanti į 
daiktą, ir krantai apaugę* ža
liuojančiais medžiais, čia į ją 
įeina ir Fox upė^ Kelias, kū
rinto mes važiavome, nutiestas 
pagal pat upę ir vingiuotas, 
kaip ir pati upė.

Mano sankeleivius tie akį ve
rianti vaizdai taip sužavėjo, 
kad jie net nustojo juokava i ir 
kalbėję tarpe savęs. , Tiktai 
retkarčiais patylomis, viens ki
to domės atkreipė į kokį nors 
įdomesnį reginį.

Važiavome palengva, kad ge
riau susipažinus su4 ta kalnuota 
apielinke.

Po pusės valandos privažia
vome ir Starved Rock. Buvo 
jau vėlus laikas, tat visai nė 
nesustoję traukėme į La Šalie, 
kur mes turėjome apsistoti. 
Baigiant važiuoti į La Šalie 
puolė į akis keistas reginys: 
pilni pakraščiai automobilių ir 
žmonių, vieni pasidarę šėtras, 
kiti prisirengę automobiliuose 
nakvoti. Gi įvažiavę mieste
lin tiesiog nustebome. Visi 
garadžiai ir gatvės užkimštos 
automobilių, viešbučiai perpil
dyti žmonių ir daug jų vaikš
tinėjo negaudami vietos kur 
pernakvoti. Dar laimė, kad 
mes važiavome pas pažįsta
mus, būtent pas ponus Zubaus- 
kus, tai mums nereikėjo rūpin
tis- dėl nakvinės.

Ponai Žukauskai labai- mei
lus žmonės. Nežiūrint; ‘kad 
mes su jais tesimatėm tiktai 
antrą kartą, o kai kurie pirmą, 
vienok jie mus ^priėmė kaip ar
timiausius savo draugus. Ir 
mes jautėmės esą ne kaip sve
čiai, bet kaip jųjų šeimynos 
nariai, dėl to, kad jie tatsti darė 
ne dėl paprasto mandagumo, 
bet įgimtu1 atvirumuHir nuošir
dumu. Kaip Amerikoj gyvenu, 
dar nesu matęs tokių nuošir
džių žmonių, kai Zubauskų šei
myna.

Po šešių valandų kelionės 
mes jautėmės šiek tiek pavargę, 
tad šeštadienio vakarą truputį 
pasišnekučiavę, pajutokavę ėjo
me gulti.

Sekmadienio rytą, vadovau
jant Džemsui Zubauskui, kad 
daugiau vietų galėtume pamaty 
ti važiuojam automobiliu* ap
žiūrėti La Šalie miestelį ir 
apielinke®.. Miestelis nedidelis, 
prie pat Illinois upės kranto. 
Gatvės nusodintos ^medžiais. 
Priešakyj kiekvieno namo žy
di darželiai, taip kad iš antros 
pusės upės, nuo kalnelio, žiū
rint daugiau panašu*s į sodą, 
negu į miestą. Vidury mieste
lio yra nedidelis bet gražus par
kas, vadinamas Public Sųuare. 
Netoli nuo pa^*ko randasi gana 
didelė aukštesnioji mokykla 
(High School). Gyventojų skai
čius siekia 14,000; lietuvių yra 
apie 15 šeimynų. Be anglių 
kasyklų yra dar šios dirbtuvės: 
M. aųdi H. įZinc Vforks, West- 
ernx Glock Co, ir Illinois Zinc 
Co. Anglių (kasyklose dirba 
tris dienas Savaitėje, kitose 
dirbtuvėse darbai eina kiek ge
riau. Kiek teko patirti, darbi
ninkai apskritai imant Čia ma
žiau uždirba, negu Chicagoje.

(Bus daugiau)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
PASTABOS

Žiūrėdamas į dabartinę 
Europos suirutę, žmogus'he- 
gali stebėties, kad Amerika 
nesiskubina su pagelba Eu
ropai ypač nesiskubina do
vanoti skolas Europos ša
lims. Jei dabar Amerika do
vanotų Europai desėtką mi- 
liardų dolerių skolos, tai Eu
ropos viešpataujančios šalįs 
tik dar uoliau pradėtų gink- 
luoties.

I). Lloyd George sako, jog 
sekamas Europos karas bu
tų dar baisesnis negu buvo. 
Jis žino ką sako. Europos ša
lių, neišskiriant Anglijos, 

* kariški prisirengimai yra 
tokie, kad juos pavartojus 
galės būti įvykintas visiškas 

‘ išnaikinimas miestų ir ša
lių.

Europa matyt yra pasirį- j 
žūsi pulti dar žemiau negu! 
ji nupuolė iki šiol. Išgriovi- 
mas ir nuolatinis stūmimas į 
bedugnę Vokietijos nieko ge
ro negali lemti artimoj atei
tyj nei vienai Europos ša
liai.

ten nedirbama nemokama 
dirbti ir kliudoma darbui. 
Amerikoje dabar irgi neper
geriausi laikai; Tad ir čia 
visiems reikia sunkiau dirb
ti. Ypač tuo sunkiau čia rei
kia dirbti, kuo mažiau dir
bama Europoje.

* %

Darbininkų algos Ameri
koje paskutiniuoju laiku ne
sumažėjo bet pakilo. Tas ne
sveikai atsiliepė ant kaiku- 
rių pramonių, kurios nebe
galėdamos pakelti didelių iš
mokėjimų darbininkams al
gomis pradėjo uždarinėti fa
brikus. Atsiranda todėl dau-1 
giau bedarbių. Atsiradimas 
bedarbių pradeda užburtą 
ratą stumiantį visą biznį že
myn. Nes kada yra bedarbių 
žmonės mažiau perka, kada 
mažiau perka, auga over- 
produkcija, tas vėl uždaro 
daugiau fabrikų ir tt.

Kl. Jurgelionis.

Tai yra gražus pavyzdys kaip 
valdžia ir bankai gali, sutartinai 
veikiant ir humanitarizmu va
duojantis, daug labo padaryti 
žmonėms ir kraštui nelaimės va
landoje.

Tuo pačiu laiku betgi Japoni
jos vertelgos stengiasi sukaldy- 
ti pinigo šioj krašto nelaimėj ir 
pradėjo kelti’ produktų kainas, 
nežiūrint kad valdžia aštriai 
draudžia ir baudžia pelnų gaudy
tojus šiuo laiku.

Darbininkų algos visur pradė
jo kilti ir laukiama, kad pakils 
dar augščiau, kada prasidės tik
rasis atstatymo darbas.

(Faktai imti iŠ Amerikos 
valdžios komercijos depar
tamento raportų).

Produktų kainos 
Kaune ir Chicagoj

Per nelaimų į 
gėrovų.

Dvi bjaurios kraštuteny- 
bės būtent Francija ir Rusi
ja veikia pagelbėdamos vie
na kitai, ir kuo jos daugiau 
veikia tuo labiau viskas 
griūva Vokietijoj. Po Vokie
tijos ir kartu su Vokietija 
gal ateis eilė ne vienai kitai 
šaliai.

Ar-gi ištikro Europa visa 
turi subirėti pirma negu ji 
pradės atsipeikėti iš dabar
tinio kvaitulio ir pradės nau
ją žmogišką gyvenimą?

Jau dabar Europa yra ga
na subirėjus į visokias ma
žas daleles su baisiais rube- 
žiais, kurie varžo laisvą pre
kybą ir dusina visą Euro
pą. Tokiame stovyje nėra ir 
nebus išganymo. Ar anks
čiau ar vėliaus turės Euro
poje įvykti didesnės ar gal 
ir labai didelės įvairių tautų 
ir tautelių kombinuotės, ku
rios savo tikslu turės bend
rą sugyvenimą ir bendrą 
prekybą. Kuo greičiaus tas 
įvyks, tuo bus geriaus Euro
pai ir kiekvienai jos šaliai.

Toks laimingesnis stovis 
vienok išrodo dar taip toli 
nuo Europos — ir taip tuo 
labiau išrodo kuo labiau se
ki vėliausias Europos žinias.

♦

Nėra abejonės, kad Lietu
vos labui reikia augšto pre
kybinio sąryšio tarp bent šių 
šalių: Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Gudijos, Estijos, 
Vokietijos. To reikia ir kiek
vienos čia paminėtos šalies 
labui. • *

♦

Kada sunkus laikai užei
davo musų seneliams ir pra- 
seneliams, jie sušokdavo 
smarkiau dirbti. Tai yra 
sveiko supratimo apsireiški
mas. Taip reikia mums ir 
šiandien daryti, kada užei
na sunkesni laikai. Europai 
reiktų sunkiau dirbti, bet

Japonijos atstatymo darbas po 
žemės drebėjimo. ,

ištikusiDidžiausia nelaimė 
Japoniją gal atneš daug laimės 
Japonijos darbininkams....

Šis pareiškimas keistai skam
ba. Vienok Jo išreikšta mintis 
yra netoli tiesos.

Japonijoj dabar prasidės iš
griautų miestų ir vietų atstaty
mas. šitas atstatymo darbas tę
sis keletą ar net keliodiką metų. 
Ne mažiaus kaip per penketą 
metų, sako, Japonijoj nebus nei 
vieno darbininko be darbo, ir tai 
busiąs didelės laimės ir gerovės 
laikas. Kada visi darbininkai 
uždirbs pinigų, jie visi juos ir 
leis, kas didžiai pagerins ne tik 
vidujinę prekybą, bet ir užrube- 
žinę. Tai neskaitant didelių ba- 
davojamos medžiagos pirkinių 
Japonijoj pačioj ir užrubežyje.

Žemės drebėjimo išgriautos 
vietos bus atstatytos ite taip 
kaip jos buvo, bet pagal išdirba
mo didelio pliano, kurs sako bu
siąs užbaigtas apie lapkričio 10 
dieną. Tuo tarpu neleidžiama 
būdavot i jokio pastovaus namo. 
Todėl -dygsta didelė daugybė 
laikinų namukų.

Skaitoma yra, kad plieno rė
mų namai, amerikoniško pobū
džio, geriausia tinka Japonijai, 
kur yra daug žemes drebėjimo 
pavojaus. Ir dabartiniame že
mės drebėjime išliko lik ameri
koniškai statyti plieninių rėmų 
namai. Japonija, sako, pirksian- 
ti .daug plieno iš Amerikos. 
Daug taip pat busią perkama iš 
Amerikos mašinų į vietą pražu
vusių žemės drebėjime.

Pinigų šiam dideliam atstaty
mo darbui Japonija ketina gauti 
kaip iš užrubežio taip ir pas sa
ve namie, išleidžiant ilgesnio lai
ko bonus.

Šioj valandoj fabrikų atstaty
mui skolina pinigų fndustrialis 
Bankas, o namų atstatymui duo
da pinigų Hypothekos bankas. 
Abiem bankams gelbsti Japoni
jos valdžia, kuri taipjau yra nu
tarusi atlyginti visus nuostolius 
Japonijos Bankui už rediskonta- 
vimą notų, kurių užstato verty
bė buvo ar bus neužtektina, nes 
dabar Japonijos bankai ištik
tiems nelaimės žmonėms skoli
na pinigų, reikalaudami tik 25 
nuošimčius užstato vertybės, kas 
reiškia, jei žmogus turi 25 do
lerių vertės rakandų, tai jam 
bankas paskolina 100 dolerių. 
Diskanto rata yra tik %%.

Kadangi Lietuvoje ir Ame
rikoje yra vartojami vienodi 
mastai ir saikai ir yra įsigy
venę vienodi prekybiniai pa
pročiai, tai imant prekybinius 
pranešimus ir iš Kauno ir iš 
Chicagos šaltinių, sunku yr.a 
padaryti tinkami palyginimai 
visų daiktų kainų. Kad įsigijus 
tikrą supratimą apie kainų 
skirtumą produktams Kaune ir 
Chicagoje, čia paduodame kai
nų paylgimimą kai kurių pro
duktų, žinias apie kainas pa
ėmėm Kauno kainoms iš “Lie
tuvos Ūkio”, o Chicagos kai
noms iš Chicago Journal of 
Comfmerce.

Avižos, buš. 40% c. iki 44% c. 
Miežių, buš. 50%c. iki 56c. 
Rugiai, geg. 73c.
Rugiai, spalio. 62%c.
Rugiai, gruodžio 69%c. .

MfiSOS:
Rūkyta kiauliena, hąm 21c. iki 22c. 
Rūkyti lašiniai 17 %c. iki 18c. 
Konservuota kiauliena 7% c. 
iki 15 %c.
Pork loin, 21c. iki 23c.
Plate beef $17.00 iki $19.50.
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00.

ŠIENAS: .
Rinkinių motiejukų 26.00 iki $27.00 
Motiejukų su dobilais $24.00 
iki $26.00.
Motiejukų su dobilais $21.00 iki $23 
Dobilai No. 1 $22.00 iki $24.00 
Šienas papr. maiš. $15.00 iki $19.00 
Dobilai No. 2 $17.00 iki $19.00 
išaudai rug. $13.50 iki $14.50. 
Šiaudai aviž. $11.50 iki $12.50 
šiaudai kviet. $11.50 iki $12.50. 
Alfalfa No. 1 $19.00 iki $30.00.

TRĄŠOS’: ’ "**l
Trintas kraujas, vienutė $4.75 iki 
$4.85
Atmatų tonas apie 5.50 iki $6.00 
Trintų kaulų tonas 28.00 iki $32.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki $TtF.OO 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $24

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

Karščio
Užgavimas

Al. Margelis, Med. Stud.
> • f

(Tęsinys)

reikalingas tam, kuriam karštli
gės simptomai teko, ir tam, ku
riam “šaltligės” simptomai te
ko.

Jeigu ligonio oda raudona ir 
karšta, temperatūra aukštesnė 
nei paprastai, tai štai kas rei
kia daryti: Paguldyti ligonį tėti, 
kur yra kiek noris vėsiau, kur 
oro sriovė teka. Drabužius, ypač 
marškinius, atsagioti; ’ laikyti 
kūną kuoliuosiausiai. Sulieti šal
tu vandeniu. Trinti ledais. Jei
gu yra po ranka elektrikinė vė- 
dykla (fari), tai su ja vėdinti. 
O jeigu tik galima, tai yra ge
ru daiktu stačiai į kubilą šalto 
vandens ligonį pasodinti; žino
ma, prilaikant galvą ir visą pri- 
dabojant. Kaip tik temperatūra 
nupuola, tada nereikia daugiau 
šaldinti, bet šiltai laikyti. Kar
tais pasitaiko, kad ligonį labai 
troškina; tada jis gali tuoj mir
ti. čia baisiai daug pagelbsti 
kraujo nuleidimas. Bet tokį dar
bą tik daktaras privalo dirbti. 
Todėl visados reikia daktarą 
šaukti arba ligonį į ligoninę vež
ti. Be to, čia ir labai atatinka
mų vaistų galima ligoniui duo
ti, tik visa tai priklauso dakta
rui. Paprasti žmonės diagnozo 
nepadarys, na, ir veikiausiai 
duos tokius vaistus, kurie dau
giau žalos nei gero padarys.

Na, o jeigu, ligonis “šaltlige” 
serga, vadinasi, jo šiluma išsi
sėmus, taigi temperatūra nupūo-

III '
Kaip reikia gydyti?

lus, tada ir-gi reikia už vis pir
miausiai šviežio oro ir liuosumo

Kaune Chicagoje
centelis 

100 svarų , 
Bplvės 45c
Kvietiniai miltai $2.50

bušelis
80 svarų

80c
$6.50

Ruginiai miltai $1.65 $4.00

Sviestas
kilogramas 
(2 1/5 sv.) 

55c
svaras

47c
Lašiniai ruk. 48c 19c
Jautine mėsa 22c. 30c

Kiaušiniai 12 št. 19c 35c

Marketo Kainos
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi
cagoje bUvo sekamos:

Sviestas, svaras 34 iki 47 c. 
Kiaušiniai, nvurzieji 22 iki 25c. 
Kiaušiniai, švieži 27 iki 28c. ' 
Kiaušiniai, extra 34 iki 40c. 
Suris 23% iki 26c.
Vištos gyvos 15 iki 22% c 
Pavasario vištos 19% c.
Gaidžiai gyvi 14c
Antjs 20c.
Žąsys 20c.
uKrkės 30c.
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 iki 
$6.30.
Medus, baltas 7c iki 11c
Medus, tamsus 8c.

DARŽOVĖS:
urokai už 100 bunčiukų $2.50 
iki $3.00.
Kopūstai, kreitas 65c. iki $1.00.
Morkvos, 100 bunčių $3.00 iki $4.00.
Koliflaurai, kreitas $1.00 iki $1.25.
Celeros, kreitas 75c. iki $1.00.
Agurkai, gurbas $4.00 iki $4.50. 
Salotos, kreitos $4.00 iki $4.50. 
Svogūnai, maišas $2.75 iki $3.00. 
Pipirai, garbas 75c. iki $1.00.
Pupos, šviežios, garbas $1.25 
iki $1.75.
Griežčiai, amp. $1.00

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

JAUTIENA:
Šonkauliai 30c
Šlaunis 40c į į
čoks 12, Round 17c

VAISIAI:
Bulves, maišas 100 svarų $1.00 
iki $1.15.
Saldžios amp. $1.00 iki $1.25.
Obuoliai, bačka $3.00 iki $6.00
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.00 
Citrinos, keisas $7.50 iki $8.00 
Apelsinai, kreitas $6.00 iki $6.50. 
Pyčių keisas $1.00 iki $1.50.

, Brušios, gurbas $2.50 iki $3.00. 
Slyvų, kreitas 75c. iki $1.00. 
Vynuoges, gurbas 37c. iki 43c.
Melonai, kreitas $1.00 iki $1.25. ’

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. $1.10%.

- Kviečiai, spalio 96%c.
Kviečiai, gruodžio $1.05%c. iki 
$1.06% c.

ratura pradeda kilti, o kraujo 
cirkuliacija sykiu pasigerina. 
Jeigu tik ligonis gali nuryti, tai 
yra gera,duoti jam karšto van
dens ar pieno. Tik reikia neuž
miršti daktarą pašaukti, nes tai 
pavojinga liga, ir visko su ligo
niu atsitikti gali. Be to, čia ir 
painių pasidaryti gali, kurias tik 
daktaras prašalinti mokės ir ga
lės.

Apsaugos budai.
Negalima stačiai sakyti, kąd 

visi galėtų nuo karščio uogavi
mo išsisaugoti, vis dėlto gana 
daug gali išsisaugoti, čia yra 
net keli budai, kuriais galima 
apsisaugoti. Tik reikia gerų no
rų, tvirtos valios, pagaliau ne
reikia tinginiui pasiduoti.

Už vis pirmiausiai, tai reikia 
lengvai ir liuosai apsirėdyti. Tai 
yra labai svarbu, nes karščio už* 
gavimai dažniausiai pasitaiko 
vasarą. Bet ir karštose vietose 
dirbant, juk yra labai gera leng
vai ir liuosai apsirengti. Geriau
siai, jeigu tik galima, tai tokio
se vietose visai pusplikiu dirb
ti. Reikia ir vandens nemažai 
gertu Susilaikyti netik nuo di
delio, bet net ir nuo vidutinio 
cukraus naudojimo yra labai 
sveika. Cukrus, mat, daug šilu
mos' kūne pagamina.

Bet ir daugiau knabliukų, ku
rie pastūmėja žmones prie šitos 
ligos, yra. Neišsimiegojimas, nii 
pestis, perdidelis darbas, nepa- 
valgymas kaip reikiant, svaiga
lų gėrimas ir kitokie savo svei
katos nepaisymai gali prie šitos 
ligos privesti. Daug mėsos val
gymas nėra gera. Reikia daug 
vaisių ir daržovių valgyli ir daug 
vandens gerti. Tai žarnos gerai 
išsituštins. Nes kai žarnos kaip 
reikia neišsituština, tai įvairių 
nuodų atsiranda, o šitokie nuo-

Daug pasitaiko tokių, kurie 
prieš šitokią ligą galvos skaudė
jimu, kvaituliu, vėmimu ir ki
tokiais negerumais skundžiasi. 
Ir tik žiūrėk po keletos dierlų 
jie ima ir suserga. Tokiems rei
kėtų kuolabiausiai saugotis, va
dinasi, vėsio- vietoje būti; leng
vus ir liuo.‘- drabužius dėvėti; 
cukraus ncv.- \ ti; daug vandens 
gerti; dažnai šaltame vandenyj 
išsimaudyti; vedykla išsivėdinti; 
aut saulės neiti; karštoje vieto
je nedirbti ; galvą vėsiai laiky
ti, vadinasi, čia kieta skrybėlė 
nereikalinga; alkoholinių gėrimų 
visai nevartoti; nesirūpinti; iš
simiegoti.

Gimimai:

duoti. Kai dėl šviežio oro ir dra
bužių atliuosavimo, tai galima 

žinoma, už vis geriausiai yra j visa tai daryt, kaip ir pirmiau 
pašaukti daktarą, kuris žinos' sakėme. Tik čia šaltos maudy- 
kas reikia padaryti. Bet jeigu • nės ar ledo anaiptol nereikia, 
daktaro greitai prisišaukti nega- Mat, jau ir taip ligonio tempe- 
lima, tai juk nereikia žiopsoti ratura nupuolus ir cirkuliacija 
ir laukti iki ligonis numirs. Kiek- ■ silpna. Jam už vis pirmiausiai ši- 
vienas ,žmogus, kiek nors šalto luinos reikia. Todėl kojas ir ran- 
proto turįs, gali labai daug ge-^kas reikia šiltai laikyti. Bet ant dai_kad ir sveiką kūną kamuo- 
ro ligoniui padaryti. Tik reikia,galvos tai geriau išeina ją šal- te nukamuoja; paskui jau faile 
žinoti, kad kitokesnis gydymas; tai laikant. šitaip darant, tempe-'kas gali jį įveikti.

žinoma, už vis geriausiai yra

’ Chicagos Sveikatos departa
mente įregistruofa gimę: 
Lauretta Moltus, 4306 S. Wood 

st, spalių 8 d.
Dora Dragos, 10801 Hoxel, spa

lių 5 4.
Bronislaw Jonikas, 4544 Marsh- 

field, spalių 13 d.
Victor Jasulaitis, 6217 S. Kil- 

dare, spalių 11 d.
Urboniutė, 4441 S. Wood rtr., 

spalių 13 d. . JL >
Roger žilis, 1(1731 Wabash, spa

lių 12 d.
Frank Leskauskis, 2502 W. 45 

st., spalių 9 d.
Adam šapčiunas, 3944 S. Arte- 

sian st., spalių 4 d. t
Frances Cinžunas; 4527 S. Tal- 

man, spalių 10 d. ? ‘
Viola Metros, 667 N. Racine, sp. 

18 d.
Stella Uabert, 4849 S. Honore 

st., spalių 5 d.

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytoji 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Save

l ’CLOTHlNG HDUSE //

Mi Julei u kee and AshlandAilęnues

Kiti 2 kelnių siu tai —,$25 iki $65

Užganėdinkite
JUS-NORITE GAUTI GERIAUSI OVERKAUTĄ už savo pi- f 
nigus— jus norite gero pasiuvimo — gero pritaikymo — ir 
jus norite dienos šviesoje pamatyti kaip jūsų overkautas išro- 
dys ant gatvės. THE CONTENENTAL yra prisirengę su
teikti jums geriausius dėvėjimui Overkautus Chicacoje —* 
perviršijantis visus — kuomet nupirksie ir nebusite visai už
ganėdintas — jūsų pinigai grąžinami greitai.

MUSŲ $35 VERTĖS OVERKAUTAI perstato šį mėnesį kai
po pirmiejie STYIJUJE ir VERTĖJE planavime ir pirkime — 
geriausi rūbų išdirbėjai Amerikoje padarė juos (pažiūrėkite 
lebelius kišenese) — daug tų Ovėrkautų yra pasiūti iš musų 
pačių vilnonių audinių musų orderiu — kiekvienas naujas. 
Ovėrkautų modelis galima rasti tame dideliame pasirinkime. 
Skinner salino rankovių pamušai (garantuota 2 metams dėvė
jimo) — gražus užpakaliai, su pamušu. Visos mieros dėl 
suaugusių ir jaunų vyrų — 32 iki 54 storumo. Ateikite į 
CONTINENTAI ir pamatykite tuos puikius Overkautus — 
žiauž j

Kiti dideli Ovėrkautai vertės iki $85

SUAUGUSIŲ IR JAUNŲ VYRŲ VISI 2 KELNIŲ SIUTAI
Nauji žieminių modelių siutai — vieneiliai ir du eiliai — gerai pasiūti neužbaigtų worsteds, cassime- 
res, twecds, visi vilnoniai, gryno seržo — nauji rudeniniai pilki, mėlini, rudi, maišyti, dryžuoti ir vilny- 
jąnti. Mes manomo kad tie 2 kelnių siutai yra sezono geriausios vertės. Pasirinkite sau tuojau — ir 
ateičiai sau siutų dabar. Visų mierų — storiems, ploniems sulinkusiems ir paprastiems. Extra kelnės 
prie kiekvieno siuto. Pasirinkite iš keletą šimtų siutų — po ...............................................................$30
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Pageltę
Lapai

—Rudens motivas —

Parašė Juozas Pupa.

Tai buvo puikus rudens sek
madienis. Nepaprastai skais
čiai švietė saulė ir kaitino pa
geltusį žemės paviršių. Miesto 
gyventojai dideliais ir mažais 
būreliais vaikštinėjo šalygat- 
viais, ar susirinkdami būreliais 
ties namais su kits kitu šneku
čiavosi. Vaikai gatvėse bėginė
jo, žaidė ir krikštavo. žodžiu, 
atrodė daugiau lyg pavasaris 
negu ruduo. Ir tatai matė ir 
jautė kiekvienas. Buvo smagu 
ir malonu.

ėmiau 
kas

at-
žolė

Malonu buvo ir man. Labai 
pakiliam upe išėjau į gatvę, ilgai 
vaikščiojau skersai ir išilgai, ir 
potam pasiėmęs sekmadienio 
laidos laikraštį nuvykau į arti- 
miausį parką.

Parke, kaip ir gatvėse buvo 
nemažai žmonių: vieni susėdę 
ant vejos arba ant suoliukų skai
tė laikraščius ar knygas, ar su 
kits kitu kalbėjosi, kiti bole žai
dė, o dar kiti priešu priešais 
vaikštinėjo.

Aš nuėjau ant savo mėgiamo 
kalnelio ir ten, atsisėdęs po me
džiu įsigilinau į laikraščius ir 
per tūlą laiką niekuomi kitu 
nesidomėjau ir nieko nemačiau 
Peržiūrėjęs laikraštį,
dairytis aplink ir tėmyti 
kur dėjosi.

Mano mėgiamas kalnelis 
rodė nepaprastai gražiai: 
dar gražiai žaliavo; medžių la
pai buvo jau žymiai pageltę ir 
daug jų jau gulėjo ant vejos; 
saulės spinduliai persiskverbė 
pro medžių lapus vietomis ap
švietę kalnelio paviršių ir atsi
mušę į žalią veją apibarstė pa
geltusių medžių lapais, lyg 
kad auksu ją apkaišė ir išmar
gino. O tie pageltę medžių la
pai, besimaudydami saulės spin
duliuose džiūvo, raitėsi ir kve
pėjo.

žmonių ant kalnelio 
tuo tarpu nedaug tebuvo: apart 
manęs čia sėdėjo dar keletas 
žmogysčių ir viena iš jų labiau
sia atkreipė int save mano do
mesį. Tai buvo moteris. Ji sė
dėjo atsikolusi į medį, susinėru
si rankas ir , kaž kur nuolat žiu
rėjo niekur nepasisukdama ir 
nesižvalgydama. šalip turėjo pa- 

o ant kelių 
neskaitė — 
ir kas žin 
ir domingai

“Matau.”
Ir aš įstebeilinau akis į plotį 

ir pastebėjau, kaip tie pageltę 
lapai vienas po kitam krito ant 
žemės ir vis labiau ir labiau ap
dengė veją ir jos žalią paviršių.

“Matai, kaip vieni jų labiau 
pageltę, kiti dar žalesni; vieni 
jau nupuolę ant žemės guli ir 
negyvi, kiti dabar puola, dar 
kiti puls vėliau, ryt, poryt ir, 
pagalios visi jie nupuls, tik vie
nos pajuodusios šakos bepasi- 
liks?”

“Matau”. z
“Ar supranti kodėl jie tokie 

pageltę ir kodėl jie palieka me
džio šakas ir krinta ant že
mės?”

, “Taip, suprantu.”
“Tai kodėl?”
“Aš manau...”, pamąstęs 

valandėlę pradėjau aš, “Tur
būt atėjo tam laikas... tur-but 
taip reikia.... aš tikrai nežinau.”

Mačiau aš, kaip mano atsaky
mas buvo nevykęs ir man buvo 
nesmagu, kad aš pasisakiau ži
nąs, o negalėjau pasakyt. Ir 
kasgi gali kitaip žinoti, kad jie 
pagelto? Kam jie tam tikrais 
metų laikais nukrinta nuo ša
kų, o paskui, iš tų pačių šakų ki
ti lapai išsiskleidžia? Gal būt, 
kad tam kaltas šaltas oras? Bet 
kodėl oras turėtų kenkti lapams, 
kad jis nekenkia tam pačiam 
medžiui ir jo šakoms? Kodėl, 
pagalios negalėtų žaliuoti visi 
medžiai, taip, kaip tūli iš jų kad 
žaliuoja? Tūkstančius klausi
mų bučiau statęs pats sau, jei 
ji nebūtų pradėjusi tęsti tolyn 
nutrukusią musų kalbą.

“Sakai ‘Tur-but’, vadinas ne
esi tikras. Panašiai protauja 
didžiuma žmonių, apie visus pai
nesnius šių dienų klausimus. 
Kada tik prisieina duot atsaky
mas į tokį klausimą, kurio ne-‘ 
pajiegia išrišti, jie sako: ‘Tur- 
but taip reikia’. Vienok tas ‘tur- 
but” nieko nepasako ir nieko 
neišaiškina.”

“Ne visi žmonės gali daug ži
noti,” ėmiau teisintis aš, “ne
visi turi progų pažinti gamtą ir 
gyvenimą, taip, kaip ištikrųjų 
yra.”

“O tamsta ar pažįsti gyveni
mą?”

“Truputį pažįstu”.
“Aš pastebėjau koks didelis 

panašumas yra tarp medžių la
pų ir žmonių gyvenimo?”

“Ne, to nepastebėjau.”
“O man tas labai aiškiai ma-

ki- 
ar 

sa- 
rų- 
ne-

Panevėžio mišky techni 
ky mokykla

tiis panašumus

sidėjusi laikraštį; 
knygą, ale nė vieno 
Žiurėjo kas žin kur 
ką svajojo. Ilgai 
temijau į ją ir, juo ilgiau tėmi- 
jau, tuo labiau žingeidavau.

Ištikrųjų ji atrodė žingeidi 
žmogysta: moteris jau senyva, 
apie kokių keturių dešimčių 
metų amžiaus, veidas paakiais 
jau parūkęs ir nemažai rukŠlių 
ant kaktos, kurios tai pranyk
davo, tai vėl atsirasdavo. Kar
tais ji nusišypsodavo, o ta jos 
šypsą būdavo tokia jauki, to
kia maloni, kad ir aš nenoromis 
ir nieko nesuprasdamas, padė
davau jai šypsotis; ir ji pati 
pasidarydavo graži ir viliojanti. 
O kada nuo jos veido pranykda
vo šypsą ir ateidavo raukšlės, 
ji vėl likdavo rusti ir nejauki, 
lyg kad apsiniaukęs dangus.

Netikėtai pakilo banga smar
kaus vėjo ir pagavusi jos skry
bėlė ėmė ritinti tiesiog į mane. 
Aš tą pastebėjęs pagavau 
nunešiau jai.

“Tamstos skrybėlę vėjas 
vo pagavęs.” duodamas jai 
rankas prakalbėjau aš.

“AČiu.” ramiai atsakė ji. 
bučiau nė nepastebėjus, kad tas 
balamutas vėjas mano skrybėlę 
pagavo ?”

“Tamsta ką tai labai svajo
ji?” pastebėjau jai.

“Taip.....” atsakė ji ir po va- 
landėlęs pradėjo: “Kaip tai įdo
mu! Ar jus matot tai?”

“Ką” ? paklausiau žvalgyda- 
mąsis aplink.

“Matai tuos pageltusius la
pus ?”

“Matau.... ” lyg nesuprasda
mas jos klausimo, atsakiau.

“Matai, kaip jie kadariuoja 
ant šakelių, o paskui pasiliuo- 
suoja ir krinta ant žemės?”

SU-

kad

ir

bu-

“Aš

sireišMa ?”

“Tamsta žinai, kad pavasa
ryje medžiai išskleidžia lapus, o 
rudenį tie lapai pagelsta, 
vy«na ir nubyra žemėn?”

“Taip.”
“Tamsta, taipgi žinai,

žmones gimsta, auga, sensta ir 
miršta?”

“Taip.”
“Ar tame tamstai nesimato 

panašumo ?”
“Taip, yra šioks toks panašu

mas.”
“Taigi. Yra čia dar ir dau

giau panašumo. Yra tokio pa
našumo, kuris galima pastebėt 
tik labai įsigilinus. Rodos yra 
taip, kad mes kuone kožnas 
žmogus, rodos lapų gyvenimą 
gyvename.”

“Aš net maniau, kad mes esa
me tik lapai: pirmiausia tik jau
ni mažučiai, paskui paaugame į 
didelius lapus, paskui pasensta- 
me—pagelstame ir krintame 
žemėn.”

“Pasitaiko, kad lapai, kartais 
suvysta, byra vos išsiskleidę, 
vos paaugę — lygiai, kaip ir 
mes. Jie taip pat veržiasi prie 
saulės, kožnas stengiasi užimti 
patogesnę vietą, kažnas labiau 
geidžia augti, būti didesniu; 
gauti daugiaus maisto daugiaus 
oro s—• taip, kaip ir mes. Tik 
vieno dalyko jie nepraktikuoja 
—neskriaudžia neprigaudinėja 
kits kito, taip žiauriai, taip pa
šėlusiai, kaip mes darome.”

“Mes tai blogiausios rųšieą, 
apai: niekur gamtoje nepaste
bėjau tokio didelio nepastovu
mo kaip musų gyvenime. Pas 
mus nieko nėra stipraus, kas 
galėtų palaikyti mus tokiam 
stovyje, kad kits kitam neken- 
<us, kits kito laimčs nesuar- 
džius... Pas mus meilė—neapy
kanta, mielaširdystė—išnaudoji- į

mas, draugingumas—kerštas,
nuoširdumas—pavydas pasireiš
kia daug aiškiau, negu pas 
tus sutvėrimus krutančius 
nekrutančius. Dėlto aš ir 
kau: mes esame blogiausios 
šies lapai. Mes esame blogi
tik dėl kits kito, ale tankiai ir 
patys dėl savęs.”

“Kiek kartų vienas iš mus 
besistengdamas pakilt augščiau 
už kitus suklumpa ir patenka 
nelaisvėn kito, už save stipres
nio, su tvirtesniais pasiryžimais 
ir sunyksta, pagelsta pirmiau, 
negu kiti ir pirmiau puola že
mėn. Kiek yra žmonių, kurie 
dega meilėje prie kito žmogaus, 
o kitas — dega neapykanta; 
vienas yra mielaširdingas ir 
geras, o kitas rūpinasi kuodau- 
giausįa išnaudoti, nuskriausti 
kitus, arba tas pats praktikuoja 
vieną ir kitą dalyką. Vienas yra 
draugiškas, kitas kerštingas; 
vienas nuoširdus, visiems gerą 
velijantis, kitas godus, pavy
dus — o žiūrėk visi prieina prie 
tokio pat likimo, kai ir šie pa
geltę lapai.”

Ji nutilo. Jos veidas buvo 
rustus ir kakta raukšlėta; ma
tyt, kad ji, ką tai tokio giliai, 
giliai, mąstė, matyt, kad kentėjo 
kokį tai vidujinį skausmą, 'ku
rio niekam nesakė, niekam ne
norėjo išsiduoti, tik skundės ne
aiškiai, nesuprantamai, kad tą 
jos skundą galėtų suprasti tik 
tokia siela, kuri visuomet moka 
atjausti, pritarti, paguosti; ku
ri niekuomet nepasityčios iš ki
tos sielos, tada, kada anoji ken
čia, kad anai bėda — skundžia
si ir paguodos reikalauja. Ir 
rodos ji laukė iš manęs atsaky
mo, žodžio, ar aš pritarsiu jai 
ar prisipažinsiu ir, ar aš busiu 
supratęs jos išvadžiojimus ar 

ne.
“Tai yra ypatinga nuomonė”, 

pagalios tariau aš, “man rodos 
tuomi tamsta norėjai parodyti 
man tokį dalyką, kuris yra pas 
mus,ale mes jo nematome ir 
nesuprantame. Tamsta norėjai 
pasidalyti su manim savo skaus
mu —t ir a§ tikrinu tamstą, kad 
aš pilnai atjaučiu tamstai ir 
stengsiuos įsigilinti ir suprasti 
tą panašumą į medžių lapus. 
Manau, kad kitą sykį mes susi- 
tiksmi, aš daug daugiau žinosiu, 
negu dabar.”

Ji atsikėlė ir atsisveikino, o 
atsisveikindama pasakė:

“Nedaug tėra žmonių pagau
lėje, kurie suprastų kas tai yra 
pageltę 1 apai, prilyginus juos 
prie musų gyvenimo... Aš no- 

rečiau, kad tamsta, jei kada tą 
klausimą gvildensi, imtum juos 
tokioj

“Iki 
dama.

“Iki 
aš.

Ilgai galvojau apie jos min
tį, ilgai stengiausi suprasti jos 
apsibrėžtą pageltusių lapų pras- 
nę — kiek supratau, kiek ne, 
o pasikalbėjimas apie pageltu
sius lapus buvo labai žingeidus.

Mokykla gyvuoja jau treti 
metai ir gerai duoda pagrindi
nių žinių iš miškų ūkio sri
ties.

Mokykloje dėstomi šie spe
cialus dalykai: miškininkystė, 
entologija, taksacija, miško
tvarka, geodezija, statyba, in
žinerija, braižymas, miško eks
ploatacija ir 'miško technologi
ja: iš bendro mokslo dalykų 
— tikyba ir lietuvių kalba.

Mokslo kursas išeinamas per 
vienus metus. Žiemos metu da
lykai dėstomi teorijoj ir moko
ma braižyti. Vasarų visi mo
kiniai iš miškininkystės, taksa- 
cijos, miškotvarkos ir geodezi
jos turi atlikti praktikos dar
bui miške. Būdami miške kar
tu su mokytojais, mokiniai tin
kamai susipažįsta su miškų kul
tūros darbais, miškams kenk
smingais vabzdžiais, miškų ug
niavietės sąlygomis, miškų au
klėjimu, miškotvarka, taksavi- 
mu ir biržių atrėžimu.

Pabaigoj mokslo metų kiek
vienas mokinys turi išlaikyti 
egzaminui iš visų aukščiau mi
nėtų dalykų ir duoti apyskai
tą iš atliktų praktikos darbų. 
Išlaikę egzamenus ir pristatę 
apyskaitą iš savo atliktų prak
tikos darbų, įgyja miškų tcch-

niko teises. Į
Baigę mokyklą miškų tech-' 

pikai skiriami girininkais, urė
dų pavaduotojais, miškotvar
kos matininkais arba taksato- 
riais. Iš baigusių mokyklą yra 
ir miškų urėdų.

Nors mokykla nesenai gy
vuoja, bet jau davė miškų ūkini 
keliasdešimt darbuotojų.

iBe algos girininkai ir urė
dų pavaduotojai gauna nema
žiau 10 ha žemės arba pievų, 
kurą ir kartais valdišką butą; 
miško tvarkos matininkai ir 
taksatoria-i gauna šalia algos 
per šešis su pusę menesių už 
kiekvieną dieną dienpinigus, 
kas sudaro antrą algą.

Reikia pastebėti, kad miškų 
valdininkai Lietuvoje nors nėra 
geriau aprūpinti uiž kitus val
dininkus, bet gyvendami .pro
vincijoje ir da'žniausiai pačiam 
miške užgrūdina tyrame miško 
ore savo sveikatą, kuri, l>e abe
jo, brangesnę*, už kitą kokį 
nors turtą. , -♦

Nuo kariuomenes prievolių 
aidilčfbiniai Panevėžio mokyk
los atleidžiami iki sueis 24 me
tus. i

Baigusieji daugiau kaip 5 
gimnazijos klases priimami be 
egzaminų. Mokslas mokykloje 
prasidėjo š. m. rugsėjo 1 d.

(Elta.)

Naujas Vilniaus 
vaivada (?) a j Akiniai kurie ę < 

V ’ pritinka v I

Atdara ’subatoj

prasmėje, kaip aš.” 
pasimatymo,” tarė ji ei-

pasimatymo,” atsakiau

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Peilio$30skau8™

Visos rupturos yra blogos. Niekur 
nėra gerų rupturų. Kodėl nuolat tu
rėti diržą ir turėti nesmagumų ? Kiek
vienas su ruptura žmogus gali turėti 
nesmagumų rytoj. Išsigydykit tuo
jau ir saugiai pagelba mano metodo 
ir išvenkite nesmagumų, šimtai pa
liudymų pasveikusių žmonių.

Skaitykit ką Mr. Mesorich sako:
“1911 Dr. Flint išgydė mane nuo 

rupturos kairiamjame šone. 1922 m. 
aš gavau rupturą į dešinį šoną ir Dr. 
Flint išgydė ir tą. Jo metodas yra 
labai puikus. Yra lengvas, greitas ir 
neskaudus. Aš daugiau neturėjau jo
kio trubelio nei vienoj pusėj, aš likau 
išgydytas”.

Josepr Mesorich, 
, 7543 W. 62 St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Patarimai dykai.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedčliomia, uždaryta.

Garsinkitės Naujienose
T

Varšuva E. Valdžios sferose 
projektuojama lenkų delegatą 
Vilnij paskirti Vilniaus vaiva
da. Sąryšyj su tuo kalbama 
apie paskirynią ton vieton at
stovo Zvierzynskio, “D^ienniik 
Wilenski” redaktoriaus.

Ir Latviai iškabas tepa
Ryga E. Naktį į rugsėjo 28 

d. eilėje įvairių firmų iškabų 
buvo užtepti degutu vokiečių 
ir rusų kalbomis užaršai.

Į IR Iš LIETUVOS ANT SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ VAL

DŽIOS' LAIVŲ.
Jų)i keliausit sma
giai po priežiūra S. 
V. Valdžios Greiti 
Inivaa, puikus val- 
gfrii, dideli kam

bariai, skirtinga 
arba šeimynoms, 
visokį patogumai— 
negalite gaut dau
giau už jūsų pini
gus. Išplaukimai 2 
kartu kas savaitė i 

portus.
Harding ....... Oct 27

Nov. 3 
Nov. 10 

Nov.
Nov. 24 

... Dec. 5 
. Dec. 13

s. s. s.s

Bremen'ą ir kitus

8. President
S. Pres. Filmore .....
S. Lcviathun ...............
8. America ................

S. 8. Pres. Ruosevelt ... 
i S. S. President Arthur

S,.* 8. Gco. VVashington .

Del kainų ir informacijų rašykite:

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

Lokaliai agentai visuose miestuose.

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITED STATES 8IIIPPING BOARD

^KLElNBROStį
mf' 20 (ind ililsti’d Sirppt P**

Spalio 

pirkiniai 
mokami

13

mėnesio 

bus ap- 
gruodžio 

mėnesy.

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas 
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
, krautuvės.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr.VANPAING
SPECIALISTAS

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

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

iki 6 vai. vakare.

Materijolas:
Didelės vertės, visi šilkiniai flat crepe, 
satininiai, canton, chiffon velvetai, 
georgette crepe. Poiret twill, crepe 
Julia, ir* canton charmeuse.

Spalvos:
Mallard, Cocoa, fog pilki, nauji tan, 
tabokiniai', juodi ir navy,

Puikus NewYorko Dresių Pirkinis
Tiek daug gražių dresių dėl moterų ir merginų! Ir taip pigiai apkainuotos! Viskas 

todėl, kad didelis New Yorko pirkinys žinomų išdirbėjų, labai daug nupiginti!

DVI GRUPES - $8.75 IR $1.75
Tos žemos kainos daugely atsitikimų yra 

žemesnes negu pats materijolas!

priim-
P«r

ARMOURO grebsų sosas, kvorta \ 
butelis 
EATMORE Cranberries, 
svarui 
GRAŽUS Albertson valgimui ar kepimui 
obuoliai, 10 svarų 1 “MV

MERGINįĮ 
KAUTAI

Visą mietų 
Merginoms: 14 - 16 - 18 

Moterims: 36 iki 44 
Stiliški Storoms: 48 iki 52

Vaikų ir mergaičių skrybėlės, plačiais 
kraštais ir kombinacijos, šilkines velvet 
su kailiukais, taipgi polk bonnets, gry
bines ir minkštos skrybėlės ir kitų .gra
žių efektų ,visų spalvų, vertos iki $4.00, 

i jūsų pasirinkimui C 7
tiktai po I .O I

1200 vaikų skrybėlių, įskaitant pokes, 
og-the-face effekto velveto ir pliušo. 
Daug sujungtų su Krimener, visų spal
vų., vertės iki $2, 97c
už

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

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

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas Ir ne
kenkianti* gali išrodyti Ar turite 
tiškus skausmus kauloee? Šašus, rudas pir
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi? ____ __ |_ _
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad nar
vai yra gyvastim, o gyvastimi narvų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organiama. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėta energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo Organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
mai io laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrlma- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduoti*.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. 

136 Wabash Ave^„,
Valandos mis • ryto Iki 6 

doj Ir subatoj iki I vakare

užal-

reuma-

iŠbėrimus? Ar slenka jūsų pi su
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiaties 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikit* ir sužinokite apie tikrą

Styliai
Plaited tiered, kvakluotos ir lace, su 
ribinais, enibroidėry trimuotos.

Kainos iki $25

IŠPARDAVIMAS VAI
KŲ SKRYBĖLIŲ!

VAIKŲ SKRYBĖLĖS 
$1.97

47c Saldainiai
Savaites užbaigimui — parinktos čekoladines, Nuget, 
Caramels ir gražios smetoniniais viduriais C 1 
gražus 3 svarų baksas ■

GYDOME SERGANČIUS 

$10X-RAY$1 
EGZAMINACUA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir „t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl .to pertrumpas. Per anka- 
tybų ir- pažinimų ligos, tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip- 
Ri ifivengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgsW*mo

LOTI

SILKINIŲ MARŠKINIŲ PIRKINYS! NEW YORKO ISDIRBEJŲ VISAS SURPLUS! 
štai visas stakas žinomo Emersono šilkinių Marškinių vyrams! Jų lebelis ant kiekvienų marškinių! Marš
kiniai puikaus šilko, pasiuvimo ir užbaigimo nepaprastai žemomis kainomis! Pirkite dabar Kalėdoms dovanų!

I $3.95 vyrų žinomi $6 Emerson© šilki-
■ niai marškiniai, tik biskj sugadinti —
■ ŠTAI KODĖL.
■ Dvigubi warp baby broadeloth -— sto-
■ ro išdirbimo, gryno Jersey šilko — >
■ gražių ir paprastų spalvų šilkas, sati-
■ ninės družės, ir gražaus išdirbimo šil-
• kas, nauji rudeniniai pattemai, labai
* gerai padaryti, dailus, taipgi gerai iš-
■ rodančių pattemų.

LOT 2
$4.95 vyrų žinomi $7.50 iki $8 Emer- 
sono Šilkiniai marškiniai —* tik biskį 
sugadinti — ŠTAI KODĖL!
Pilnų spalvų, Eagle Crepe, dailus bal
ti su pagražinimais broadeloth šilki
niai ir satino druželemis. Jersey šilki 
niai — visų jnierų po

MeCarthy
Chicago

vakar*. Sera-
Nedėlloje nuo

LIETUVON—< 
užrašykite ftavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Perversmas Rusijoj.
žurnalistė Barzeilo sako, kad 

juo labiau bolševikai atsiža
da nuo savo komunistinių 
idėjų, tuo gyvenimas Rusijo- 
je eina geryn.

šeštadienio vakare, spalių 
20 d., Rusų nepriklausomos 
draugijos mokykloje (917 N. 
Wood st.) F. P. Barzeilo skai
tė paskaitą “Revoliucinės die
nos Rusijoje”.

F. D. Barzeilo yra užsiėmi
mu žurnalistę ir labai iškalbi. 
Ji yra gerai apsipažinusi su 
paskutinių metų įvykiais Rusi
joje, kadangi jai, kaipo žurna
listei, per keletą desėtkų metų 
teko stebėti kiekvieną kiek 
svarbesnį rdiškinį Rusijos gy
venime.

Pradėdama paskaitą ji pa
reiškė, jog Rusijos perversmo 
įvykius ji nudažysianti jokio
mis partinėmis spalvomis. Jai 
tik rūpėsią atpasakoti kiek ga
lima bešalingiąu visas tas -per
versmas, pradedant caro nuver
timu.

Kijevo puolimai.
Barzeilo daugiausia tekę gy

venti Kijeve. Kijevas — tai 
Ukrainos kultūros centras. Ka
ro metu jis buvo vokiečių oku
puotas.’ Vėliau lenkai jį buvo 
užgrobę. Bet jiems ten neilgai 
teteko viešėti: bolševikams 
pradėjus puolimą, jie turėjo 
bėgti. Gi bėgdami jie ar^lė til
tus ir grobė visokį turtė. Vi
sokis susisiekimas su kitais 
miestais buvo nutrauktas. At
rodė, jog per miestą viesulą 
praūžė. Vandens ir elektros 
stotys btfvoi suąpdytos*f trlmva- 
jai irgi nebegalejo vaikščioti.

Bet ilgai netrukus susikūrė 
nepriklausoma valdžia, kuri 
sparčiai ėmė varyti statymo 
darbą. Atrodė, kad miestas 
greitu laiku vėl susitvarkys.

Bolševikų atpludimas.
Vienok nespėjo Kijevo žmo

nės vienos nelaimes atsikraty
ti, kaip atėjo kita. Užėjo bol
ševikų raudonoji armija. Pra
sidėjo tarpusavinis karas. Koks 
gyvenimas buvo tuo laikotar
piu pigu jau bus suprasti iš

stAnlslovas rudis
Likosi sunkiai sužeistas auto- 
mobiliaus spalio 22 d., 1923 m., 
8 vai. vak^ Mirė tą pačią naktį 
2 vai hyte St. Paufs ligonin- 
nėje. Velionis paėjo Tauragės 
apskričio, Girdiškės parapijos, 
Maldunų kaimo. Turėjo 30 me
tų anyžiaus, išgyveno vedęs su 
moterę 8 metus. Paliko nuliūdi
me moterį savo Kostanciją, sūnų 
Stanislovą 5 metų senumo. Lie
tuvoje senus tėvus. Laidotuvės 
atsibus subatoj spalio 27 d. 8 v. 
ryte iš namų 4554 S. Paulina St. 
į šv. Kryžiaus bažnyčią iš to
nais į šv. Kčįzimiero kapines. 
Giminės ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidutovėse. Tegul tau 
būna lengva žemelė ilsėtis mano 
mylimas vyre. Liekuosi didžiau
siame nubudime moteris
Kostancija ir sūnelis Stanislovas

to, kad bėgiu kokių metų Ki
jevo valdžia mainėsi bent de
vynis kartus. Vieną dieną bol
ševikai nugali nacionalistus, 
užvaldo miestą ir sukuria sa
vo valdžią. Kitą dieną, žiūrėk, 
bolševikai jau vėl nuversti ir 
prie valdžios vairo stovi nacio
nalistai. Kiek lukterėjus ra
tas vėl ima suktis ir kuriasi vie
na po kitos — tai bolševikų 
tai nacionalistų valdžios. Na, ir 
kai tarpusavinis karas eina, 
tai pasigailėjimo jokio nėra: 
ir vieni ir kiti plėšia’.

Tos tąsynės tęsėsi metus su 
viršum. Ant galo, bolševikams 
visgij pasisekė nugalėti Petliu- 
ros ir kitus barius.’ Jię įsitvir-, 
tino mieste.

Bolševikų.* dekretai.
Žmonėms ilgai neprisiėjo 

laukti naujų ponų patvarkymų. 
Pasijutę padėties ponais, jie 
tuoj ėmė leisti savo dekretus, 
štai vienu dekretu parėdoma, 
kad visas turtas kaip judina
mas, taip ir nejudinamas turi 
būti suvalstybintas. Kitu dek
retu liepiama komunos kurti; 
trečiu įvedama bolševikiški pi
nigai (ženklai), etc.

Kaimiečiai reformas sU ne
pasitikėjimu pasitiko. Sakysi
me, bolševikų pinigų jie neno
rėjo visai imti. O kadangi jie 
buvo verčiami tatai daryti, tat, 
pagalios, ėmė nebevežti į mies
tą maisto produktų. Supran
tama, miestiečiai atsidufe sun
kioje padėtyje; jiems gręsė ba
do mirtis. Bet bolševikai iš
leido naują dekretą, kuriuo bu
vo pavesta raudonarmiečiams 
daryti kaimuose maisto rekvi
zicijas. Sužinojus tokį sovie
tų valdžios patvarkymą, 
m iečiai maisto produktus 
kasti į žemę.

Betvarkė ir plėšimai.
Tuo laikotarpiu žmonės ne

įmanomai (sužėrėjo. (Žmogų 
užmušti buvo niekai. Vakarais 
pavojinga buvo išeiti gatvėn. 
Kadangi gatvės buvo menkai 
jrba ir , visai ųeapšvięstos, tąi 
plėšimai vykdavo ant kiekvie
no žingsnio Pasigavę praeivį 
plėšikai ne tik atimdavo iš jo 
pinigus ir kitas ver.tenybes, ale 
nuvilkdavo ir drabužius Tvar
kos nebuvo jokios. Valdžios 
ištaigos buvo raudonarmiečių 
apstatytos, kad apsaugojus jas 
nuo plėšikų.

Plėšikų’šaikos daugiausia su
sidėjo iš pabėgusių raudonar
miečių ir baltgvardicčių, kurie 
lankiai mažesnius miesteliui 
visiškai sunaikindavo.

Badas, šaltis ir ligos.
Žiemos metu Kijevo gyveni

mas buvo baisus. Kuro iš nie
kur negalima buvo gauti. Sun
ku net šilto vandens b u? v o kur 
gauti. Tvoros buvo ardomos 
ir naudojamos kurui. Neišli
ko namuose nė vienos sveikas 
lentynos.

O taip dalykams esant, apie 
maudynes, žinoma, negalėjo 
būti jokios kalbos. Priegtam 
ir muilo nebuvo. Nuo nešva
rumo prasidėjo įvairios ligos, 
o ypač tifas. Tūkstančiai žmo
nių sirgo ta liga. Kas dieną 
mirdavo desėtkai, kurie be jo
kią drabužių buvo verčiami į 
vieną duobę — broliškus ka
pus. Prie ligų besiplėtimo, ži
noma, prisidėjo badas. Fizi
niai nusilpę žmonės neturėjo 
jokios* atsparos.

kai- 
ėinė

Pajokai ir nemokamas važi
nėjimosi geležinkeliais.

Kovai su badu bolševikai sus 
manč dalinti žmonėms maisto 
pajokus. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, didesnės ir geresnės 
maisto porcijos tekdavo rau
donarmiečiams ir komisarams. 
O visi kiti gaudavo tiek mais
to, kad visą laiką reikėdavo 
pusbadžiu gyventi.

Buvo iškaistas patvarkymas, 
kuris leido piliečiams be jokio 
mokesnio naudotis geležinke
liais. Reikėjo tik gauti iš ata
tinkamo komisaro leidimas. 
Kadangi Kijeve, o išviso ir ki
tuose miestuose, gyventi buvo 
sunku, tai būriai žmonių pasi
pylė norinčių važiuoti “kitur”, 
kur geriau gyventi. Bet va- 
žinuoti kad ir nemokamu gele
žinkeliu buvo ytin sunku. Ko
misaras leidimils duodavo tik 
saviems žmonėms arba tiems, 
kurie “patepdavo”. Tuo bu. 
du geležinkeliais galėjo nau
dotis tik komunistams artimi 
žmonės.ir įvairaus plauko spe
kuliantai.
Neapmoksimas, laiškų persiun“ 

timas.
Bolševikai buvo išleidę dek

retą, kad už laiškų persiunti
mą nebūtų nieko imama. Ir 
piliečiai ėmė laiškus rašyti — 
reikalui esant ir be jokio rei
kalo. Tų laiškų prisirinko 
tiek daug, jog valdžia neturė
jo jokios galimybės pristatyti 
juos adresantams.

Kad taip dalykai dėjosi, tai 
buvo visai suprantama. Nes 
žmones nežinojo, kas atsitinka 
už dešimties, penkiolikos vers
tų. (Laikraščių nebuvo, jt. y. 
tokių laikraščių, kurie paduotų 
teisingų žinių, o ne deklamuo
tų apie komunizmą. Užtat 
žmonės nors laiškais norėjo 
patirti, kas dedasi pas “kaimy
nus”.
Naujoji ekonominė politika.
Jeigu žmogus yra surišamas 

virvėmis ir paliekamas tokio
je padėtyje, tai jis gal greit" ir 
nemirs, bet jo kūne kraujp cįr 
kuliacija ima silpnėti ir sąna
riai ima tirpti. O tai vis dėl to, 
kad jis negali krutėti ir vir
vės veržiasi į jo kūną. Lyginai 
tokioje padetyjej buvo atsidū
rusi Rusija, kuom it prasidėjo 
vykinimas komuniznib. Naujo
ji politinė ekonomija

komiso 
skolini-

JUSTINA iMISIUKONIENĖ

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
spalio 24 d., 11 vai. nakties po 
penkių mėnesių išgulėjus ligon- 
butį. Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Augustą ir 3 vaikus.

Paėjo iš galicijos, kalbėjo ge
rai lietuviškai.

Laidotuvės atsibus vubatoj iš 
namų 2623 W. Harrison St. j 
Tautiškas kapines.,

Visi giminės ir pažįstami 
meldžiami atsilankyti ant lai
dotuvių.

Nubudęs
A. J. Misiukonis.

kon- 
vertus, 
neįdo- 
žemės

. -1... t.

bių. Esą praeityje rusų tauta 
yra davusi pasauliui daug gar
sių rašytojų, dailininkų, mok
slininkų, etc. Tat {negalima 
manyti, kad tokia tauta jau 
nieko daugiau nebeduotų pa
sauliui.

Į klausimą, ar Rusijos žmo
nės yra žinoma, kad bolševikai 
duoda koncesijų svetimų šalių 
kapitalistams, kalbėtoja atsa
ke neigiamai. Esą rusai dabar 
laikrščių beveik visai neskai
to. Bolševikų jleidžiamutose 
laikraščiuose apie tokius daly
kus beveik visai nekalbama. 
Na, tai iŠ kur žmonės* gali su
žinoti a<pi(^ bolševikišką 
cesijų politiką. Antra 
kaimiečiai tuo visai ir 
mauja: jeigu jie turi
gabalą, tai dautglau jiems nie
ko ir nereikia.

Leniną ir Trbckį ant vienos' 
vinies reikia pakabinti.

Buvo pradėję eiti gandai, 
kad bolševikai sušaudė paskil- 
busius juokdarius Bim ir 
Bom. Bet kalbėtoja pareiškė, 
kad tiedu juokdariai dar te
bėra gyvu. Tiesa, kartą jie du 
buvo patekusiu į čekos na
gus už iškrėtimą teatre tokio 
juoko. Bim savo draugui pa
reiškęs;

—Žinai, drauge, šiandien aš 
persikrau'sčiau į naujus kam
barius. Bet naujoje buveinė
je niekų budu negali susi
tvarkyti. Mat, aš, turiu du? pa
veikslu — draugo , Lenino ir 
draugo Trockio — ir tik vieną 
vinį. Kai pakabinu draugą Le
niną ant vinies, tai draugas 

o kai draugą 
draugui

- pa-

pamažu
Rusijoje

atsi-

buvo, 
taip sakant, nuėmimas virvių 
nuo Rusijos žmonių.. Pirma 
žmonės nė gyveno, o tik mer
dėjo. Tik dabar ji 
pradeda atsigriebti..
naujas gyvenimo lapas 
vertė. Visi nori gerai gyventi, 
linksmintis.. Miestuose atsida
rinėja krautuvės, kur jau gali
ma įvairių prekių nusipirkti. 
Netrūksta taipgi kabaretų bei 
kavinių. Ir “idealingieji” ko
munistai labai mėgsta tose 
vietose lankytis.

Teismai.
Žemesnieji Rusijos teismai 

yra sudaryti iš kareivių inva
lidų, o augėlesnieji iš taip va
dinamų irevoliiucinfių Kribuno- 

lų. Pats savaime suprantama, 
kad teisėjais gali būti tik Ko
munistų Partijos nariai.

Rusija susitvarkysianti.
Baigdama savo paskaitą F. 

P. Barzeido pareiškė vilties, 
kad Rusija greitu* laiku vėl 
stos šalia kultūringų valsty-UITE EDGEGATE

šorai liktų be jokios vertės ir 
salę iš varžytinių gali nupirkti 
koks Halstedp-streeto [žydelis. 
Gi lietuviams būnant savinin
kais virš nurodytų bonų, t. y. 
savininkais 1-mo morgečio, 
kad ir įplaukos sales pasirody
tų neužtektinomis, ir suėjus 
laikui bendrovė negalėtų at
mokėti bonų, tai visgi salė pa
liktų lietuvių bonų savininkų 
rankose, o ne kokiam žydeliui 
tektų.

Už 10 tūkstančių dolerių ko
miso, kurį bankas pasiliktų 
skolindamas 100 tukst. dole
rių. gerjaus pasamdyti kelis 
gabius lietuvius, kurie titos bo- 

į nūs pardavinės tarp savųjų; 
draugystės irgi galį apsiim
ti savo nariams ir šiaip lietu
viams pardavinėti bonus, pasi
liekant sau tą 10 nuošimtį ko
miso. Surinktus nuo parduo
tų bonų pinigus, kuriu da taip 
greit negalima butų sunaudoti 
bendrovė galėtų per bankus 
juos aiit trumpo laiko investy- 
ti ant taip vadinamų “Muni- 
ciipal securities”, etc., nuo ku
rių nuošimčiai plauktų bonų 
savinikų naudai.

. Taip
nereikės skųstis (žiūrėk Nau
jienos No. 249), kad profesio
nalai ir biznieriai neperka Še
rų, o tik darbininkai, nes visi 
žinos, kas užpakalyj tų bonų 
stovi. Bischoffo ir Harringto-, 
no “spešelų” profesionalai ir 
protingi biznieriai nepirko, o 
tik darbininkai, — pasekmė-gi 
to

dalykus vedant gal

dolerių pas-

esant, bend- 
metų išmo- 
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Trockis lieka, 
Trockį kabinu', tai 
'Eenįpiu nėra vietos. Kas man 
daryti?

—žinai, drauge, jeigu jau ne
turi kitos vinies; tai draugus Le
niną ir Trockį patempk (po- 
vies) ant vienos Vinies 
tarė Bom. A

Už tą juoką jiemdviem teko 
kelias dienas kalėjime pasėdėti.

❖ * *
Nors paskaita ij|ę$Ss; apie dvi 

yalandi, bet yįsiv įtęųiptai klausė* 
si;. Klausytojai ir užsilaikė 
gan ramiai. Rusai matoma, nė; 
ra tųkie patriotai (Maskvos), 
kaip musų lietuviški bolševikė- 
liai. —r šapos Darbininkas.

Lietuvių Rateliuose
Chicagos Lietuvių

Auditorium ’
nėra išrokavįmo imtiKodėl

paskolą iš banko. — Reikėtų 
išleisti bonus, kuriuos galė
tų saugiai pirkti ir draugi
jos. — T * ' /
riai ir Auditąrium.

Profesionalai, biznie-

Kaip jau žinoma, pastaty
mui salės ant Bridgeporto yra 
susitverusi bendrove, kuri tu
ri iš trijų lotų piečių ant So. 
Halsted gatvės, tarp 31 ir 32-os 
galvių. Kiek girdėti, lotai yra 
išmokėti ir bendrovė turi savo 
ižde apie 25 tūkstančius dole
rių pinigais.

Suillig architekto apskaičia
vimo, salė su įtaisymais kai
nuos apie 180 tūkstančių dole
rių. Sudarymui tos sumos, 
kiek girdėti, bendrovės direk
cija yra nutarus išparduoti už 
80 tūkstančių dolerių Šerų

(pajų) ir kitus 100 tūkstančių 
paskolinti iŠ banko ant hypo- 
jtėltoš (1-st mortgage). Bankai 
ar Trust Kompanijos, duodami 
taip vadinamą '“buĮilding 
loah” — statymo paskolą, pri
žiūri, kad namas butų atatin
kamai pastatytas, o už tai pasi
laiko 10 nuošimčių 
(commission) nuo
mos sumos. Už 100 tūkstančių 
tokios paskolos bankas pasilai
kytų 10 tūkstančių dolerių ko
miso.

Dabartiniais laikais bankai 
nedaro paskolų ant ilgesnio lai
ko, kaip ant penkių metų ir ne 
užmažesnį kaip 6 nuošimčių 
metinio palukio (procentų), ap
mokamo kas 6 mėnesiai.

Praslinkus penkiems metams, 
paskolą reikės atmokėti; netu
rint pinigų reikės prašyti ban
ko, kad pailgintų laiką paskolos 
atmokėjiinui. Baidas gali ne
sutikti paskolą pailginti, tada 
reikės gauti paskolą iš kur ki
tur. Už tokį pailginimą ar nau
jos /paskolos padarymą imamą 
nuo 3 iki 5 nuošimčių konjiso, 
kas padarytų apie 5 tūkstan
čius dolerių. O tokia paskola 
turės būt atnaujinta, nes gali
mybės negal būt, kad bendro
vė įstengtų atmokėti už 5 me
tų, 100 tūkstančių 
kolos.

Taip dalykams 
rovė laike penkių
kės tik vieno komiso apie 
tūkstančių dolerių, neskaitant 
jau kitų išlaidų padaryme pas
kolos.

Kyla klausimas, kodėl tie 15 
tūkstančių dolerių komiso ir 
kas 6 mėnesiai 3 tūkstančiai 
dolerių nuošimčių, lietuvių pi
nigų, tur eiti svetimiems? 
Kodėl nedaryti taip, kad tas 
komisas ir nuošimčiai tektų 
lietuviams?

Kol dar paskola iš banko 
nepadaryta ir Šerai neišparduo 
ti, galima padaryti šiaip: pa
dirbi hypoteką (1-st Mortga
ge) su* bonais ant 160 tuks
iančių dolerių; nuskirti hypo- 
tekos globėju (trustee) bile 
geraį-žiflpmą asmenį, ar ban
ką, turintį galią būti trustee; 
išdalinti paskolą ant bonų po 
$25, $50, $100, $500 ir po $1,- 
000; padalint apmokėjimą ant 
5, 7 ir 10 metų ar ilgiau su 6 
metiniu nuošimčiu? ir tuos bo
nus vietoj dabar parduodamų 
feų išparduoti draugystėms, 
jų nariams ir pavieniams lie
tuviams.

Draugijos, kurios daugiau
siai yra suinteresuotos staty
mu salės, turinčios ižde po ke
lis tūkstančius dolerių, galės 
tuos pinigus investinti ant to- 
.kių bonų, kurie bus ' apdraus
ti pirma hypoteką ant bendro
vės nejudinamo turto, nes ki
taip fraternalėms ir pašelpi- 
nėms draugijoms yra neleisti
na investuoti pašalpos pinigų 
ant šėrų.-

Draugijos, jų nariai ir šiaip 
lietuviai greičiaus išpirks to
kius bonus, nes žinos, kad jie 
yra apdrausti 1-mn mortgečiu 
ant bendrovės' nejudinamo 
turto.

Atsitikime, .kai salės įplau
kos nepajėgtų apmokėti visų 
išlaidų), nuošimčių Iii? maginti 
paskolą, kUrią salės bendrove 
mano iš bankų užtraukti, tada 
visas bendrovės turtas taip už- 
mortgečiuotas butų per Varžy
tines (auctįon) parduotas 
(forclosed) padengimui banko 
skolos. Pq tokios procedūros

ile Lemtis Cp Gently for ~1 kis is lits

r* C*

Mokslo Draugų paskaita.
Sekmadienį,, spalių 28 d., 

10:30 vai. iš ryto, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., įvyks 
Mokslo Draugų paskaita. Kl. 
JurgeMp'niis įskaitys įpaskaitą 
Periklo gadynė.

Ta gadynė' istorijoje yra la
bai įdomus reiškinys. Tat vi
siems pravartu sužinoti apie 
tą periodą.

“Birutės” koncertas.
Ateinantį sekmadienį Sokol 

svetainėje (1812 So. Ashland 
Avė.) įvyks “Birutes” koncer
tas. Koncerte, be vietinių ar
tistų, dalyvauja ir musų pa
skelbęs dainininkas, J. Babra
vičius. Tat pasiskubinkite 
įsigyti tikietų koncertui.

——» Kvieslys.

Ar kas paris atvykusį sve
čią ristiką K. Požėlą? “

Chicagos ristįkai stebisi K. Po
žėlos kaipo ristiko mitrumu. 
iChicagos lietuviai čempionai 
sako pirmieji persiimsią su 
svečiu.

visiems yra žinoma.
—Adv. F. P. Bradchulis.

Cicero
'Grigaičio prakalbos

atžvilgiais pavyko.
visais

SLA. 194 kuopa surengė 
Lietuvių Liuoisybės svetainėje 
pereitą trečiadienį P. Graigai- 
čįui “Naujienų” redaktoriui, 
prakalbas.

, Iškalno jau* buvo leidžiama 
paskalai, kad girdi, Liuosybės 
■svetainėje Grigaitis negalęsiąs 
‘kalbėti. Sakoma, kad vienas 
žmogiukas buvęs net prisiekęs 
nedaleisti, kad prakalbos įvyk
ių. Bet visos tos pastangos 
nuėjo niekais. Prakalbų pasi
klausyti susirinko pilnutėlė 
svetainė žmonių. Ir visi kuo- 
ramiausia užsilaikė ir su dide
liu1 žingeidumu klausėsi P. Gri
gaičio kalbos, kuri tęsėsi apie 
dvejetą valandų. —Aida.

Gerų riątiką ristikai tuoj 
pažįsta. Taip yra ir stf atvyku
siu garsiuoju lietuvių čampio- 
nu ristiku Karoliu Požėla.

Pradėjęs treniruoties atletų 
kliube v'idurmicstyj, Karolis 
Požėla suspėjo sukelti apie sa
ve amerikiečių ristikų žingeidu
mų. Amerikos atletai stebisi 
Požėlos mitrumu. Nė' vienas iš 
jų pastebėjo, kad pas Karolį 
Požėlų yra užtektinai spėkos ir ' 
elektros, kad jam vargiai gu
dės atsirasti ypata, kuri prieš 
jį galės atsilaikyti.

Kaip girdėti, tai jau atsiran
da du iš musų tautiečių “cham 
pionai”, kurie nori pamėginti 
p. Karolį Požėlą, -bet kol kas 
nesiranda pas jutos vyriškos 
drąsos pasakyti atvirai. .

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

rrie Naujienų SpuJkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.-

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Priminimas
Lietuviška vakarienė.

biletą 
kuri 

vakaro, 
11 So.

Nepamirškite įsigyti 
lietuviškai vakarienei, 
įįvyks rytoj; 9 vai. 
Juciaus svetainėj (3- 
Halsted St.)

Vakarienę rengia ILietuvos 
Mokytojų Profesines Sąjungos 
Atstovybė Amerikoje ir veikė
jų Komitetas.

Speciali n is vakarienes tiks
las — pradėti vajų palaikymui 
realės gimnazijos Mariampo- 
lėjc.. Ta gimnazija, galima 
sakyti, yra vienintelė švieti
mo įstaigą Suvalkijoje, kuri 
rūpinasi grynu mokslu ir auk
lėja šaliai tinkamus piliečius 
ir darbininkus.

Tat mes turimt ją remti. .

“Birutės” koncertui, kuriama daly
vaus ir paskilbęs musų dainininkas p. 
J. Babravičius, bilietai galima gauti 
šiose vietose:

Naujienose, 1739 So. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų Skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Justino Kulio aptiekoje, 3261 So. 

Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Draugas”, 23 PI. ir Oakley Avė.
“Birutės” Konserąatorijoj, 3252 So. 

Halsted St., 3-os lubos ir pas Birutės 
narius.

Koncertas įvyksta sekmadienį, spa
lių 28, Sokol svet., 1812 S. Ashland 
Avė. prie 18 gatvės. — Valdyba.

Lietuviškai vakarienei, kurią ren
gia Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungas Atstovybė ir veikėjų komite
tas Juciaus restorane (3241 V. Hal
sted St.), tikietai galima gauti Šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Birutės” konservatorijoje, 3252 S. 

Halsted St.
Dr. A. Montvido aptiekoje .

— Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticijos 
įvyks spalių 26 d., 7:30 vai. vak., Mel- 
dažio svetainėje.

Visi lošėjai būtinai turite atsilan
kyti. — Valdyba.
f _________________ - _____________________ _

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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PRANEŠIMAI JiESKO KAMBARlįJ
(Seka nuo 7-to pusi.)

Si mano Daukanto draugija sekma
dienį, spalių 28 d., 6:30 vai. vakare, 
Mildos svetainėje (3134 So. Halsted 
St.), iškilmingai apvaikščios savo 30 
motų gyvavimo jubilšjų. Visi nariai 
pribukite j tą iškilmingą susirinkimą 
ir atsiveskite naujų narių. Nauji na
riai bus priimami be įstojimo mokes
nio.

REIKALINGAS! kambaris ve
dusiai porai, štymu* apšildomas 
Bridgeporto apielinkėj. Kas tu- 
rite tokį kambarį praneškit 
W. B., 939 W. 33rd St., Tel. 
Boulevard 1749.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Thomas Janulis, pirm., 
Peter P. Kenutis, rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
S'. J. Lygos lavinimosi susirinki- 
įvyks penktadienj, spalių 26 d.,

L. 
mas 
7:30 vai. vakare, Raymond Chapely.

Lietuvių kalbos pamoka prasįdės 
punktualiai, tat atsilankykite laiku. 
Be lietu vi ii kalbos pamokos dar bus ir 
kalba. L- Valdyba.

Mokslo Draugų paskaita. Ateinan
tį sekmadienį, spalių 28 d., 10:30 vai. 
iš ryto, Raymond Institute (816 W. 
31 St.) bus skaitoma paskaita tema 
‘Periklo gadynė”. Skaitys adv. Kl. 

Jurgelionis. i k '

ISSINUOMUOJA KAMBARYS vie
nam asmeniui, su valgio pagamini
mu. Kreipkitės adresu:

6637 So. Rockwell St., 
Chicago.

RENDON 3 apžiūrimi kamba
riai suaugusiai moterei arba po
rai, $10 į savaitę. Atsišaukite 
nuo 8 ryto iki 3 po pietų kas
dien. 3409 W. 38 PI., 2 flatas, iš 
užpakalio.

Teatras ir Balius su dideliu muzi
kaliu programų rengia L. E. Pašal
pos draugystė subatoj 27 d. Spalio- 
October 1923, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., Chicago, III. Scenoj stato
ma viena iš gražiausių komedijų “Ne- j 
tikėtai”. Kviečia visus Komitetas.

KAMBARIS randai, šviesus, 
šiltas ir švarus, prie mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio. 
Kambaris ir valgis 8 doleriai 
į savaitę. Kreipkitės (1 lubos 
prieke), 3534 Parnell Avė.

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kuopa 
spalių 27 d., North Side Turner Hali 
salėj (ant kampo Hubbard ir Lincoln 
gatvių) rengia maskaradinį balių. Yra 
skiriama $25 vertės dovana.

Vietos ir apylinkių lietuviai yra 
kviečiami atvykti. — Komitetas.

RUIMAS randai 
nam vaikinui. 
iJžlaikoma^

Kreipkitės: 
2 lubos 

910 W.

2 ar vie-
Ruimas gerai

i

frontas.
32nd PI

Lithuanian Citizens and Benefit 
Club of 20th Ward turės savo susi
rinkimą sekmadienį, spalių 28 d., 1 
vai. po pietų, S. Union Avė. po No. 
1750.

— Antanas P. Bagdonas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Draugijos Apveizdos Dievo susirin
kimas atsibus nedėlioję 28 dieną spa
lio, 1-mą vai. vidurdienio, švento Jur
gio parapijos svetainėje, prie Auburn 
ir 32 PI. Taigi visi nariai kviečiami at
silankyti, nes bus labai svarbių rei
kalų apsvarstymui, Su Godone

Nut. Rašt. S. Ganchauskas.
4420 So. Union Avė.

West Side.— Dro V. Kudirkos d-jos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, spalių 
27 d., kai 8 vai. vak. Meldažio salėj. 
Visi nariai privalo susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų atlikti. Reikia rinkti 
komitetas Naujų Metų vakaro rengi
mui ir be to yra kitų reikalų, kuriuos 
reikia šiame susirinkime atlikti.

—Valdyba.

| REIKIA merginos abelnam 
I namų darbui; nereikia skalbti.

MRS. COHEN, 
3811 W. Polk St. 
Tel. Kedzie 2942

RETA PROGA mergaitei 
nuo 14 — 16 metų amžiaus 
kuri norėtų eiti į mokyklą ir 
drauge utžsidirbti sau pragyve
nimą teatsišaukia pas M. Jur
gelionis. 1739 So. Halsted St., i 
nuo 9 iki 5 vakare. j

IJetuvių švietimo Draugija sekma
dienį, spalių 28 d., 7:30 vai. vak., Ray
mond Institute (816 W. 81 St.,) ren
gia prakalbas. Prakalbos bus labai 
įdomios. Tat visi kviečiami atsilanky
ti. Įžanga dykai.

— Komitetas.

REIKALINGA mergina mo
kytis prie skrybėlių nuo 18 iki 
21 metų senumo, neŽenota. 
Prie švaraus darbo, gera mo
kestis pradžioje. Atsišauk i td 
titojaits. 4906 W. 14 St. Cicero

REIKIA DARBININKU
JIESKO PARTNERIU VYRŲ

REIKIA PARTNERIO su ka
pitalu į aptiek<xs biznį. Gera vie 
ta, daug stako. Didelis pelnas 
užtikrintas.
109 N. Dearborn St. Room 903

REIKALINGAS bučeris. 
tyręs gerai darbą ir anglų 
bą mokantis. Geros darbo 
lygos ir gera alga.

Atsišauk it greitai. 
5700 So. Morgan St.

Pa
kal
si"

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

REIKIA pardavinėtojo dėl di
delio pasiūlymo — propozicijos. 
Uždirbama nuo $40 iki $60 į sa
vaitę. Atsišaukite. 64 E. Van 
3uren St., tarpe 10 ryto ir 1 
vai. dieną, Room 907. Klauski
me Mr. Kreives.

$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENI

Jus galite uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį už keletą valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
kaip tai padaryti. Patyrimo nereikia. 
Jus galite gauti jūsų pirmutinius $25 
ateinantį nedėldienį. Pradėkite tuo
jau. Atsiųskite jūsų vardą ir adre
są ir mes suteiksime jums pilną infor
maciją. Veikite šiandien.

REIKALINGAS pekorius pir- 
marankis kepti juodai ir bal
tai duonai ir keksams. Darbas 
pastovus ir geras užmokesnis.

Kreipkitės:
4530 So. Honore St.

Adresuokite

L1THUANIAN MANAGER, 
116 So. Michigan Avė., 

Room 1409, 
Chicago, III.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
taisymo vyriškų drabužių; tu
ri būt patyręs tame darbe; at
sišaukite:

228 W. 47th St„ Chicago.
Tel. Kedzie 6280

REIKALINGAS —
Draiverys prie jifodos 

uos išvažiojimo.
Kreipkitės:

1043 W. 13th St.
Tel. Canal 0706

duo-

Lietuviams namų savininkams, tu
rintiems šildomus namus su karštu 
vandeniu arba štymu, geriausia pro
ga sutaupyti pusę anglių, apvynio- 
jant boilerį ir paipas. Mes padarome 
už labai prieinamų kainą.

FRANK YANCHUS 
4140 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6817 .
Chicago, III.

REIKIA —
VYRŲ LANGŲ
PLOVĖJŲ

East End Park Hotel, 
53 and įlydė Park Blvd.

Atsišaukite pas Housekeeper

ISRENDAVOJIMUI
REIKIA siuvėjo abelnam dar 

bui. Atsišaukite tuojaus.
L. and F. TAIDOiRS and 

MEN’S FURNISHING SHOP
3512 So. Halsted St.

RENDAI 3 štorai naujame 
name, arba pardavimui visai 

naujas namas ir naujoj kolo
nijoje.

Kreipkitės:
8539-41 So. Racine Avė.

REIKIA nejauno vyro ant farmos, 
kuris netingia apie gyvulius apeiti, 
pastovus darbas, arti Chicagos, geras 
mokesčius, geram žmogui tai 
tėviškė. Kreipkitės laišku.

FARMER, 
R. 1. Box 15 
Hinsdale, III.

tikra

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-ZEME
REIKIA tuojau ’ jauno arba 

vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de- 
parttvmento. Nuolat darbas, 

gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

PARSIDUODA Pienininkys
tės įstaiga su namu ir visais 
įrengimiais. Namas ant IV2 lo
to. Didelis biznis.

9423 St. Lawrence Avė.

REIKIA selesmeno su auto
mobiliu prie Real Estate biznio 
Mes turime gerų namų parda
vimui ir taipgi daug pirkėjų kn* 
rie laukia. Apskelbimai ir pros
pektai suteikiami, J. N. Zcvvcrt 
and Co. 4377 Archer Avė.

BUČERNE ir groserne parda
vimui, kur daromas geras biznis 
visados. Nupirksit pigiai, dėl 
svarbios priežasties pardavimo.

< Kreipkitės
, 939 38 St. •

PARSIDUODA grosemė, cigarų, 
cigaretų, saldainių ir minkštų • gėri
mų krautuvė. Garu Šildyna su 4 pa
gyvenimo kambariais. Biznis išdirb
tas pei* daug metų . Kas nori turite 
gerą biznį’ nepraleiskite progos.

2630 W. 38 Street

| JŪSŲ PROGA EITI į biznį 
Su'taupysit mažiausiai $3,000. 
Našlė turi parduoti muzikalių 
instrumentų krautuvę, viktro- 
los, rekordai, muzikališki ins
trumentai. Agentūra dėl O-K 
ir Columbia rekordų, taipgi dėl 
Q. R. S. muzikos rolių ir tt. 
Viską su įrengimais ir tavoru. 
Pigus lysas dėl krautuvės ir 8 
kambarių flatas, taipgi garad- 
žiu*3. Turi būt parduota šią 
savaitę. Atsdišauįįite.
1817 W. 47, netoli Wood St.

PARDAVIMUI
8«nauji mūriniai namai tik baigia

mi budavoti, 2 pagyvenimu po 6 ir 6 
kambarius karštu vandeniu apšildomi, 
aržuolo užbaigimas, visas įtaisymas 
vėliausios mados ir darbas pirmos kle
sos. Vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Rockwell ir Talman Avė., 
netoli didelio parko arti lietuviškos 
ir Public Mokyklų, kurie mylite tuo, 
vietoj atvažiuokit pamatyti musų na
mų ir darbo. Mes mainysime ant se
nesnių namų ar lotų.

Medinis namas beveik naujas, 2 pa
gyvenimų, pirmas 3 kambarių, antras 
5 kambarių, lotas šalę tuščias. Par
duosim pigiai.

6632 Rockwell St.

BRIDGEPORTO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; gasas, 
elektra, maudynės ir cementuotas 
skiepas su skalbykloms; namas ran
dasi ant Emerald'Avė., netoli 3j.-mos 
gatvės lietuvių apgyventa vieta; kai
na $9,000, vertas $12,000 reikia pini
gais tik $4,000; kitus ant morgičio, 
lengvais išmokėjimais.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Gera proga jaunai porai, 5 kam
barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą gerižĮusį pasiū
lymą, visus sykiu arba atskirai. Įei 
norite sutaupyti pinigu. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

TURI BŪTI PARDUOTI tuojau 
puikus rakandai įskaitant velour 
ir odinį setą, 3 karpetai, 2 riešuto 
medžio miegamojo kambario setai, 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas, fonografas, indai ir tt. 
Parduosiu atskirai, atsišaukite.

1630 Humboldt Blvd.

RAKANDAI, mėlinos odos parloro 
setas, 9x12 velvet karpetas, paveiks
lai, laikrodžiai, indai, baltiniai Kam
pos lovos, dreseriai viskas dėl 4 kam
barių, parduosiu viską už $275, jei 
pirksite viską sykiu.

T. BITTERLIECH
4441 Shields Avė., 1 floras

DIDELIS BARGENAS
Puikus rakandai 4 kambariams, par

loro setas, valgomo kambario setas, 
karpetas, gramofonas, paveikslai, die
ninė lova ir tt. Vartoti tik 2 mėne
siu. Parduosiu dalimis.

P. PINKE
2014 Montrosc Avė., 2 fl. netoli Robey 

Ravensvvood 21,55

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 
Visi daiktai randasi kokie tik gyveni
mui reikalingi yra. Parduosiu pi
giai, nes man daugiau nereikalingi. 
Pasiskubinkit.

3328 So. Emerald Avė.
1 lut[Q8.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių, dauguma gerame stovyje, taipgi 
pianai kuriuos parduosiu už pusę pre
kės ir visus parduosiu .pigiai, nes 
riu greit parduoti. Galima matyti 
dėlioj, pėtnyčioj ir subatoj.

Atsišaukite:
943 West 21st Placė

AUTOMOBILIAI

tu-
ne-

PARDAVIMUI Republic tro- 
kukas 1 ir pusės tono, kam bif- 
tų reikalingas tai meldžiu at- 
sišaukt parduosiu už pirmo tei
singo pasiūlymo. Klausk James, 
2929 So. Halsted St. Phone 
Victory 7070.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
Ford Speedster .......... . ................
1921 - ' “ 
1919 
1916 
1920 
1918 
1922 
1918 
1920

Galite matyti šiuos karus kožną 
dieną nuo 7 ryto iki 9 vakare.

BALZEKAS BROS. MOTOR 
SALES CO.

6012 South Kedzie Avenue 
Chicago, IU.

Ford Touring.....
Dodge Touring ... 
Dodge Touring .... 
Dort Touring .....
Reo Touring ......
Oldsmobile Coupe 
Ford Touring ....
Chevrolet ............

. $95 
$195 
$195 
. $95 
$375 
$195 
$575 

$85 
$85

PARDAVIMUI vienas Ford trokas 
geram stovy už $95, tinkamas buče- 
riui arba pekoriui, ir vienas 
chasis, vieno tono už $125.

Atsišaukit pas: 
BALZEKAS BROTHERS 

6012 So. Kedzie Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI

Ford

PARDAVIMUI mažas restauS 
ranas, nau4jos mados, geras bi
znis, įsteigtas 7 metai. Savi
ninkas eina lauk iš biznio. Tik 
dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

PAĖDAVIMUI grosemė ir pieno 
biznis. Vieta visados biznį gerai da
ro. Lietuvių apgyventa kolonija. 
Parduosiu arba mainysiu ant bučernės 
ar kitokio biznio. Kaina . tik 
Greitai turiu parduoti.

1413 So. 49th Ct. 
Cicero, III.

$650.

PARDAVIMUI bpčernė ir gro 
šerne, arba mainysiu ant auto
mobilio ar loto. Parduosiu už 
bargeną. Pirmas bus laimin
giausia.

4600 S. Francisco Avė.

....... . " ....r—1 1
PARDAVIMUI: žieminis Pe

čius, kietais (angliais kurenar 
mas. Geriausiam padėjime. Ga
lima matyt subatoj nuo 3 iki

PARDAVIMUI groserne ir16, nedėlioj, nuo 2 iki 5, 2227 W. 
delikatesen South Sidėje. Par
duosiu už geriausį pasiūlymą, 
jei pirksite tuojau. Yra vieta 
gyvenimui, daromas geras bi
znis. šaukite Boulevard 2429.

23-rd Place

4 pagyvenimų medinis namas po 4 
kambarius, elektra, maudynės ir visi 
parankumai, jioncrete fundamentas. 
Parduosim ar mainysim, netoli lietu
viškos bažnyčios, Brighton parke.

2 namai ant vieno loto, iš priekio 
Storas ir pagyvenimas 4 kambarių iš 
užpakalio 2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius ir lotas šalę tuščias, 
duosim pigiai, randasi Brighton 
ke. •

Par- 
par-

PARDAVIMUI arba mainy
mui groserne.

Atsišaukite 
TONEYS,

3602 S. California Avė.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir gorsernė geroj vietoj. Par
duosiu arba mainysiu' ant ma
žo namo, loto, arba automobi- 
liaus. Kreipkitės: 722 W. 35-th 
St. Phone Stejwart 7857

4 kampiniai lotai po 40 pėdų ]. 
tumo, 125 ilgio, gatvės ištaisytos 
išmokėtos, vieta 65 ir 66 Rockvvęll 
Tai man Avė.

Turime ir daugiau bargenų. 
JOKANTAS BROS., 

4138 Archer Avė.
Telephone Lafayette 7674

pla-

i.r

McKINLEY PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 puikius kambarius; 
namas statytas 6 mietai atgal pagal 
naujos mados, kieto medžio trimingai; 
karštu vandeniu šildomas su 2 boile
riais; ledo baksai įbudavoti ir gasi- 
niai pečiai flatuosė; vieta apgyventa 
lietuviais; kaina $11,500, vertas $15,- 
000; reikia pinigais pusę ar daugiau; 
kitus lengvais išmokėjimais.

BRIGHTON PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namukas 2 po 4 kambarius; namas 
statytas apie 6 metai atgal; kaina 
.greitam pardavimui $4,000; neteikia 
visų pinigų.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite dieną ar vakarais; 
nedėlioms iki 4 po pietų.
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkevvitz, vedėjas
4034 Archer Avė. Prie California Avė.

NAMAI-ZEME PIGUS BARGENAS

PARSIDUODA RESTORANTAS
Gera proga padaryti pinigų, biznis 

išdirbtas per kelis metus; priežastis 
pardavimo liga. Gera vieta dėl atei
ties ant didelės gatvės ir prie dirbtu
vių. Atsišaukite per laišką “Naujie
nos”, 1739 So. Halsted St. Box 
No. 355.

PEKARNĖ pardavimui, su visais 
įtaisymans. Biznis gerai .išdirbtas. 
Turiu parduoti į trumpą laiką pigiai, 
nes turiu dėl netikėtų priežasčių, iš
važiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
’ J. KALAINE, 

1637 W. 13 Avė.,, Gary, Ind.

VICTOROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 

vietrolą, vartota tik‘3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantinė špilka. Kai
na tiktai $65.

2502 W. Division St.,
2 floras, 

Armitage 1981

PARSIDUODA groserne senai 
išdirbtas biznis^ keturi kamba
riai gyvenimui, t Turiu parduoti 
ar mainyti ant namo iš priežas
ties ligos ir tuoj todėl parduosiu 
pigiai. 708 W. 30th St.

PARDAVIMUI garadžius, biznis su 
visais įrankiais, telpa 26 karai. Taip
gi 2 automobiliai, Chandler 7 pasa- 
žierių, sedan, 1921 ir Jordan, 7 pasa- 
žierių California viršus, 1921. Visi 
geri tajerai ir geriausiame padėjime. 
Parduosiu po vieną arba mainysiu ant 
lotų, kurie butų 3 krūvoj, tarpe 59 ir 
66 gatvės, ant išilginių gatvių tarpe 
Wąptem ir Kedzie Avė. Kas norit šių 
bargenų arba kas turite lotus 
maino ar pardavimo, atsišaukite.

J. VILIMAS, 
1543 Wešt 46th St.

Phone Boulevard 2282

ant

PARSIDUODA 
BUČERNĖ.

Atsišaukite:
2137 W. 21 St.

, Chicago.

■PARSIDUODA groserne ir 
bučerne geras foliznH Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į sa
vo gimtinę.

3300 Wallace Str.

PARDiAVIMUI 
įrengimai ir įtakas, 
giai.

2621 W. 51st 
Phone Prospect

grofeemės
labai pi-

st. .
6567

PARSIDUODA i bučemė Ir groser- 
nė. senas biznis, išdirbtas, vertės $4,- 
000, parduosiu už $3,500. Renda pi
gi, $35.00 mėnesiui. Apyvarta po $150 
į dieną.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Box 356

PARDAVIMUI grosemė ant did
žiausios karų lainės ir prie didelės 
dirbtuvės. Biznis eina gerai žiemą ir 
vasarą. Pardavimo priežastis 
svarbi-Patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
4609 Wentworth Avė.

Telephone Boulevard 7924

labai

PARSIDUODA Storas cigarų 
cigaretų kendžių ir notion, ren- 
da pigi 40 dol. dėl pragyveni
mo 6 kambariai.

2523 So. Halsted Str.

( PARDAVIMUI malevos ir 
geležies krautuvė geroj apie
linkėj apgyventoj kolonijoj, 
biznis geras, stakas naujas atsi 
randa po nr. 4501 So. Wood St

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalų kreipkitės pas 
! A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.

PINIGAI! PINIGAI! PINIGAI!
Padvigubinkit savo pinigus į vieną 

metą. Lotai prie St. Louis ir Trupi- 
bull Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
vieno savininko per 38 metus, dabar 
yra parduodami ir atiduodami labai 
pigiai, taip pigiai kaip $350, pusė pi
nigais, kitus išmokėjimais į metus lai
ko. Tie lotai yra pigiau negu, kad jus 
galėjote nupirkti 15 metų tam1 atgal. 
Ten yra pastatyti $8,500 verti mūri
niai bungalow ant tų lotų. Neatidė
liokite, pirkite 3 ar 4 lotus ir vėl par
duokite juos su pelnu.

JOHN L. SHERIDAN, Agentas 
140 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 7517

Prie 37-tos ir Union parsiduoda du 
bizniavi namai. Parsiduoda už $8,500. 
Bandos j menesį $110.

BARGENAI PRIE CANALPORT 
AVENUE.

Trys namai, vienas mūrinis, du me
diniai, vienas bizniavas, ant kampo, 
parsiduoda Už $19,000. Randos neša 
$2,020 į metą.

Kampinis bizniavas muro namas ir 
vienas medinis, ir lotas. Parsiduoda 
už $12,000. Randos neša per metus 
$1,530.

šiuose namuose yra visi moderniš
ki įtaisymai.

NAMAI
i Naujas mūrinis, 2 flatų, 5-5 kam- 
>arių, aržuolo trimai ir grindys, kar
štu vandeniu šildomas, sun parlorai, 
ugnavietės, knygoms keisai, panel val
gomas kambarys, tile vana, pastaty
tas ir tub, tile stogas. Kaina $13,000, 
engvais išmokėjimais.

Tokios pat mados, namas, su 6-6 
kambariais, $14,800.

5 kambarių mūrinė bungalovv, vis
kas vėliausio įrengimo, aržuolo tri
mai, tile stogas, netoli elevatorio ir 
karų linijos, $8,900.

Tos kainos yra žemos, turi turėti 
$4,000 pinigais.

C. A. CARLSON, 
Namų Budavotojai

Phone Lawndale 5295, Cicero 72 
2136 $. 48 Avė., Cicero. III.

Ofisas atdaras nedėlioj.

MEDINIS NAMAS 3 FLATŲ 
5804 Wentworth Avė.

2 po 5 kambarius ir 1-4 kambarių, 
vanos, elektra, pečiais Šildoma, 3 
karų garadžius, .rendos $100 į mėnesį. 
Kaina, $7,750, pinigais $3,000, kitus 
išmokėjimais.

WHITLEY AND CO.
215 W, 63 St.

Tel, Wentworth 0578

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Elegantiška 5 kambarių mūrinė 

cottage, visi aržuolo trimai ir grin
dys, furnacf šildoma, namas naujai 
malevotas ir dekoruotas, porčiai su 
sieteliais nuo audros langai, geroje 
apielinkėje. Bargenas $6,500, su iš
mokėjimais galima susitaikinti.

5-5 kambarių, 2 flatų, medinis na
mas, aržuolo trimingai, fumace apšil
domas, garadžius naujai malevotas, 
vienas blokas nuo 63 gatvės ir Kedzie 
Avė. Tas yra tikras bargenas už 
$7,950, pinigais $3,000.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 2019 So. Jefferson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St„
* kampas Lake St. 

Room 510

SOUTH Side flatas, 47 PI. netoli 
Union Avė., medinis, 4 flatų, 4 ir* 5 
kambariai, kieto medžio trimingai, 
elektra pečiais kūrenamas. Namas 
gerame padėjime, reikia $4,000 pini
gais. Bargenas už $6,500. H. J. 
Coleman Co., 4729 S. State Street, 
Drexel 1800.

4 FLATŲ po 4 kambarius na
mas, $3,200, 3838 Norma] 
Avė. Savininkas

3106 Archer Avė. 
Lafayette 0957

PARDAVIMUI per savininką 
•1% augšto mūrinis namas, 5-5 
kambarių. Kaina $9,000.

Atsišaukite
1107 N. Ridgeway Avė. Chicago.

BRIDGEPORTE ant Union 
Avė., 2 aukšty namas, aukštas 
skiepas, cemento fondementas, 
viškai, 2 pagyvenimai po 5 ir 6 
kamb. Kaina tiktai $4,300 įmo 
kėli $2200 turi būt parduota 
ne vėliau ’ kaip, nedėlioj. Kreip
kitės tuojaus pas.
CHAS J. BAGDZIUNAS & CO.

736 West 35-th Str.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5 ir 5 kamb. šiltu vande 
niu apšildomas, valgomas kambariai 
štaisyti yra . Viskas ar’žuolo, stiklais 
apdaryti porčiai. Garadžius 2 ma
šinoms. Mr. Zieman, 2104 So. 50th 
Avė., Cicero, UI.

Parsiduoda bizniavas namas dviems’ 
pagyvenimais, geroj vietoj, netoli 
lietuviško vienuolyno; galima pirktis 
su bizniu, arba be biznio vieną namą. 
Parduosiu pigiai. Reikia kreiptis j 
savininką šituo adresu:

2321 W. 69th Street, pirmos lubos.
Tel. Republic 6248.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
3 flatų mūrinis namas įJo 7 kam

barius. su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai arba mainysiu ant geros 
lllCGS

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI geras mūrinis biz- 
nevas namas ant Bridgeporto, didelis 
gražus Storas ir 6 fletai 3 po 6 ir 3 

o 4 kanjbarius, maudynes, elektra, 
didelis dimentuotas beismantas, pe
čiais apšildomas, rendos į mėnesį $200. 
Kaina tik $16,500 ir garadžius dėl 2 
mašinų, arba mainysiu ant loto, au- 
tomobiliaus ar grosenės ,del platesnių 
žinių kreipkitės pas Jos. Augaitis, 751 
W. 31 St. Tel. Yards 6296.

PABDAVIMUI.1 Bergenas. 6 
kambarių tikra mūrinė cottage. 
Kaina $3.750, pinigais $1,000, 
kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Savininkas. Soo Land Co 

2136 No. Western Avė.

NAUJAS NAMAS. Pardavi
mui per savininką, 2 flatų, 
5 kambarių, miegamas porčius, 
naujoj lietuvių kolonijoj, 6641- 
6643 So. Washtenaw Avė. Ber
žo ir aržublo trimingai, pabu- 
davdtaš’ į fub, tile vestibulas ir 
prausyne, knygoms šėpa, ug- 
navietės, pečiai, ledaunės. Vis
kas užbaigta, galima krausty
tis. Savininkas ant pareikala
vimo subatoj ir ncdėlioj. Šau
kite Stewart 3623.

MORTDECIAI -PASKOLOS

PARDAVIMUI. Bargenas. 
2x5 ir 1x4 tikras mūrinis na
mas, moderniškai įtaisytas, 
renda $95 j mėnesį. Kaina $8,- 
300, pinigais $3,000. Savininkas 

Soo Land Co.
2136 N. Western Avenue. ~

NAMAI 3 namai netoli Og- 
den Park, susidedanti iš 2 fla
tų, mūriniai, moderniški, karš
tu vandeniu šildomi, 5-6 kam
barių, visi aržutolo trimingai, 
tile vanos ir vestibule, 5 kam
barių cottage ir 3 flatai po 5 
kamb. kiekvienas, 2 karų gara- 
džius. Tas yra bargenas. Kaina 
$23,000 su $8,000 pinigų.

Sheehan Witous and Co., 
1654 W. 63 St. Prospect 1910

PARSIDUODA 2 augštų me
dinis namas, cemento pama
tais, rendos $70, kaina $6,500. 
Lietuviška apielinkė.

Atsišaukite:
2851 W. 38th St.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka 

% akro taip pigiai kaip .................$179
Yz akro taip pigiai kaip ........... $395

35 minutos iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

Tikietas mažiau negu 10c.^ 60 trauki
nių kasdien; netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios.
$50 pinigais, kitus po $5 į mėnesį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Cricago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas in
formacijas kas link jūsų % ir % 

akro lotų.
Vardas .......................... ;..................
Adresas ............................................

Namg Statytojai
Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir flą- 
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
narna dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentąs.

Atsišaukite į
“Naujienas”, No. 352 *

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Speciales vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus* užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeleyv1643 
Sara Patek, Principal

/ r*""...... ...

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiufto mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole- 

| gijoje ir daug jau yra praktikuo- 
; Jančių gydytojų, dendistų, advoka- 
Į tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 

Mes pagejbėjome Šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St,

netoli Milwaukee Avė.

AUTOMOBOUU MOKYKLA
Automobilių mekanikai uždirba 

■“'50 ir daugiau j savaitę. Daug dar
bų laukia automobilių mekanikų. 
čia yra gera proga išmokti. Moki
name praktiškai, ant visokių auto
mobilių, dienomis ar vakarais.

PETER GUSITIS, 
3238 So. Halsted Str.
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