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Tautų Sąjungos se
sija prasidėjo

Gruzinai bandę nuversti 
bolševikų valdžią

Kruvina kova su Ku-Klux-Kla- 
niečiais Herrine

Šeši paskendusio laivo 
žmonės išgelbėti

Per keturias dienas jie plūdu
riavo vandeny, ligi1 buvo plau
kiančio laivo užtikti.

- Jauty Sąjungos penktas 
susirinkimas prasidėjoy - - - - - -

Britų ir Franci jos delegacijoms 
vadovauja premjerai MacDo- 
nald ir Herriot

ŽENEVA, Šveicarija, rugsėjo 
1. — šiandie tapo atidarytas 
penktasis Tautų Sąjungos susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
Tautų Sąjungos Tarybos pirmi
ninkas, Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Paul Hymans. Pami
nėjęs įvykusią tarptautinę kon
ferenciją Londone, kur buvo pa
siekta susitarimo su Vokietija 
reparacijų klausimu, jis pasakė, 
Kad šita sutartim padaryta di
delis žingsnis prie Europos nu
siraminimo ir progreso.

Tautų Sąjungoj yra atstovau
jamos penkiasdešimt keturios 
valstybės. v

Britų delegacijai vadovauja 
ministeris pirmininkas MacDo- 
naldas, FrancijoS — premjeras 
Herriot.

Susirinkimo pirmininku išrin
kta buvęs Šveicarijos preziden
tas Dr. Giuseppe Motta.

Gruzijoj bandyta nuversti 
soviety diktatūra

Keliuose miestuose ir mieste
liuose įvykęs sukilimas, bet 
likęs bolševikų nuveiktas.

TIFLISAS, Gruzija, rugsėjo 
1.— Gruzijos komisarų tary
bos oficialiu pranešimu pra
eitą penktadienį keliuose Gru
zijos miestuose ir miesteliuo
se buvę bandyta padaryti su
kilimas tikslu nuversti sovietų 
diktaturą. gruzinų respublikoj.

* Kutaiso distrikte maištinin
kai buvę užgrobę Tšiahirį, bet 
paskui buvę valdžios jėgų nu
veikti, ir maištas likviduotas. 
Sukilimo vadai esą suimti.

Kruvina kova su Ku-Klux- 
Klaniečiais

6 žmonės nušauti, kejetas su
žeistų. Riaušėms gesyti atvy
ko milicija.

< x-----------
IIERRIN, HI-, rugp. 31. —Per 

keletą pastarųjų savaičių virusi 
\Villiamsono kauntėj kova tarp 
ku-klu-klaniečių ir jiems prie
šingųjų žmonių vakar perėjo į 
kruviną bataliją, kurioj šeši 
žmonės krito negyvi. Keturf nu
šautųjų yra klaniečiai, vienas 
deputy šerifas ir vienas paša
lietis. Septyni kiti buvo sužeisti.

Neramumų vieton, tvarkai 
įvykinti ir daboti, atvyko dvi 
valstijos milicijos kompanijos.

IIERRIN, III., rūgs. 1. — Po
licijos teisėjas Hicks ir valstijos 
prdkuroras Duty bendrai išda
vė trisdešimt du varentu areš
tuoti asmenis, dalyvavusius pra
eitą šeštadienį kruvinose kau
tynėse tarp ku-klux-klaniečių ir

jiems priešingųjų piliečių. Visi 
jie kaltinami dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybės.

šerifas Galligan, ne klanie- 
tis, ir dvidešimt jo padėjėjų, ve
dusių kovą su Iraniečiais, tapo 
areštuoti. •

Devyni klaniečiai, kurie buvo 
vakar suimti ir nugabenti į Har- 
risburgo'kalėjimą, tapo praeitą 
naktį iš to kalėjimo išgabenti į 
Murphysborą, kadangi buvo 
gauta žinių, jog klaniečiai ren
giasi pulti kalėjimą, idant iš ten 
paliuosavus saviškius.

Dabar, milicijai patroliuojant 
gatves, miestely atrodo viskas 
ramu- i
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Vokiečiu manifestacijos 
Tannenberge

BERLINAS, rugp. 31. — 
Tannenberge, Rytų Prusnose, 
šiandie milžinišku susirinki
mu buvo pabaigtos ištisą sa
vaitę besitęsusios patriotinės 
vokiečių manifestacijos dešimt- 
metinėms rusų kariuomenės iš
vijimo iš Rytų Prūsų sukaktu
vėms paminėti. Minioms kal
bėjo trisdešimt du vokiečių ar
mijos generolai ir padėta kam
pinis akmuo karo paminklui. 
Generolui Hinuenburgui kelta 
didžiausių ovacijų, nors Luden- 
dorfas buvo visur šaltai pri
imamas.

Savinkovui mirtis pakeista 
kalėjimu

LONDONAS, rugp. 30. — 
Pasmerktam sušaudyti genero
lui Savinkovui, buvusiam admi
rolo Kolčako padėjėjui, sovietų 
vykdomasis komitetas mirties 

bausmę pakeitė dešimčia metų 
kalėjimo, sako Reuterio tele
grama iš Maskvos. Tai padaryta 
dlel to, kad Savinkovas prisiža
dėjęs daugiau nebekovoti prieš 
sovietų valdžią.

KAST HAMPTON, N. Y., 
rūgs. 1. — Plaukiąs iš Buenos 
Aires į New Yorką garlaivis 
“Southern Cross” šį rytą išgel
bėjo jūrėse šešis jurininkus, ku
rių škuneris “Samuel Hath- 
away” paskendo laike siautusios 
praeitą antradienį Atlantiko pa
kraščiu audros.

Išgelbėtieji jurininkai buvo 
rasti bepluduriuoją viršum pa
skendusio škunerio dankčio. 
Taip jie išsilaikė per keturias 
dienas, maitindamies skrendan
čia žuvim, kuri jiems, kartais 
pavykdavo sugauti, ir gerdami 
vandenį, kurio lyjant susirink
davo jie savo skrybėlėmis.

Nelaimingieji buvo taip prisi
kentėją ir privargę, kad juos 
tuojau teko padėti laivo ligoni
nėj.

Pasikėsymas nužudyti 
Japony generolą

/ ________ _

TOKIO, Japonija, rūgs. 1. — 
Šiandie buvo padaryta bandy
mas nužudyti generolą Masata- 
ro Fukuda. Šovė jį tariamas so
cialistas Kyutaro Vada, bet ne
pataikė. šovikas tuojau suimta.

Paaiškėjo, kad puolikas norė
jo atkeršyti, gen. Fukudai už sa
vo brolį, kurs buvo užmuštas 
lygiai metąį atgąl kąi Tokioj 
buvo paskelbtas kaVo' stovis ir 
kai miesto komendantu buvo 
gen- Fukuda.

Suėmė oficierus kursčiu
sius maištą

LISBONAS, Portugalija, rug- 
piučio 30. — Revoliucininkų 
grupė, trijų oficierų ir devynių 
seržantų vedama, praeitą vaka
rą atėjo į šv. Jurgio Rūmų ka
reivines ir ėmė kurstyti karei
vius maištan- Kareiviai tečiau 
nepaklausė ir visus kurstytojus, 
kartu ir oficierus, suėmė ir ati
davė civilei vyriausybei.

SEIPEL AMNESTUOJA
ŽMOGŲ, KURS BANDĖ 

JĮ NUŽUDYTI

Papa apsivylęs 
amerikiečiais

Padovanojo jiems du nauju 
kardinolu, o jų dėkingumo 
doleriais nesulaukė.

ROMA, rugsėjo 1. — Tuo 
laiku, kai du Amerikos katali
kų arkivyskupu chicagiškis 
Mundeleinas ir nevvyorkiškis 
Hayes buvo papos keliami į 
kardinolus, buvo skelbiama, 
kad Amerikos katalikai, atsi
dėkodami papai už suteiktą 
jiems tokią didelę garbę, sudė
siu gausią pinigų sumą busi
mos misionierių parodos Vati
kane išlaidoms padengti.

Ta žinia, nCrs buvo energin
gai tuomet užginama, vis tik 
padarė nemažo rengiamos pa
rodo? direktoriams ambaraso, 
nes ji stipriai pakenkė bizniui. 
Katalikai visame pasauly, ma
nydami, kad amerikiečiai iš- 
tikrųjų atsidėkos papai, pa
rengdami misionierių parodos 
išlaidas, tos parodos finansa
vimu maža besirūpino.

Amerikiečiai betgi neatsidė
kojo — ir parodos direktoriai 
nebeįmano ką daryti. Parodos 
įtaisymas, aprūpinimas ir išlai
kymas pavilionų Vatikano so
do, sako, pareisiąs viso 10,000,- 
000 lirų (dabartiniu kursu 
apie 440,(MM) dolerių.) Tuo 
tarpu toms išlaidoms padengti 
tesurinkta iki šiol vos 100,000 
lirų.

Kad parodą galėtų lankyti 
visokių klasių žmonės, įeina
mieji bilietai turėsią būt ne
brangus. Iš įžangom įlietų, 
kaip apskaičiuojama, busią ga
lima surinkti gal apie 1,000,- 
000 lirų, taigi tiek tik, kad ap
mokėjus parodos [personalo 
algas. Kuo padengti kitos iš
laidos?

[Tai “hint” amerikiečiams, 
kad jie galų gale yis tik pasi
rūpintų atsidėkoti papai dole
riais už suteiktus jiems du 
kardinolus].

AI^ATOLE FRANCE’O PADĖ
TIS EINA BLOGYN.

PARYŽIUS, rugp. 31.— Gar
sus franeuzų rašytojas, Ana- 
tole France, jau dvi savaitės 
kaip iš lovos nekelia savo va
sarinėj rezidencijoj Touraine. 
Paskutinėmis valandomis jo 
padėtis žymiai pablogėjo.

80.000 VOKIEČIU KATALIKU 
SUVAŽIAVIMAS

Perkūnas užmušė du jau
nuoliu; kiti trys buvo 

apsvaiginti
Praeitą sekmadienį 'Sand 

Dainose (D u nes.), netoli Miliu
lio, perkūnas užmušė du vai
kinu, Isadorą Golstoiną, 18 
melų, ir Barncy Littmaną, 17 
metų, abudu iš Chicagos. Juo
du su trimis kitais savo drau
gais buvo išvažiavę į Diunas 
šventėms praleisti. Bežaidžiant 
ežero krante, užėjo smarkus 
lietusi su perkūnija ir jie nubė
go po artimu medžiu pasislėp
ti. Bet čia medin trenkė per
kūnas,. ir visi penki vaikinai 
krito ant žemės. Minėti du bu
vo užmušti negyvai, kiti trys 
buvo tik apsvaiginti ir vėliau 
atsigavo.

6 darbininkai užmušti
Kiti 7 mirtinai sužeisti įvykus 

gazolino ekspliozijai

PITTSBURGH, Pa., rugp. 30.
— People’s Natūrai Gas kom
panijos garaže praeitą naktį 
įvyko gazolino rezervuaro spro
gimas, kurio šeši darbininkai li
ko užmušti, septyni mirtinai su
žeisti ir kiti septyni lengviau 
kliudyti. Dalis People’s Natūrai 
Gas kompanijos triobčsio- buvo 
išgriauta. Ekspliozija įvyko lei
džiant gazoliną iš- atgabento 
1,500 galonų tanko į garažo re
zervuarą.

Jungtiniy Valstiją lakū
nai Labradore

J. V. GARLAIVIS RICH- 
MOND, ties Labradoru, rups. 1.
— Jungtinių Valstijų lakūnai, 
Įeit. Smith ir jo draugai baigia 
savo kelionę aplink pasaulį, šį 
rytą, 6:29 vai. išskridę iš Ivig- 
tuto, Grenlandijos, kaip 1:18 
vai. po pietų jie . atlėkė į Ice 
Tickle, Labradore, padarę lai
mingai 572 mylias per jūres į 
6(4 valandos.

MERGELĖS SALOSE SIAUTĖ 
BAISI VĖSULA

Neramumas Lenką- 
Rusy pasieny

KAUNAS, rugp. 7 (E.), -r- 
Rygos korespondento praneši
mu, lenkų-rusų pasieny paste
bimas neramumas sąryšy su 
nuolatiniais įsiveržimais lenkų 
teritorijon ginkluotų burių iš 
Sovietų Rusijos.

Sunku(pasakyt, ar tai yra or
ganizuoti būriai; užpuolikai pa
prastai esą gerai apginkluoti ir 
disciplinuoti [ir daro reguliari- 
nių kareivių įspūdį; jie grįžta 
atgal už sienos kaip tik paste
bi didesnį lenkų kariuomenės 
būrį.

Maskvos bolševikai nuolat pa
reiškia, kad tai esą insurgen
tai, nepatenkinti Lenkijos poli
tiniu rėžimu, ir susideda dau
giausiai iš gudų ir ukrainiečių, 
kuriuos prijungimas prie Len
kijos padaręs prieš jų norą Len
kijos piliečiais.

Geriau painformuoti asmenys 
tačiau tikrina, kad tie būriai 
yra organizuoti su bolševikų ži
nia. Pasak žinių iš Maskvos, 
bolševikai duoda daug svarbos 
nesenai įvykusiam susirėmimui 
tarp lenkų kariuomenės ir “ne
žinomo būrio iš 100 raitelių ir 
pėstininkų“, kurs puolęs lenkų 
miestelį Stolbcy, užmušė 7 po
licininkus ir sužeidė daug kitų, 
apiplėšė paštą ir kitas įstaigas, 
pagrobę iš jų dokumentus ir pi
nigus, ir po susirėmimo su len
kų raiteliais, pasislėpė sovietų 
teritorijoj.

14 FILIPINŲ SKAUTŲ MAIŠ
TO LYDERIŲ EINA KALĖTI

MANILA, Filipinai, rugp. 31.
— Sąryšy su Filipinų skautų 
maištu, Fort McKinley karo 
teismas pasmerkė 14 maišto 
lyderių kalėjimui nuo penkių 
iki dvidešimties metų.

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
BERLINO SANATORIJOJ

BERLINAS, rugp. 31. — 
Naujai išrinktasis Meksikos 
prezidentas Gailės apsigyveno 
vienoj privačioj Berlino sana
torijoj savo sveikatai pataisyti. 
Jį prižiūri specialistas prof. 
Krause.

TRYS MEKSIKOS OFICIERA1 
SUŠAUDYTA

NOPALAPAN DE ZARAGO- 
ZA, Meksika, rūgs. 1. — Ties 
Istįhmuso geležinkelio stotim va
kar liko sušaudyti trys oficierai: 
maj- Chuna, kapt. Domingo Ma- 
yoral ir serž. Enrico Alvarez. 
Visi trys buvo kaltinami dėl 
bandymo sukelti garnizono -ka
reivių maištą.

VIENA, Austrija, rugps. l.-r- 
Austrijos kanclerius Ignaz Sei- 
pel, kur praeitą birželio mėnesį 
buvo jauno fabriko darbininko 
Karolio Javoreko pašautas, krei
pėsi į prezidentą Hainischą pra
šydamas, kad prasižengėlių kla- 
sėn, kuriems prezidentas žada 
paskelbti amnestiją, butų pri
skirtas ir Javorekas.

NORI SUTAIKYTI REVOLIU
CINES FAKCIJAS

IMA NAGAN TEISĖJĄ DEL 
PROHIBICIJOS LAUŽYMO

HELSINKAI, Suomiai, rugp. 
30. — Suomių valstybės gynėjui 
duota instrukcijų pradėti krimi- 
nalę bylą prieš vieną žymų suo
mių teisėją, Abo miesto aukšto
jo teismo pirmininką, kaltinamą 
dėl prohibicijos įstatymo laužy
mo.

Tasai teisėjas jau pirmiau dėl 
tolygaus prasižengimo buvo nu
baustas pasi mokėti 2,500 mar
kių. t

WASHINGTONAS, rugp. 30. 
— Jungtinių Valstijų vyriau
sybė instruktavo savo charge 
ęl’aff aires Tegucigalpoj, p. 
Stokeley Morganą, kad jis ban
dytų daryti žingsnių sutaikyti 
revoliucinėms Honduraso fak- 
cijoms.

DEVYNI BRAVORAI IR 39 
VALDININKAI SUIMTA

PHILADELPHIA, Pa., rugp- 
30. — Distrikto prokuroro įsa
kymu užareštuota devyni vietos 
bravorai ir suimta trisdešimt 
devyni jų valdininkai. Pastarieji 
bus atiduoti kriminaliam teis
mui dėl laužymo prohibicijos įs
tatymo.

Lietuvos žinios.
GELŽKELIO Iš KLAIPĖDOS 

.... I PALANGĄ REIKALU

KAUNAS. — Iš Klaipėdos at
vyko Kaunan krašto direktori
jos narys p. Borchertas rūpintis 
gauti Vyriausybės sutikimo ir 
paramos tiesti naujam geležin
keliui iš Klaipėdos į Palangą, 
šis projektas turi didelės svar
bos ne tiktai pačiai Klaipėdai, 
kur žymiai sumažntų nedarbą, 
palengvntų butų krizį ir padi
dintų žvejų uždarbį, bet taip 
pat yra svarbus ir visai Lietu
vai, nes Palangą sujungtų gele
žinkeliu su visa Lietuva, kas 
žymiai pakeltų Palangos, kaip 
kurorto, reikšmę- Kiek tenka 
patirti, Kaune šis sumanymas 
randa palankumo. Geležinkelio 
ilgumas arti 16 kilometru ir ki
tais metais jis jau butų "baigtas 
statyti.

JUROS MINOS NETOLI KLAI 
,PĖDOS UOSTO

KAUNAS. — Maždaug 2 ki
lometrų į šiaurę nuo šiaurinio 
molo liepos 16 d. juroje pasirodė 
iš kažin kur atplaukusi mina. 
Čionykštės įgulos sprogdinimo 
komanda liepos 17 d. šitą miną 
turėjo .sprogdinti. Tuo tarpu mi
na dabojama ir juroje žymima 
raudonomis vėliavėlėmis. Lai
vams pavojaus* nėra- Tai bene 
pirmas kartas kad tiek arti Klai
pėdos uosto pasirodė mina. Ry
gos įlankoje ir visoje šiaurinėje 
Baltijos juros srity iki dabar 
dlar plaukioja didelis skaičius 
minų iš karo sudarydami lai
vams kartais netikėto pavojaus.

PANEVĖŽY SUSEKĖ KOMU
NISTUS.

KAUNAS (E). — Kriminali
nė policija naktį į rugpiučio 7 d. 
Panevėžy susekė komunistų or
ganizaciją. Suimti 2 organizaci
jos vadai: G- Gerševičius ir R. 
Skorolinas. Kartu daug komuni- 

' t

stinės literatūros, proklamacijų 
ir komunistų vėliava. Byla per
duota politinei policijai, kur 
agitatorius tardo.

BERLINAS, rūgs. 1. — Va
kar Hanovere prasidėjo Vokie
tijos katalikų suvažiavimas, ku- 
rin suplaukė apie 80,000 katali
kų iš visų Vokietijos dalių. Su
važiavimas turės nustatyti pla
ną milžiniškai kampanijai už 
“praktinę krikščionybę“.

DIDELI FRANCUOS KARIUO
MENĖS MANEVRAI

PARYČIUS, rugp. 31. — Lo
taringijoj, į vakarus nuo Saa- 
ros klonio prasidėjo dideli 
Francijos kariuomenės manev
rai, kuriems sumobilizuota in- 
fanterija, artilerija, inžinie
riai ir aviacijdsi jėgos.

Chicago ir apielinkė — Apla
mai gražu ir vėsu; vidutinis, di
džiumoj šiaurės vėjas, — taip 
šiai dienai pranašauja oficialis 
oro pranašas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 67° F. '

šiandlie saulė teka 6:14, lei
džiasi 7:26.

ST. THOMAS, Mergelės Sa
los, rugp. 30. — Praeitą naktį ir 
šį rytą Mergelės Salas (Mažuo
se Antilinose, Vak. Indijose) At
lankė baisi vėsula. IVIečlžiai buvo 
SU šaknimis išvartyti, daug na
mų sugriauta, taipjau nemaža 
smulkesnių laivų sudaužyta. Ar 
žuvo kiek ir1 žmonių, kol kas ži
nių nėra. ___ »___ .
SOV. RUSIJOS ATSTOVYBĖS 

KARININKAS APSIVOGĖ ..

RYGA [E].—Rusijos atsto* 
vybės Rygoje karininkas šmidt 
šiomis dienomis pabėgo su 500;- 
000 latvių rublių atstovybės pi
nigų.

MASKVOJ SUIMTA 12 ŽMO
NIŲ DEL FAŠIZMO

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
31.— Telegrama iš Maskvos 
praneša, kad ten tapę areštuo
ta dvylika asmenų, kaltinamų 
dėl bandymo sukurti fašistų 
organizaciją.

BANKAS UŽSIDARĖ

LIVINGSTON, Mont., rugp. 
29. —. Vietos Northwestern 
National bankas šiandie užsi
darė savo duris, einant ban
ko direktorių nutarimu. Ban
kas buvo inkorporuotas su 
100,000 dolerių kapitalu ir tu
rėjo $160,000 depozitų.

Greičiausias Pinigų
Pasiuntimo Budas

/Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstom, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

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

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTO 
HAUJISHOS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Sveikatos Dalykai
ŠVARI BURNA

Keletas metų atgal Dr. Mayo 
vienas Amerikos geriausių chi
rurgų, pasakė, kad dentistai tu
rės imti žingsnius medicinoj. 
Sykiu su šiuo pranešavimu, nau
jas burnos higienos vajus sten
giasi išmokinti tris dalykus.

1. Kiek blėdies yra padaroma 
kūno sveikatai, kuomet burna 
yra nešvari, dantys neprižiūri
mi, kiauri ir smagenos nesvei
kos.

2. 
visu

Tinkami budai atitaisymui 
burnos ligų.
Kaip išvengti ^antinių Ii-

gų.
Labai mažai žmonių težino, 

kad burnos stovis liečia tris 
svarbiausius gyvenimui daly
kus: valgį, vandenį ir orą. Nie
kas negali gyventi be šių trijų 
dalykų. Valdžia leidžia dįideles 
pinigų sumas, kad vanduo ir val
gis butų švarus, šeimininkės 
stengiasi, kadį puodai ir indai, 
kuriuose valgis laikomas, butų 
švarus. Visos smulkmenos kai 
dėl švaraus valgio yra aprūpi
namos, bet kuomet jis pereina 
per lupas, dažniausiai jis užsi
krečia, nes dauguma burnų yra 
nešvarios. -
, Kaip užlaikyti burną švariai, 
kad neleidus dantims puti? štai 
keturi praktiški patarimai:

1. Burna turi būti gero den- 
tisto prižiūrima. Eik pas gerinu
sį, kokį gali 
jį dažnai eiti 
rius sykius į

isjj dan-

kurių skaitlius yra valdžios ap
robuotas. Nekvotiniai immigran- 
tai, t. y. tie, kurie neskaitomi 
savo šalies kvotoje, yra nevedu
sieji vaikai, neturintys 18 me
tų amžiaus, arba žmona Jung
tinių Valstybių piliečio, kuris 
gyvena Jungtinėse Valstybėse, 
kuomet immigracijos vizos pra
šymas paduotas.

, Kita nekvotinių immigrantų 
grupė, tai tie immigrantai pir
miau teisėtai įleisti į Jungtines 
Valstybės, kurie grįžta iš užru- 
bežio po laikino svečiavimo; 
immigrantai gimusieji kitose 
Amerikos šalyse, jų žmonos ir 
nevedę vaikai neturintys 18 me
tų amžiaus; bona fide studen
tai, turintys mažiausiai 15 me
tų, kurie nori įvažiuoti į Jung
tines Valstybes tik mokslo rei
kalais, pažymėtoje mokykloje, 
kolegijoje, akademijoje, semina
rijoj ir universitete. Darbo De-? 
partamento Sekretoriaus patvir
tinto.

Svarbi nekvotinių immigran
tų klasė yra profesoriai ir ku
nigai. Senas kvotos įstatymas 
įleisdavo kaipo nekvotiniai^ 
immigrantais ne tik profesorius 
ir kunigus, bet ir kitų profesi
jų narius. e Naujas įstatymas 
šiaip skamba: Prie nekvotinių 
.immigrantų priklauso immi- 
grantas, kuris per du metu prieš 
prigavimą aplikacijos leidimui į 
Jungtines Valstybes buvo, ir 
kuris nori įvažiuoti į Jungtines 
Valstybes vien tik, kad tęsti sa
vo pašaukimą ar tai kunigo ar 
kolegijos, akademijos, seminari
jos ar universiteto profesoriaus: 
jo žmona, ir nevedę vaikai, ne
turintys 18 metų amžiaus, jei 
Sykiu su juo važiuoja, ar vėliau 
žada atvažiuoti.

Visi kiti immigrantai yra 
kvotiniai immigrantai; tik tiek 
jų bus įleidžiama, 
lies kvota nurodo- 
kurios grupės

—MM——   ■ ni

narius visų priimtų profesijų, 
bet taip-pat profesionalius akto
rius, artistus,, prelegentus, dai
nininkus, kaip lygiai slaugas ir 
tarnaites. Dabar nėra duodama 
specialūs pirmenybės tokioms 
žmonių grupėms, išskyrus pro
fesorius ir kunigus.

[ELIS] .

SKAITYTOJŲ BALSAI.
' GARSUS REDAKTORIUS

" ■» II. "

' ‘^Draugas” giriasi, kad jo 
redaktorius esąs panašus į 
“Naujienų 
t į. Skirtumas 
kad “Draugo” 
terius kalbąs.

Iš paviršiaus 
go” redaktorius 
Grigaitį, bet protiškai jis toli 
atsilikęs.

Kai buvo paskelbta, kad 
“Draugą” redaguosiąs naujas 
redaktorius, kuris net Šveica
rijoje universitetą baigęs, tai 
tikėjaus susijaukti rimtų 
straipsnių. Tiesą pasakius, pa
matęs jo paveikslą “Drauge”,, 
aš išpradžių maniau, kad tai 
Dtr. Graičiunas, kuris kiek prieš- 
tai prašė “Draugo” patarti, kas 
jam daryti.

Bevartydamas “šveicariško 
profesoriaus” redaguojamą 
laikraštį, aš nieko negalėjau 
pastebėti, kaip tik vyčius, baž
nytines aukas ir “trupiniukus”, 
kur visai “ne profesoriškai” 
koliojama priešingų nuomonių 
asmenis.

Išpradžių netikėjau, kad tas 
garsus redaktorius mokėtų ko- 
liotis. Bet juo tolyn, tuo jis 
labiau prapliupo.

Už tokį gabumą naujajam 
“Draugo” redaktoriui reikėtų 
suteikti “kelionių daktaro” 
laipsnį. —F. Klikna.

redaktorių Grigai
čius tik tame, 
redaktorius po-

gal tas “Drau- 
ir panašus į

nfcti. Reikia pas 
nors tris ar ketu- 
metus- 
turi būti egzami-

nūbjami s^i ex-ray, kad suradus 
kokiam ’ £iofvy yra šaknys, ir 
kaulas apie ifeišakni^ nes to
se vietose yra pr, 
tų ligų. Visi dantys, kurių ner
vai išimti yra abejotini. Nors 
pas juos ir nesiranda skausmo, 
vienok* prie šaknies gali rastis 
votis, ir ex-ray tegali tai sura
sti.

3. Reikalauk, kad derftistas 
duotų visus smulkmeniškus pa
tarimus, kaip dantis prižiūrėti- 
Reikia pašvęsti nors tris minu
tes kas rytmetį ir kas vakarą 
plaunant smagenas ir dantis, ki
taip jų tinkamai negalima iš
valyti. Atmink, kad švarus dan
tis nepūs, ir švari burna neuž
krės valgio.

Nevartok daug cukraus, nes 
cukrus greičiausiai priveda prie 
dantų puvimo, negu kitas koks 
valgis. Gamta niekuomet nesky
rė mums cukraus koncentruoto
je formoje, bet norėjo, kad mes 
jį imtume naturalėj formoj; 
kO i p vaisiuose ir daržovėse.

• Profesorius Osler (jau mi
ręs), vienas didžiausių pasaulio 
daktarų, sakė: “Turite doktriną 
mokinti, ir turite ją mokinti vi
suomet. Ta doktrina yra — bur
nos švarumas, dantų švarumas 
ir gerklės švarumas, šie trys da
lykai turi būti jūsų sektos per] 
visą gyvenimą- Nėra 
dalyko taip svarbaus 
kaip burnos higiena”.

nei vieno 
žmonėms,

l FLIS]

Imigrantai ir svečiai

kiek jų ša- 
Vienok, ne

yra parinktinos 
įvirs kitų iki kvotos 50 nuošim
čių. Šitie parinkti immigrantai, 
kuriems duodama pirmiausia 
patarnavimas —• tai tie, kurie 
yra nevedę vaikai neturintys 21 
metų amžiaus, tėvas, motina, 

I vyras ar žmona Jungtinių Val
stybių piliečio, kuris pats yra 
21 metų amžiaus ar daugiau; 
toliau tokie kvotiniai immigran
tai, kurie yra prityrę agrikul
tūroj, jų žmonos ir vaikai ne
turintys 16 metų amžiaus (iš
imant tokią tautą, kurios meti
nė kvota nesiekia 300).

Amerikos piliečių žmonos ga
li įvažiuoti kaipo nekvotiniai 
immigrantai ir taipgi kaipo pa
rinkti kvotiniai immigrantai. 
žmona taipgi gali būti įleidžia
ma kaipo paprastas kvotinis 
immigrantas. Įstatymdavėjų no- 
raę yra leisti Amerikos piliečio 
žmonai įvažiuoti į Jungtines 
Valstybes, nors jos vyras Jungt. 
Valstybėse ir nebūtų pridavęs 
prašymo jos įleidimui, kas turi 
būti daroma atsitikimuose, kuo
met giminės yra nekvotiniai 
immigrantai arba kvotiniai 
immigrai^ai turintys pirmeny
bę. •

Sekanti du punktai yra įdo
mus visiems skaitytojams. 1921 
metų kvotinis įstatymas įleis
davo virš kvotos ne tik visus

DETROITO MOTERIS 
PASVEIKO

Sveikata pasidarė daug ge
resnė po vartojimo Ly<dia E 
Pinkham’s Vegetable Com- 

pound.

Detroit, Mich. — Jušų maža kny
gutė palikta pas mano duris yra ma

no geriausias dak
taras. Aš perskai
čiau ją ir pasakiau 
savo vyrui, ‘Meld
žiu nueiti ir nuj 
piikti man Lydia 
E. Pinkham’s Com 
pound, aš 
jas vartoti’, 
mą menesį 
vartojau tris 
liūs 
Compound ir vie-

noriu
Pir- 

aš iš- 
bute- 

Vegetable

ną Lydia E.Pinkham’s Blood Medicine 
ir vartojau Lydia E. Pinkham’s Sana- 
tive V/ash. Kad jus žinotumėt kaip 
aš dabar gerai jaučiuosi! Kuomet 
mano draugai sako kad jie “Serga, aš 
Tatarių jiems vartoti Lydia E. Pink- 
iam’s gyduoles. Labai ačiū jums už 
.ūsų gyduoles ir knygutę”. — Mrs. 
lamerink, 3765 — 25 St. Detroit, 
Mich.

Laikraščiuose ir knygutėse mes 
nuolat garsiname laiškus gautus nuo 
moterų, kurie išaiškina kaip joms 
lagelbėjo vartojant Lydia Ę. Pink- 
lam’s Vegetable Compound.

Tie laiškai turi vesti jus. Jei jus 
<enčiate nuo skausmų ir nervingumo 
arba hile nuo moteriškų ligų, atmin
ate, kad Vegetable Compound pagel
iojo kitoms moterims, turi pagelbėti 
ir jums. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Kas gali kaipo immigrantas 
įvažiuoti?

ion
kaipo ne-im\ii-

Naujas immigracijos įstaty
mas atskiria immigrantus, ku
rie atkeliauja į Jungtines Vak 
stijas apsigyventi nuo tų sve- 
timžemių, kurie atvažiuoj 
šalin laikinai,
grantai svetimžemiai, ir kuriu 
galima svečiais pavadinti. Svam
biausia klasė ne-immigrantų 
svetimžemių tarpe, — tai val
dininkai, jų šeimynos, palydo
vai, tarnai, darbininkai ir sve
timžemiai atkeliaujantys, kaipo 
turistai arba laikinai biznio ar 
pasilinksminimo reikalais. Kita 
grupė priklausanti prie tos kla
sės — tai jurininkai, tarnaujan
tys ant laivų, kurie įvažiuoja į 
Jungtinių Valstybių uostus, ir 
kurie laikinai apsistoja Jungti
nėse Valstybėse.

Immigrantai paskirstomi j 
dvi klasi. Yra kvotiniai immi- 
grantai, kurių skaitlius apribuo- 
tas, ir nekvotiniai immigrantai,

z

NUPIRK

Kaina $80

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRLNCF. AVĖ., CHICAGO

Tvorai padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais ausirašinėji . ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted StrM 

Chicago, m.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Nuo 1896 
WENNERSTEN*S 
yra prirengejai 
Apynių-S’alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri 
rengti.

MALT
and

HOPS
Combined

ra-

Tel. Lafayette 4228
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, Ui. Antradienis, Rūgs. 2, 1924

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS |

DR. VAITUSH, O. D
Lietuviu AWw Suecialista*

PAS MUS. TAS JUMS BUS< 
ANT, NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

ti

Namų Te!.: Hyde Park 3395

SPiNOGČAPHS :

žmogus 
dėl savo lį 
bet tik

savo nuo-

Kiekvienas 
skundžiasi 
atminties, 
keletas dėl 
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

Pasirinkimas Chi- 
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

DR. J. M. F1NSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 81.. Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nekėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Verta byla* viincsr Tctamvoe^ T-a-tami- 
nuojH Abstraktus, Pndr ro Virsimo Ir 
pardavimo Dokumentua ir ItraMojimua.

7 South Dearborn Street 
Telefonu Randolpb 3201 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telefonu Caual 10C7

dieną
______ /

A. A. Olis 
„ADVOKATAS

• 11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliotais riuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Št., arti Leavitt.St..
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant ftrba parduodant . Lotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

1 I

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teises ir real estate — 
specialybė. Utarainko ir ketver
ge vakare Naujienų ofise

\ 1739 So. Halsted St.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite<pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halated St.
. .............................................. į . i i >■■■ J

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

. Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

o

> f /?<*//' 17.

Apima tas 
ir Jumi!

Nekurie žmonės niekad neįverti 
na ką.turi. Rukiau. HELMARS 
per metų skaičių *ir tada permai
niau į maišyto tabako cigaretus. 
Bet parūkęs juos tūlą laiką, grį
žau prie Turkiškų ir, tikėkite 
man, nėra nieko panašaus Turkiš
kiems.”

Turkiškas Tabakas yra geriausias 
ir brangiausias cigaretams, 
HELMARS yra padaryti iš gry
no Turkiško Tabako. Dvidešimts 
HELMARS kainuoja Jums kelis 
centus daugiau negu 20 paprastų 
cigaretų, bet jie verti kiekvieną 
skirtumo centą, nes paprasti ciga- 
retai turi tik truputį Turkiško Ta
bako, kad paskaninti. HELMARS 
susideda iš vieno gryno Turkiško 
tabako, todėl pilni ir turtingi ska
numu.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BONES o/IOorlO

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti .gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate. Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų,. labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
. neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy

tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip, kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jp

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarime dykai.-
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GKISWOLI> MEDICAL OFFICE, 544 Woo<lward Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo JFr. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

S LA* kuopos randasi visuose didesniuose neėstuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tt* 
▼ynę” dovanai ir taipgi gauna ŠLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 0.00 ir 12.00 j savaitę.
t '' i-J-f /Del platesnių informacijų kraipkRIs Ijuo adresu:)■

' LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
3Q.7 W. 30th Stfeet, ■ Ncw York, N. Y

r "■■■■

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėj ima 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karšti atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toHregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančiu mažiausiai 
klaidas. Specialu atyda atkrelpiaras 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki fe v. Ned. 10 Iki 1 p. p. 
1545 West 47tb St.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą be skausmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su nerasi 
pieitom galima valgyti kiečiausią m*i> 
rtą. Gaian tuo j amą visą savo darbą, L 
lemas musų kainas. Sergėkite sa*f 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47tK Street. * 
Netoli Ashland Avė.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullmąn 5147

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

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

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

■m

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

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

, 490 Milwaukee Avė. and 
461 N.' Halsted St.

Haymarkct 1018» Hayraarket 4251

Completejn-Itself
Išgalanda razor gele
žei? be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstfa’* peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

Garsinkites “Naujienose^1 p

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. BorJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

- - —J----------------------------

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
911 Chicago Temple BIdg. 

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cįcero 5036 

Bridgeport kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520 
Tel. Central 6390

•Vak. 3223 S. Halsted Stų, Chicago 
Tel. Yords 4681 >
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Lietuvos prekyba
Sausio-kovo menesių, (1924 

m.) laikotarpy kaip išvežimai

Mallenauver, Pa.
Liūdnas reginis

Rugp. 21 d. man prisiėjo ap
lankyti ir šią vietą, kuri dau
giausiai yra žinoma tarp Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių 
“Castle Shannon No. 3. Šioje 
vietoje lietuvių ne daug randa
si ale ir tarp to mažo skaitliaus 
papuola matyti visokių atsiti
kimų.

Einant per tą anglių kasyk
lų kaimelį, žiuriu — sukrauti 
ant kelio rakandai ir mažų vai
kų buriukas bėginėja aplink. 
Vieni verkė, kiti taip sau žaidė. 
Tarp tų vaikų ir moteris vaikš
čiojo, dejuodama:: “O tu> Die
ve, kur mes dabar dingsime, kur 
mes dabar dingsime....” žiuriu, 
krapalioja ir girtas, vyras, ka
žin ką murmėdams. Pasiteira
vus, sužinojau, kad šie rakan
dai yra išmėtyti iš kompanijos 
stubos ir dėl to išmėtyti, kad 
jos vyras per kiek mėnesių nė
jo dirbti, o tik gėrė ir gėrė na- 
minėlę, nors maina dirbo kožną 
dieną ir žmonės smelkte smel
kėsi į tą mainą iš kitur atva- 
v • V ' f T'fziavę. ’i- 1 "

Tiek bėdos būt, jei tik vyras 
ir moteris butų išmėtyti, bet 
reginis širdį veria, kuomet ma
tai, kaip keturi vaikučiai, kurių 
didžiausias kokios 12 metų, o 
mažiausias kokio^^metų lie
kas be pastogės-: VyrJfc girtas 
ir visi neturi kJr nakvoti ir net 
nė ką valgyti, o vis per nami- 
nelę.—

— Pakeleivis.

senąjį Pittsburghą ir ar ne
mano, sugrįžti, tai Lucila pa
reiškė: ‘‘Kad Chicagoj yra
daugiau lietuviško judėjimo ir 
gal bus smagiau negu Pitts
burghe, nes čia nieks nieko ne
veikia. Jei nepatiks Chicagoj, 
tai sugrįšiu.” Aš pridūriau, 
kad ir Pittsburghe galima veik
ti, tik reikia veikėjų ir jus esa
te reikalinga ir čionai, bet ji 
man atkirto: “Aš noriu išmok
ti kaip reikia veikti.”

Teko man patirti, kad ir jos 
draugės, likusios Pittsburghe, 
lauks nuo jos žinių, kaip jai 
sekasi ir jei tik gerai, tai ir 
jos į Chicagą trauks. Mat, 
kaip tik Vaidyla padarė pra
džią, tai ir kiti veiklesnieji ei
na Vaidylos pėdomis. Labai 
negerai, kad taip apleidžiama 
Pittsburghas, ■' kuriame yra 
plati dirva, tik reikia darbi
ninkų.

Draugysčių susirinkimai.
IL. M. D. Name yra laikoma 

susirinkimų kiekvieną nedčl- 
dienį, bet į susirinkimus tiek 
mažai narių lankosi, kad jie 
ir neįvyksta, o tik raštininkai 

^paima mokesčius ir viskas. To
dėl joks veikimas nėra gail

imas. Tik yra išimtis su SLA 
10 kp. Į jos susirinkimus su
sirenka gana skaitlingai narių. 
Tik vargas su valdyba. Valdy
ba mažai lankosi j susirinki- 
mus, dažnai ateina vėlai arba 
visai neateina ir dažnai atsi
tinka, kad negalima susirinki
mo 'laikyti dėlei nebuvimo val
dybos narių. Tai yra labai ne
gerai ir nariai turėtų privers
ti valdybą daboti susirinkimus,

taip ir įvežimai Lietuvoj buv( 
daug*didesni, negu tuo pačh 
laiku 1923 metais. Įvežimai pa
didėjo nuo $3,210,000 iki $4,- 
850,000 ir išvežimai nuo $2,220,- 
000 iki $5,83,0,000.

Didžiausj/įvežimai buvo cuk
rus už $412,000-ir audiniai, ku
rių buvo už $1,221,000. Tarp iš
vežimų buvo linai, kainuojantys 
$1,739,000; sėmenys už $263, 
000; gyvuliai, — kiaulių uj 
$587,000 ; ir arklių už $394,000 
lentų už $550,000; ir kruopų už 
$392,000.

Vokietija užėmė pirmą viet^ 
prekyboje su Lietuva, įveždama 
į Lietuvą tavoro už $8,050,00C 
ir išveždama už $2,373,000 ar
ba 41 nuošimtį visų Lietuvos iš
vežimų. Britanija užėmė antri] 
vietą su $360,000 įvežimų ir $1,- 
351,000 išvežimų. Pirklyba su 
'Jungtinėmis Valstybėmis buvo 
maža, nes įvežimų tebuvo tik
tai už $203,000, o
Jungtines Valstybes už $169,- 
000.

Lietuvos įgijimas 
prekybos su kitomis šalimis pa
eina daugiausiai nuo agrikultū
ros produktų didėjimo, o ne nuo 
naturalio turto išnaudojimo. 
Nors kapitalo trukumas labai 
trukdė pirklybai ir industrijai, 
vienok daug prisidėjo prie.iš
gelbėjimo Lietuvos gyventojų 
nuo skolos. Agrikultūra, indus
trija ir prekyba Lietuvoje nėra 
apsunkinta skolomis; sąvastys 
kaip privatūs, taip ir Valstijos 
neturi jokių užstatų, ir skolos 
už tavorą labai mažos.

Dolerio vertės didėjimas 150 
nuošimčių parodo didesnį gy-

išvežimų- į

prielankios

Pittsburglb Pa.
Žinios iš Pittsburgho 

padangės.

nes tik tada SLA 40 kp. galės 
geriausiai veikti.

-.-Reporteris.
GREITA KELIONĖ LATVIA

White Star Line
Greičiausia kelionė Lietuvon.

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majesticj Olympjc, Hįoųieric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

Apiplėšė sankrovą, uždarė 
savininką šėpoje

ventoj ų pirkimą, nors kol kas 
dlaugiausiai įvežama tik cukruš 
ir audiniai- Industrijos įstaigų 
Lietuvoje labai mažai, Ir tos, 
kur yra — tik parūpina nami
niu! vartojimui.

Viena iš svarbiausių šalies 
ekonominių reikmenų dabarti
niu laiku — tai turėjimas už
tektinai cirkuliuojamų pinigų, 
kad suderinus gyventojų pirki
mo galę. Valstijose Bankas yra 
nutaręs neišleisti daugiau ban
ko notų, negu kiek dabar yra 
aukso padengiama, tuo palai
kant pinigų nominalę vertę.

[FLIS]

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių Žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus pergalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Treg. S. V.Tat. Ofise, 
tiiojaus ir negaiSInda- 
man laiko juomi pasl- 
naudoji. Jisai sutelkia 
malonų ir z greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
bonkos Shj gyduolių. 
NCra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0.
104.114 So. 4thSl

Brooklyn, N. Y

Uždirbkite Pinigų 
Iš Chicagos 
“L” Patarnavimo
JUS ŽINOTE ELEVATORIŲ GELEŽINKELIUS IR 
kaip jįe yra svaraus Chicagos miestui. Jus suprantate, 
kuomet jus pagalvojate apie tūkstančius pasažierių kurie 
važiuoja kasdien ir tūkstančius cash pinigų iškolektuoja- 
mų ir labai didele suma pinigų įplaukia — daugiau negu 
$18,000,000 įplaukė 1923.
JUS GALITE PRISIDĖTI PRIE TŲ UŽDARBIŲ PRIE 
šios didelės kmopanijos, kuri dabar yra po vadovyste Mr. 
S'amuel Insull ir jo asistentų. Investuokite jūsų mėnesi
nius sutaupymus j Chicago Rapid Transit Company 
Prior Preferred Šerus ir kompanija mokės jums 7..8/10% 
nuošimčių.

Ar jūsų Įplaukos Di
delės Ar mažos

Jus galite pirkti tuos Šerus. Kaina 
yra $100 kiekvieno ir už kožną Še
rą gausite $7.80 kasmet, formoje 
mėnesinių dividendų čekių.

$10 įmokėti — $10 
kas mėnesj

Už Šerą tai viskas ką jus mokėsite 
ir 7% suteikiama už jūsų įmokėtus 
pinigus. Del pilnų informacijų 
rašykite pas

Prior
Preferred

Shares •
Chicago
Rapid 

Transit
Company

Utility Securities
Company

72 West Adams Street, Chicago

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkew1cz 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai. ‘ 

3113 South 
Halsted St.

■f’-DR. HERZMAN '«
—Iš RUSIJOS—

Kreivos Akis Ištaisomos

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47thWt., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
'Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.

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

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

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

VALANDOS^Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6, iki 7:8v vai. vakare.

{Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
į Telefonas Midway 2880

■ ' .......

Rugp. 6 d. Julius Cigelis, gy
venantis 2252 Valera St-, Ca. 
rieke paėmęs revolverį šovė 
savo moteriai ir pataikė jai į 
petį ir ji griuvo nuo šūvio. Pa
šovęs moterį, antrą šūvį palei
do į save ir phts krito negy
vas. Moteris krauju apsipylps 
atsikėlė, pasiėmė mergaitę ir 
išbėgo laukan. Pribuvo polici
ja, pašaukė ambulansą ir nu
vežė moterį į ligoninę. Ji jau 
sveiksta.

Priežastis tos baisiosios tra
gedijos esąs svetimas vyras, 
tūlas South Sidės saliuninin- 
kas, kuris Cigelienę važinėda
vo savo automobily. Apie Ci- 
gelienės draugavimąsi su tuo 
saliunininku dauguma žmonių 
šnekėdavo ir niekam nebuvo 
slaptybė, ypač Southsidiečiams 
ir, matomai, delei to ir ta tra
gedija įvyko.

Cigelis buvo palaidotas rug- 
piučio 10 d. Lietuvių Kapinėse 
ic daugybė . žmonių dalyvavo 
laidotuvėse. Dauguma laidotu
vių dalyvių buvo drūčiai pasi
piktinę tuo saliunininku, delei 
kurio įvyko ta tragedija.

Dėdė Varašius
Dėdė Varašius jau ligoninėj 

ir visai menkas. Rugp. 1 d. jis 
buvo nuvežtas į ligoninę ir 
nieko su juo negalima susikal
bėti. Jis da kalba, bet nieko 
negalima suprasti ką jis kal
ba, ^nors sąmonę dar turi.

Kaip SLA Seimas prizmė 
užuojautos rezoliuciją dėdei 
Varašiui ir kuomet jis ją ga
vo, tai labai apsidžiaugė ir vis 
kalbėjo žiūrėdamas į tą laišką, 
tik gaila, kad negalima buvo 
suprasti ką jis kalba. Mato
mai jam linksma, kad SLA 
Seimas neužmiršo savo seno 
darbuotojo.

Apleidžia Pittsburghą
Pittsburgho merginos va

žiuoja į Chicagą. Kaip Lietu
voje Kaunas, taip Amerikos 
lietuviams Chicaga su viso
kiomis progomis, o ypač dėl 
merginų, štai rugp. 17 d. iš
važiavo į Chicagą mokytoja 
panelė Lucia Ramanauskaitė. 
Paklausus jos dėl ko apleidžia

Du jauni plėšikai įėjo į Isaac 
Berns, 5024 Broadway, brangių
jų kailių sankrovą, kaipo “elek- 
trikininkai”, uždarė sankrovos 
savininką ir Samuel Sheider, 
1060 W. 14 St., į šėpą ir pasi
griebę gal iki $15,000 vertes 
kailių pabėgo. Iš šėpos Bems 
pasisekė prisišaukti policiją, ku
ri juos išliuosavo laiku. Jei ne
būtų buvus laiku suteikta pa- 
gelba, jie butų toje šėpoje nu- 
troskę.

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai.

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dčjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. ChVago. III.

GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ
John J. Moran, Room 843 — 72 W. Adams St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apieJJhicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior Preferred 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas ............................................................................................................
Adresas ..... .....................-............................................................ .................

INVESTUOKITE DABAR!
Padarykite greitą pelną — Daleiskite mums

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

i' ........................ . ....

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
i 4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
—

MEW.Y(JRK
BREMEN

»' • <_______________ ■ .1 , • ■>'> ** • .

• v . 'parodyti kaip
Už $10.0 įmokėjus ir po $5 į mėnesį, jus galite nupirkti didelius lo
tus musų North Shore Subdivizijoj, kuri randasi netoli Johns-Manville 
dirbtuvės. Tik vienas blokas nuo transportacijos, tarpe dviejų golf 
laukų, — vienatinė sekciją mieste kuri auga labai smarkiai. Jei jus 
pirksite dabar, jus gausite musų žemiausiomis olselio kainomis, bet 
jus turite paskubet, nes žemė tuojau pakils savo kainose. Namų sta
tymo planai jau yra prirengti, kaiminystėje kainos jau yra pakilu
sios. ČIA DIRBS DAUGIAU KAIP 2,500 darbininkų — ŠIMTAI 
NAUJŲ NAMŲ ČIA BUS REIKALINGA PASTATYTI. Jus galit 
čia padaryti didelį pelną. Atsiųskite kuponą dėl tolimesnių išaiškinimų

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenejusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

■ I ■u—.......................... i..............

Ar jys, žinote, kad
1923 metuose Lietuvoje buvo gi

mimų 56,886, o mirimų buvo 29,752, 
tuo budu skaitlius pasidaugino 27,134. 
Ai- jus žinote, kad vartojamas taba
kas Helmar Turkiškuose cigaretuose 
yra geresnis tabakas, negu yra var
tojamai kituose cigaretuose. Milionai 
rykytojų permaine Į Turkišką tabaką, 
tai turbut yra tam priežastis.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
»■■■ ■■ ..........  Į '■■■ -

SIŲSKITE
... ... • 4.

ŠĮ KUPONĄ

TUOJAU!

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 544.

Gerbiamieji:
Aš norėčiau gauti pilnas informacijas 

kas link jūsų North Shore praperčių.
Vardas
Adresas
Telefonas

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . -=<i
Pinigai.

* iš t

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

GDLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio. t

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti į 12 mėnesių į Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvoton.

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

LLOYD
Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

ELEKTRA
šviesą b suvedame | šamui ir naujus Baniu, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant Umokijimo.
Pimttlni Lietnvią Elektrai Kerporaeija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ibc,
A. BARTKUS, Ptm.

1619 w. 47th st. Tel. Boulevard 7101.1892. Chicago.

f
VIENYBE ? :

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė verte atstoja pagarsėjusią 
paą amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo

> universiteto prof. pagelba.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di

dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

. . VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St._______Chicago, 111.^

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

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

8265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.
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Vokietijos ; reichstagas 
penktadienyje, priėmė visus 
įstatymų sumanymus, reika
lingus Londono konferenci
jos nutarimų įvykinimui. 
Balsuojant įstatymų, kuris 
įgalioja valdžių užstatyti ge
ležinkelius, kaipo užtikrini
mų užsienių paskolai, už jį 
padavė savo balsus ir apie 
pusė nacionalistų. Tuo budu 
susidarė daugiaus, kaip 
dviejų trečdalių dauguma— 
314 prieš 117.

Kadangi Francijos parla
mentas buvo jau pirmiaus 
ratifikavęs • padarytąsias 
Londone sutartis, tai perei
tų šeštadienį jos galėjo būt 
formaliai pasirašytos visų 
dalyvavusiųjų ' konferenci
joje valstybių. Ekspertų 
planas reparacijų klausimui 
išspręsti įėjo galion.

' Prieš Londono sutartis 
Vokietijos reichstage balsa
vo tiktai patys dešinieji na
cionalistai, su gen. Luden- 
dorfu priešakyje, ir komu
nistai. Jie kartu sudarė 117 
balsų. Tai yra ta reichsta
go dalis, kuri geidžia, kad 
Vokietijoje ir visoje Euro
poje butų karas, o ne taika.

Kraštutiniai nacionalistai 
ir komunistai yra tie ele
mentai, kurie laikosi obhlsio 
“juo blogiau, juo geriau”. 
Jeigu Vokietijoje butų at- 
steigtos 
jeigu ji 
miniai; 
žmonės

normalės sąlygos; 
atsigriebtų ekono- 
jeigu Vokietijos 

įgytų vilties, kad 
geresnės ateities jie gali pa
siekti per susitarimą su savo 
kaimynais, — tai tie kraštu
tiniai dešinieji ir kraštuti
niai kairieji elementai, ne
tektų dirvos po savo kojo
mis. Jie tą žino, ir dėlto jie 
visomis keturiomis priešino
si Londopo sutarčių priėmi
mui.

Dalis nacionalistų, 
minėjome, balsavo už 
f rencijos nutarimus, 
prispyrė taip pasielgti, vie
na, žmonių balsai iš okupuo
tųjų sričių (R^hro ir Parei- 
nės); antra, valdžios grasi
nimas paleisti reichstagų ir 
paskirti naujus rinkimus.

kaip 
kon- 

’Juos

nalistai, pirm balsuosiant už 
Londono sutartis, išsiderė
jo iš valdžios koalicijos kai 
kurių koncesijų. Jiems tapo 
prižadėta keletas vietų mi- 
nisterių kabinete ir protek
ciniai importo muitai mais
to produktams.

Jeigu komunistai butų pa
rėmę konferencijos nutari
mus, o ne lenktyniavę su Lu- 
denclorfu, tai nacionalistų 
talka butų buvusi valdžiai 
nereikalinga, ir šie butų ne
gavę tų koncesijų. Įvedus 
importo muitus maisto pro
duktams, Vokietijoje pa
brangs duona. Tai bus dali
nai komunistų “pasidarba
vimo” rezultatas.'

AMUI KM

žvalga

EUROPOS SUTAIKYMAS

“Dirvai” patinka, kad Angli
jos Lloyd George pasakė, jogei 
Santarvės valstybes ir Vokieti
jų prispyrė susitaikyti Londono 
konferencijoje tarptautiniai ban
kininkai. Pažymėjusi tų Lloyd 
George’© nuomonę, ji džiaugia
si: tai, mat, “Naujienos” gyrė
si, kad socialistų diplomatai su
taikė Europų, o čia t pasirodo, 
kad nuopelnas priklauso kapi
talistams.

Tai yra visai juokinga šne
ka. Apie tų, kad finansinis ka
pitalas , suvaidino svarbių, be
veik nulemiančių, rolę reparaci
jų klausimo išsprendime, “Nau
jienos” niekuomet neabejojo- 
Visi juk žino, kad pats Davveš’o 
raportas, kuris tapo padėtas to 
išsprendimo pagrindam, yra 
tarptautinių < bankininkų paga
mintas. Bet šitie faktai anaip
tol nepanaikina reikšmės tos 
valdžių politikos, kurios rezul
tate įvyko ir laimingai pasibai
gė Londono konferencija.

Tegu “Dirvos” redaktorius 
pagalvoja apie šiuos dalykus. 
Pirmiausia, ar butų susirinkusi 
Londono konferencija, jeigu An
glijoje nebūtų buvusi Darbo 
Partijos valdžia, o Francijoje 
socialistų rėpiama radikalų val
džia?

Jisai turės pripažinti, kad ne. 
Tik ačiū premjero MacDonaldo 
pastangoms atgaivinti draugin
gus santykius tarpe Anglijos ir 
Francijos galėjo susidaryti at
mosfera, palanki tų dviejų .val
stybių bendradarbiavimui.4. To
linus. Tik tai po to, kai radika
lai ir socialistai Francijoje su
mušė nacionalistus, atsirado ga
limybė MacDonaldui ir Herriot’- 
ui nutarti šaukti konferencijų. 
Pagalios, net ir tuomet, kai kon
ferencijos šaukimas jau buvo 
nutartas, ir laikas ii- vieta pa
skirti,' tai tiktai , MacDonaldo 
energingumo dėka ji pirm lai
ko nesuiro. Visi atsimena, kaip 
MacDonaldas turėjo urnai va
žiuoti į Paryžių, idant išgelbė
jus Herriot’o valdžių nuo puo
limo už keleto dienų prieš susi
rinksiant konferencijai. t

Taigi, didžiausių pastangų 
reikėjo dėti, idant konferencija 
įvyktų. Kuomet gi ji susirinko, 
tai ir, vėl Francijos ir Belgijos 
nacionalistai darė kų tik galė
dami, idant ja sugriovus. Kele
tą kartų konferencija kybojo, 
kaip ant plauko, ir jeigu ji ne
pakriko, tai daugiausia tiktai 
ačių didelei MacDonaldo kantry
bei ir Herriot’o pasiryžimui ei
ti prie susitarimo. Konferenci
jai, deje, daug padėjo ir Ame
rikos neoficialiai atstovai, ir gal 
būt dar daugiaus padėjo Ame
rikos bei Anglijos bankininkai, 
spausdami francuzus (kurie 
dažnai perdaug paisydavo poin- 
caristų staugimo), kad jie nusi- 

Lįstų.
I Kai konferencija pabaigė sa
vo darbus, tai jos nutarimai tu
rėjo būt ratifikuoti, kitaip jie 

, butų palikę be vertės. Svarbiau
siose šalyse, nuo kurių priklau
so Londono nutarimų įvykini- 
mas, būtent Francijoje ir Vo-

kietijoje, ratifikavimas jau yra 
atliktas. Bet jisai tapo atliktas 
prieš nacionalistų opozicijų. Jei
gu nacionalistai turėtų daugu
mų Francijos parlamente, tai 
jie butų atmetę konferencijos 
nutarimus, net ir po to, kai jie 
buvo jau padaryti. Aukščiaus 
gi mes parodėme, kad, jeigu na
cionalistai tebevaldytų Franci- 
jų, tai nė pati konferencija ne
būtų buvusi galima^

Tai yra dalykai, aiškus kiek
vienam, kuris seka tarptautinės 
politikos įvykius. Vienok “Dir
va” nori įtikinti savo skaityto
jus, kad Anglijos socialistinės 
valdžios ir Francijos radikales 
valdžios politika neturėjusi jo
kios reikšmės Europos sutaiky
me. Ji visai nesiskaito su fak
tais*

Tiesa, kad susitaikymas tapo 
padarytas toli-gražu ne toks, 
kokio geidžia socialistai. Bet kad 
ir prastas susitaikymas, jisai 
vis tik yra'susitaikymas, o ne 
karas. Jeigu Angliju dar tebe
valdytų konservatoriai, kurie 
žiurėjo “draugingo neutralite
to” akimis į Francijos naciona
listų šėlimų; jeigu Francijos 
valdžia dar tebebūtų p. Poinca- 
rė rankose, — tai šiandie dar 
nė vilties nebūtų, kad Europon 
sugrįš taika.

Dabar taikai pradžia jau pa
daryta. Taikos gi sųlygose bus 
galima sėkmingai kovoti ne tik
tai prieš nacionalistus, bet 
prieš visus išnaudotojus.

su1 ministerių kabinetu rengėsi 
paleisti seimų ir paskirti nau
jus rinkimus. Nejaugi yra dik
tatoriškas pasielgimas duoti 
žmonėms visuotinu balsavimu 
pareikšti,r ar jie pritaria vald
žios politikai, ar opozicijai?

Jeigu šitoks pasielgimas yra 
“diktatūra”, tai kaip «tuomet 
pavadinti Rusijos bolševikų pa

sielgimų, kurie ne paleido sei
mų, bet stačiai išvaikė ginkluo
ta jėga, ir po išvaikymo, visuo
tinus rinkimus visai panaiki
no?

“LaisVč” smerkia “diktato
riškų” apsiėjimų suzsėjimu — 
ir kartu giria bolševikus,1 kurie 
šeimo visai nepripažįsta! Na, ar 
tai nėra žmonių mulkįpimas?

Jacob Wassermaiui Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsinys)

t

ir

KOMUNISTAI SMERKIA 
DIKTATŪRĄ

“Laisvėje” skaitome:
“ ‘Demokratinės’ Vokieti

jos ‘socialistas’ prezidentas 
Ebertas nusprendė per gerk
lę sugrusti žmonėms Dawes’o 
planų.

“Vokiečių seime prieš tų 
planų įnirtę kovoja komunis
tai; jam nepritaria ir tūli ki
ti atstojai (“Laisvės” rašy
tojas sarmatlyvai užtyli, kad 
tie “tūli kiti atstovai” yra 
gen. Ludendorfas su savo 
juodašimtiška monarchistų ir 
fašistų gauja. “N.” Red.). 
Ebertas abejoja, ar tik jį pa
rems reikalinga atstovų did
žiuma. Tačiaus kų, galų gale, 
reiškia,seimas socialistui pre
zidentui ir vyriausiam jo mi- 
nisteriųi, klerikalui Marx’ui! 
Spjaut ant seimo! Tegyvuoja 
stambiojo kapitalo valia!

“Ir štai rugpiučio 27 d. 
Ebertas išleidžia įsakymų: 
Seimas bus paleistas, jeigu 
jis neužgirs Dawes’o plano, ir 
bus paskelbti nauji rinki
mai. '

“Jeigu! ir naujas seimas ne
laikys liežuvį už dantų — ir 
jam per šonų (?“N.” Red.).!” 
šitokį Eberto pasielgimų “Lai

svės” rašytojas smęrkia, kaipo 

 

nedemokratiškų, diktatoriškų, ir 
daro išvadą:

“Šeiminė 
mokratija s 
ir darosi vis 
kesne mini 
čių diktatu|ra”.

Taigi, “Lajsvė” jau yra prie

 

šinga diktatūrai. Ji nori demo

 

kratiškos vdldžfios. ‘

Bet kuomet ji kalba apie Ru
siją, tai ji kalba visai priešin
gai. Rusijoje demokratijos ne
reikia; Rusijoje turi būt dikta
tūra!

Ji, beje, sako, kad ta “dikta
tūra” Vokietijoje esanti “didž- 
kapitalisčių”: Bet tai yra netie
sa. Dawes’o planui Vokietijoje 
kaip tik griežčiausia priešinosi 
dvarininkai (susispiethsleji kra
štutinių nacionalistų, arba fa
šistų, partijoje, kuriai vadovau
ja gen. Ludend|orf) ir stambie
ji kapitalistai (susispietusieji 
nacionalistų (partijoje). Smul
kioji buržuazija ir milžiniška 
dauguma darbininkų stoja už 
Dawes’o planą

iiržuazijos de- 
unka nuo koto 
tviresne/vis aiš- 

didžkapitalis-

i ■' ' T » 1 1
Eberto “diktatoriškas” dekre^ 

tas tuo budu buvo išleistas prieš 
stambiuosius kapitalistus ir 
prieš dvarininkus, o ne “didž- 
kapitalisčių” padiktuotas 1

Bet ar tas dekretas iš tiesų 
yra diktatoriškas ? Prezidentas

Laiškai iš Vilniaus
i LIAUDIES MOKYKLŲ MOKY

TOJAI VILNIAUS KRAŠTE
Vilniaus krašto lietuviai ma

žiausiai tautiškai susipratę, ne
gu kitų Lietuvos vietų lietu
viai. Teisybė, namie jie kalbasi 
taip savęs lietuviškai, bet 'tik 
todėl, kad kitaip nemoka. Bet 
pasitaiko ir tokių, kurie turėda
mi grynai lietuviškų pavardę, ta
čiau skaito save įenkais arba 
gudais ir lietuviškai nemoka.» 
Bet visi sako, kad dar jų tėvai 
kalbėję gerai lietuviškai. Vil
niaus krašte tokių ištautėlių ga
na daug. Kaipo svarbiausia iš- 
tautėjimo priežastis yra, be abe
jojimo, tai, kad ligi šiolei Vil
niaus krašte beveik nebuvo jo
kių lietuviškų mokyklų. Analfa
betų daug ne tik iš senesniųjų 
tarpo, bet ir tarp jaunimo. Ir 
kur jie galėjo išmokti lietuviš
kai skaityti ir rašyti, jei nebu
vo jokių lietuviškų mokyklų! Be 
to, švietimo darbų daug sutruk
dė karas, nes karo metu ne tik 
lietuviškų, bet ir jokių kitokių 
mokyklų nebuvo. Bet dabar, 
ypač paskutiniais dviem metam, 
no^s sunkiose isųlygose, švieti
mo darbas Vilniaus krašte pa
mažu plečiasi, šiais metais “Ry
to” draugijos žinioje yra apie 
140 liaudies mokyklų. Teisybė, 
visam Vilniaus kraštui toks mo
kyklų skaičius toli gražu yra 
nepatenkinantis; bet vis dėlto 
šį tą reiškia. Jei mokyklų stei
gimo nekliudytų ir netrukdytų 
lenkai, tai tas skaičius šiemet 
butų galima buvę padaugint ma
žiausiai dvigubai. Be to, apart 
lenkų, švietimo darbų daug truk
do dar lėšų stoka. Visoms lietu
vių mokykloms kasmet reikia 
išgauti is Kuratorijos vis nau
jas leidimas. O kadangi tuos 
leidimus ne taip lengvai duoda, 
tai apart legalių mokyklų, vei
kia dar tam tikras skaičius ne
legalių. žodžiu, taip kaip “ge
raisiais” rusų laikais. Visas lie
tuvių mokyklas užlaiko “Ryto” 
draugija. Tik apie 9 lietuvių 
liaudies mokyklas užlaiko len
kai, bet ne visas tas mokyklas 
Įgalimi vadinti lietuviškomis, ka
dangi kaikuriose mokytojauja 
lenkai su lietuviškomis pavardė
mis. Reikia tačiau pastebėti, kad 
lenkų ,užlaikomas lietuvių moky
klas ne patys lenkai įsteigė, 
patys lietuviai atidavė. Tai 
sitiko tokiu budu. Užpernai 
žin kodėl “Ryto” draugijos 
sa visai buvo ištuštėjusi, 
tai visi liaudies mokytojai, taip 
pat Vytauto gimnazijos ir Mo
kytojų seminarijos mokytojai 
negaudavo algų po kelius mė
nesius. Gyveno iš to, kad par- 
djuodavo savo knygas, šiaip vi
sokius namų baldus ir net rū
bus. Daugelis mokytojų ne iš
laikė ir išvažiavo Lietuvon, nors 
ten jiems daroma buvo obstruk
cijas ir vietų nedavė. Kam, gir
di, pabėgo apleidę savo vietas. 
Kitiems liaudies mokytojams 
“Rytas” patarė reikalauti algų 
iš lenkų Kuratorijos- Nei buvo 
pakeltas klausimas, ir tai gana 
rimtai, kad Vytauto gimnaziją 
ir Mokytojų seminariją perduo
ti lenkams, nes tokiu budu ti
kėjosi gauti iš jų užlaikymą^ Ne 
žinau, kam pirmiausia atėjo gal
von tokia kvaila mintis. Sunku 
butų įtikėti, jog tai Vilniaus 
“Ryto” išradimas. Greičiausia, 
kadi “Rytas” tą klausimų pakė
lė/ patariamas “iš šąlies”.— Pa
sekmės panašaus žingsnio butų 
buvę aiškios: šiandie* bu tume 
neturėję nei vienos lietuvių mo
kyklos. Lenkai, žinoma, su mie
lu noru butų jas priėmę savo 
“globon”, bet greitu laiku 
tų jas taip reformavę”,

bet 
at- 
ka- 
ka- 
per

pats lietuvių mokyklos vardai 
butų likęs be prasmės. Taip ir 
atsitiko su tomis lietuvių liau
dies mokyklomis, kifrios, “Ry
tui” patariant, pasidavė lenkų 
“globon’. Iš viso ko buvo ma
tyti, jog tamsios jėgos norėjo 
visų lietuvių darbų Vilnijoj su- 
likviduoti. Tačiau bijodamos mi
nių keršto, tosios tamsiosios jė
gos nenorėjo ant savęs imti at
sakomybės už panašų žingsnį ir 
visų kaltę norėjo suversti ant 
vietinių lietuvių. Ėjo prie tik
slo ne stačiai, bet šunkeliais, 
sudarydami sųlygas, kad priver
tus daugelį išsikraustyti iš šio 
krašto. Vis dėlto dalis lietuvių 
iškentė ir sunkias sųlygas ir 
dar griežtai pasipriešino, tam 
pragariškam sumanymui. Ir tik
tai ačių tam pasipriešinimui, li
gi šiolei turime dar savo mo
kyklas.

Kai dėl liaudies mokyklų, tai 
daug ko joms trūksta. Ypatin
gai stinga gerų liaudies moky
klų. Dar pirmuose savo laiškuo
se minėjau, jog buvusieji Peda
gogijos kursai negalėjo prireng
ti gerų mokytojų vien dėl kur
so trumpumo. Dabartinės Mo
kytojų seminarijos kursas ilges
nis, negu buvusios Rusų Veive
rių Mok. Seminarijos, ir pilnai 
galėtų išleisti gerus pedagogus. 
Bet tam tikslui reikia visuome
nės pritarimo, reikia lėšų; rei
kia, pagaliau, pačių seminarijų 
sustiprinti, pakviečiant gabes
nių mokytojų ir sumažinti šiek 
tiek davatkų raugų.... Bet yra 
ir tokių mokytojų, kurie net 
Pedagogijos kursų nebaigė, ki
ti net iš II kurso paimti, arba 
iš gimnazijos išstojusieji, žino
ma, 'tokie mokytojai vos šiaip 
taip skaityti ir rašyti teišmo- 
kina ir poterių iš atminties.- Bet 
ir tai yra geriau, negu nieko. 
Kad tokius mokytojus šiek tiek 
pralavinus, “Rytas” kasmet su
rengia jiems Vilniuje vasari
nius kursus. Panašius kursus tu
ri mokytojai šiemet- žinoma, 
tiems kursams daug kas galima 
butų užmesti, kaip mokytojų pa
rinkimu, taip ir jų tvarka, bet 
dabartinėse sųlygose to daryti 
neprisieina. Kaip paprastai, va
sariniams mokytojų kursams 
“Rytas” visiškai neturėjo atlie
kamų pinigų ir jei juos suren
gė, tai tik savo rizika, nes pa
siskolino tam tikslui pinigų iš 
privatinių asmenų. Lietuvos šel
pimo draugijos, per kurių ran
kas rodĮos, eina ir -Amerikos au- 
kos Vilniaus kraštui, daugiau 
mėgsta triukšmų kelti, bet šiam 
tikslui, pasirodo, pinigų neturi. 
Mažai palaiko ir visų švietimo 
darbų. Tuo tarpu su didžiausiu 
riksmu daro rinkliavas, “Vil
niaus dienas”, bet kur tie su
rinkti pinigai dingsta, kam juos 
suvartoja, — tik jie vieni tega
li žinoti ir dar tie, kurie tuos 
pinigus suvartoja. Ųaro įspūdį, 
kadi'Visi tie triukšmai dėl Vil
niaus, visos tos rinkliavos ir t. 
t- daroma vien tam, kad saVe 
supopulerizavus ir apskritai akių 
mulkinimui.

Ji pastebėjo gyvai ir links
mai : “‘Ar galima žmogų taip pa
prastai paimti, be jokio svarsty
mo, kaip imama obuolys iš sve
timo sodno? Nejaugi galima 
imti moterį tik todėl, kad jauti 
apetitą ir kad lošimas apsimo
ka? Grobis? Kelių minutų pasi
tenkinimas? Jeigu jus taip žiū
rite į dalykus, — meldžiame.”

Golovinas pasikėlė, priėjo prie 
lango ir atsuko nugarą. Mėnu
lis dabar beapšvietė tik mažą 

sienos dalį.
“Nejaugi jus manote, kąd^ga

lite užvaldyti mane?” tęsė Mari
ja. “Jus galite mane sutremp
ti, paniekinti, ant amžių paže
minti, bet neužvaldyti. Prileis
kime, kad jus jėga atsieksite-sa
vo : ar tai, jūsų supratimu, bu
siu aš, žarija Kruedener, ar tik 
be sielos mano apvalkalas Sta
tyti žmones prie sienos arba da
ryti iš jų pripuolamų susitiki
mų aukas — savo asmėje vis 
tas pats- Jus norite mane tu
rėti! Turėti — koks nešvankus 
žodis. Ir kaip galima turėtf, 
jeigu pats nieko neduodi? Tai 
greičiau pusiau prasižengimas^ 
pusiau fantazija, o geriausiame 
atvejyje didelė ubagystė.”

Golovinas vis tylėjo.
“Mano problema nesunki”, 

tarė Marija. “Aš privalau užmo
kėti jums už laisvę, gal būt, gy
vybę penkių dešimtų žmonių, 
tarp kurių yra mano vaikai ir aš 
pati. Jeigu jus dabar būtinai to 
reikalaujate, tai man nieko dau
giau nebepasilieka daryti, kaip 
tik sutikti su jūsų šlykščiausio- 
mis sąlygomis. Antra vertus, 
tose išlygose nieko nėra bai
saus palyginus su tuo, ką mes 
dabar visa pergyvename. Toks 
jau, matomai, likimas ir man su 
juo prisieis susigyventi. Laikas 
užgydys žaizdą, delei to aš ne-

Bet ar pasireikš ta- 
apie kurią, 

jus kalbėjote

Is. Av.

Vilnius, 31-VII-24.
(P. S. Užbaigsiu kitam laiš-x 

ke).

SIOUX FALLS SKERDYKLOS 
LIKVIDAVO

bu- 
kad

DIENVER, Colę., rugp. 29.— 
Sioux Falls (S.* D.) skerdyklų 
kompanija — Colorados kor
poracija* — pranešė valstijos 
sekretoriui, kad ji savo biznį 
likviduoja. Priežastis nepaduo
dama. Kompanija buvo, kapita- 
lizuota $520,000.

abejoju, 
me nauja tvarka, 
jeigu neklystu, 
šiandien? Man gaila jūsų. Visa 
tai jau labai sena ir perdaug 
nuvalkiota.” . ;

Nepasitraukdamas nuo' lango, 
Golovinas kurčiu balsu atsakė: 
“Jus tyčia iškreipėte mano žo
džių prasmę. Tai advokato logi
ka. Jus esate moteris iki kaulo 
smagenų ir todėl visais budais 
kovojate prieš tai, kas pats sa
vaime aišku. Aš pats gerai ma
tau ir jaučiu. Galimas daiktas, 
kad mano kompasas susigadino: 
adatą krypsta tai dešinėn, tai 
kairėn, tarsi netoliese butų mag
netinis laukas. Nežiūrint į tai, 
•aš aiškiai pajutau, kad jus ban
dote užsibarikaduoti. Tame ir 
gludi mano didžiausias smagu
mas. Aš privalau jus užkariau
ti. Prieš mane stovi nematomas 
priešas. Susikibti su juo viens 
ant vieno man neprisieis. Bet 
aš jį jaučiu; Ir matau”.

Mariją apėmė‘baimė. •
Jis atsigrįžo į jų ir tęsė: 

“Kiekvienu savo žvilgsniu jus 
kalbate apie jį. Jus einate, sto
vite, sėdite, kaip jis jums lie
pia ir pavelija. Bet dabar jus 
nebebutute sudrebėję, jeigu man 
nebūtų pasisekę jo paveikslų už- 
temdinti jūsų sąmonėje. Jus 
tvirta, bet vistiek nepajėgianti’ 
mane atstumti: greit ir jis ne
begales pagelbėti jums, jo įtaka 
nusilpnės”.

“Vis tai tik gudrybės iš jūsų 
pusės, Igor Semionovič”, tarė 
Marija.

“Jus skaitote mane, Vadinasi, 
paprastu šlykščių smurtininku 
arba valkata? Man žinomi keliai,( 
vedantys į>rie kūno liepsnos. Kas; 
jums sakė, kad aš atsisakau nuo 
lėto susiartinimo paslapties? 
Nuo laipshingumo malonumų ? j 
Nuo nelaukiamybių ir nuo visų 
tų. saldžiai-karčių momentų, ku
rie nenutraukiamais ryšiais su-, 
riša viena kuna su kitu. Bet,'

V 4. |

gal būt, aš mokėčiau, — gal būt, 
aš ištikrųjų pajėgčiau tų pasa-

kingų laipsniškumų sutalpyti 
dViejų-trijų valandų laikotarpyi 
je, vietoje to, kad dėl nebuvimo 
gilesnio jausmo tusti ji taip, jog 
tarp prisisotinimo ir tikslo pa
siekimo pasilieka tiek bendra, 
kaip tarp išdidaus laivo, kų tik 
nuo doko nuleisto, ir lužgalių iš
mestų ant kranto po laivo sudu
žimo”.

“Gal būt, kad jus ištikrųjų 
galite tai padaryti”, atsake Ma
rija, “bet jus negalit viena daik
tų paversti kitu, — negalite pa
niekinti gyvenimo dėsnius”.

Golovinas nusišypsojo, “Žiū
rint kaip. Magika tų kliūčių ne
žino.”

Marija nutilo ir baimingai pa
žvelgė į jį.

“Jus kalbėjote apie pripuola
mus susiartinimus”, tęsė jis. 
“Aš asmeniniai netikiu į tai. Ar 
tikrai jus esate įsitikinę, kad į 
šį miestų jus atvedė paprastas 
pripuolamų aplinkybių susibėgi
mas, o ne mano valia, mano ta
rimas? Jeigu norite mano fliui- 
dumas? Bet prileiskime, kad 
tai buvo tik paprasta pripuola- 
mybė. Mudu galėjova atsidurti 
taip jau pripuolamai ir ant ne
gyvenamos salos. Man tenka vėl , 
prie Robinsono grįžti. Kiek lai
ko praeitų, kol jus su manim su- 
•siartintute? Jeigu jums tas klau 
simas yra nemalonus, aš pasta
tysiu .jį kitoje farmojė: kiek 
laiko tylėtų jūsų ' kraujas link* 
normalaus, sveiko ir stipraus 
žmogaus, jeigu, aš dėl gudrybės 
arba išrokavimo nebandyčiau jį 
sukurstyti? Ar skaitytute ko
kiu tai nuopelnu savo šventumą 
dėl svajojamos ištikimybės? Iš
tikimybė, — esmeniniai kas, tai 
per dalykas? Suartis, kuri rei
kalauja nepakeliamo susilaiky
mo, — savininko prievarta, — 
spyna nuo įsilaužymo, užkimš
tos ausys, mėšlunginiai suspaus
ta ranka.”

“Aš rienoriu ginčytis su ju
mis dėl visų tų smulkmenų”, at
sakė Marija. “Viskas priklauso 
nuo to, ar nuo paleistos kibirkš
ties užsidegs liepsna, ar ne.”

(Bus daugiau/)

MADOS
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No. 2075. Patogi 
i lė mažai mergaitei, 
suknią turi motutė.

lengvai pasiuvam-a ir mažai mate- 
rijolo reikalaujanti.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. 8 metų mergaitei reikia 2 
yardų 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduąti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
į Halsted St., Chicago, III.

ir smagi sukne- 
Visai tokia pat .

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

•' * i '4i >
siųsti man pavyzdį No..............
Mieros .......... ................ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)



Antradienis, Rūgs. 2, 192’ NAUJIENOS, Chicago, III,

CHICftSOS
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose
Bendras frontas

Brighton Park
Kaip Jukelis įsirašė

Kliubą
Keistučio

Penki žmonės užmušti
Pereitą penktadienį automo

biliai užmušė penkis žmones. 
Dešimt žmonių liko sužeista.' 

šiemet automobiliai užmušė 

jau 118 žmonių. Munšainas gi 
pasiėmė 147 žmones, skaitant 
tik tiesioginiai mirusius nuo 
imųišaino. Netiesioginiai, kur 
munšainas buvo svarbiausia 
mirties priežastis, žinoma, mirė 
daug daugiau žmonių, bet jų 
skaičius niekad nebus sužino
tas. Nušauta gi 226 žmonės.

Kadangi dabar įėjo madon 
pas “laisvės kovotojus” bend
rus frontus organizuoti, tai 
juos pasekė ir tūli gyvūnėliai, 
kurie neprašyti žmones apnyk
sta ir iki gyvam kaului įkirsta. 
Tai uodai 
ti gi 
čiai”
abieji padare

Del šunies subadė žmogų
Joseph Newman, 3313 N. 

Pati.\ na $t., liko atgabentas į 
ligoninę gal mirtinai supiausty- 
tas peiliu. Ginčas kilo su jo kai
mynu dėl šunies, kurį Newma- 
nas turėjo. Jo kaimynas Joseph 
Devon, kuris jį supiaustė, liko 
areštuotas. '

Nori įvesti naują automobilistų 
baudimo sistemą

Policijos viršininkas Collins 
pasiūlys vyriausiam miesto tei
sėjui Olson naują automobilis
tų baudimo sistemą, kuri pat
ilai kins automobilisto pareigą 
stoti teisman.

Policijos 'vįršininko pasiūly
mu, nusikaltusiam automobilis
tui bus duodamas- tam tikras 
Raštelis, kokis duodamas ir da
bar ir ant rytojaus jis galės at
eiti į policijos raštinę ir užsi
mokėti skirtą už tą prasižengi
mą bausmę. Jeigu jis neateitų, 
ar bandytų teisintis, tai* tada 
bus atiduotas teismui, kaip kad 
teisėjas galėtų išklausyti jo pa
siteisinimą ir ištiesti savo nuo
sprendį.

Tokia sistema yra įvesta De
troite ir ten taip surenkama 
bausmėmis po $1,000 į dieną.

Collins sako, kad dabar nusi- 
kaltusieji automobilistai, dau
giausia biznieriai ir profesiona
lai, turi stoti teismą^ ir sugai
šti keletą 
sugaištas 
kainuoja, 

Collins 
projektas 
kimus, 
liai butų numeruoti ir sykį iš
duoti, jie turės sugU’yštH arba 
policijon, arba teisman ir nega
les niekas jų sunaikinti neužsi
mokėjęs pabaudos.

“moskyčiai”. Ki- 
visiems žinomi “trocky- 
Vžpvreitij sekmadienį 

bendra frontą“ $ v
ir abieji laimėjo. Kad “mosky
čiai” laimėjo, tai tą ir aš pats 
jųnau, ir aš turėjau pada
ryti “give up”, ne užsikąsti tie 
bjaurybės neleido ir turėjau 
sprukti namo be pietų. O kad 
“trockyčiai” laimėjo tai tą pa
rašė jų organas. Ten vienas 
“trockytis” aprašydamas socia
listų išvažiavimą sako, kad 
“menševikėlių susirinko didelė 
minia, viso 14 ypatų. Turėjo du 
kalbėtoju. Prakalbų klausytis 
susirinko apie 400-500 žmonių”. 
Kaip moksliškai pasakyta! Mi
nios 14, // žmonių 400-500 susi
rinko socialistų prakalbų klau
sytis. O tie “trockyčiai” ir “mo
skyčiai” pamatę minią iš 14, o 
žmonių 400-500, tuoj bendrai 
puolė prie žmonių ir pradėjo 
“bendru frontu” daryti betvar
kę. Nuo “moskyčių” apsiginta, 
sukurus ugnį ir paleidus dūmų- 
Mat “moskyčiai” turi švaresnes 
akis ir ptbugę durnų pasitrau- 

“Trockyčiai” gi turi geres- 
akis, kurios durnų nebijo, 
stojo kovon ir “laimėjo”, 
socialistai kalbėjo, tai klau- 
apie 400-500 žmonių, o ka

da “trockyčiai” pradėjo tai pa
siliko tik 14. Juos žmonės jau* 
žino; nereikia jiems ir prakal
bėti, užtenka jiems vien pasiro
dyti ir visi bėga šalin. Greit 
žmonės bijos su jais ir vienu 
gatvekariu važiuoti. Buvo ir jų 
pupų baidyklė, kurį kartą ma
čiau ant Archer Avė. su stul
pu besikalbant. O gal jis per tą 
stulpą bandė kalbėtis su Lenino 
dūšia ir gauti instrukcijų ką 
daryti su “Naujienomis?”

Jie prie kitų lenda kaip sma
la prie balto drabužio. Niekas 
jų nenori, žmonės jų šalinasi, 
tai jie net ir į svetimus paren
gimus lenda. Bet veltui, tuo jie 
nieko nepelnys, nes juos kiek
vienas gerai žino ir kiekvienas 
ju

ke
lies 
tad 
Kol 
sės

viename 
susirinkime 

i Kliubo 
(kurių nusirinkime 

350 narių, o ir tie

ševiznio priešininkas ir kaip 
kovojau, taip ir toliau kovosiu 
su tuo kruvinuoju bolševizmu.

Kad Kliubas man atėmė bal
si) šešiems mėnesiams, to visai 
nesibaidau. Man balso niekas 
neatėmė ir neatims. Be to ži
nau, kad tai tik kelių asmenų 
intrigos ir kad tai buvo pasi
naudota narių nesilankymu į 
susirinkimus. Bet nežiūrint to, 
aš su jokiais veidmainiais vis- 
tiek nesisebrausiu. Tą Jukelis 
ir Gasiunas turėtų gerai žino
ti.

į šį viešą pareiškimą darau to
dėl, kad visur mane kamanti- 

’1 nėja, kam aš Jukelį viliojęs

Kadangi Jukelis 
Keistučio Kliubo 
(rugp. 3 d.) aiškinosi 
nariams 
buvo 11 iš 
patys organizuotu bhfUu. su
rinkti, kad nubaudus Kasparai
tį už “šmeižimą” bolševikų ir 
l>asnkymų, lca.H (’.nsiunns ,yra 
barberis, o ne žurnalistas ir 
kad įstojimo djena jau duoda' 
įnešimus), buk aš jį, Jukelį, i 
daug kartų kalbinęs prisirašyti,Kliuban, 0 paskui einu prieš 
P1 Kliubo ir tik tuo budu jį jį gjs parciškimas ir paaiški-

i na kaip Jukelis įstojo Kliuban 
ir kodėl aš einu prieš jį.

—M. Kasparaitis.

j Kliubą atsiviliojęs, tai ma
tau reikalo viešai paaiškinti 
kaip ištįkrųjų buvo.

Jukelis sako daugiau, negu
netiesą. Aš to Jukelio pirmiau «v . ■ « « ■ ■
niekJ nebuvau patikęs, jo |S VISŲ 1(13$^ II 3016 VIS^ 
nepažinojau ir niekad nebuvau! . _ ______
su juo kalbėjos iki dienos jo! Raganius tur atitaisyti klai- 
įstojimo Kliuban. lik buvau dėl Atgimties Lietuvių Tau- 
girdėjęs, kad yra toks žmogus, j tanto Lengvino ir Jono Kaz- 
vardu Jukelis. Manau, kad ir tautas Lengvinas ir Jonas Kaz

lausko atitaisymo. Raganius

valandų raiko. Tas 
laikas jiems daugiau 
negu pabaudos.
sako, kad siulamasis 
panaikintų ir papil

nės visi policijos rašte-

Sprogdina saugiąsias’ šėpas

matyt, apnyko 
sprogdina sau-

Englevvoodą, 
plėšikai, kurie 
giąsias šėpas. Į dešimtį dienų 
ten liko išsprogdinta šešios sau
giosios šėpos. Kur išsprogdinta 
tas šėpas ir kiek pelne plėšikai, 

. policija neskelbia.

kratosi.
— Tiesa.

Town of Lake
Nepasisekė senberniams

ii‘Du kavalieriai, Donnnikas 
Petras, abu jau pusšimčio me
tų, kurie vieiii sau gyvena prie 
4511 So. Hermitage Avė., pasi
kvietė kokią tai vedusią mote
rį, atsinešė munšhino ir jau ren
gėsi baliavoti. Bet moters 
ras nužiūrėjo kur ji nuėjo, 
sišaukė policiją ir visus 
areštavo. Ant rytojaus 
trys stojo prieš teisėją ir
sėjas abu senus kavalierius pri
teisė užsimokėti po $100 ir teis
mo lėšas. Kadangi jie pinigų ne
turėjo, tai liko nugabenti į 
Bridevvell pabaudą atidirbti.

— Muzikantas.

vy- 
pa- 
tris 
visi 
tei-

jis manęs nepažino.
Viename Kliubo susirinkime' pasakė, kad ant to “atitaisymo 

aš išėjau iš svetainės vandens' nėra originaliai pasirašęs p. Jo- 
atsigerti. Išėjęs susįtikau ipo-:nas Kazlauskas. Pasirodo, kad 

kaipo p Kazlauskas yra pasirašęs ant 
Kasparienę (ji buvo atsiskirti- juodraščio, o nuo juodraščio p. 
si nuo vyro ir gyveno pas ma-, Lengvinas nuėmė kopiją ir pa- 
110 seserį). Ta Kasparienė tuo-! sjuntį laikraštin. Reiškia,/ipa- 
jaus pristatė man nepažystamą gas nesus(pratimas; kiti dalykai 
nedidelio ūgio ’ trumpa skran-1 
(hite žmogų, kaipo savo vyrą 
Jukelį. Ir tuojaus pradėjo aiš
kinti kode! jie atėjo prie sve
tainės. Esą ji, Jakelienė, nie
ko kito nepažystanti, apart ma
nęs, o abu nori įstoti į Kliubą 
ir prašo, kad aš juos persta- 
tyciau. Man keista pasirodė, 
nes žinojau gerai, kad Jukelis 
yra bolševikas, o kaipo tokis 
yra griežtai priešingas viso
kioms pašaipinėms draugijoms. 
Ar Kasparienc-Jukeliene 5 yra 
bolševike, aš nežinojau. Ne
labai norėjosi išpildyti jų pra
šymą. Bet tuo tarpu manyje 
kilo lig ir atgiežos dvasia. Mat 
aš nesenai buvaU pusėtinai 
tampomas Kliubo dėlto, kad 
aiškinau susirinkimuose bolše- 
vikų darbus prie F. of S. R. 
Man buvo primetami gana ne
gražus vardai. Narių nesilan
kymu į susirinkimus bandė 
pasinaudoti proga bolševikai ir 
Kliubą užkariauti. Jais vadova
vo pirmininkas Mollela ir 
Vyskupaitis. Paniahiau*sau: aš 
liek dirbu, kad Kliubas nepa
virstų į “ruskių vierą,” nes ru
sai užtektinai smaugė lietuvius 
per šimtmečius, o už tą darbą 
gaunu tik koliojimų; tad šia 
jums dar vienas bolševikas. 
Nuėjęs atsinešiau aplikaciją ir 
po ja pasirašiau. Vienok susi
rinkimui priminiau, kad aš to 
Jukelio ypatiškai nepažystu ir 
kad jį dar tik pirmą khrtą ma
tau ir paprašiau, kad' jei kas 
jį pažysta, tai paaiškintų apie 
jį. Kilo mažos diskusijos, po 
kurių betgi jį priimta. Tai ir 
viskas.

terį, kurią pažinojau

siuntė laikraštin. Reiškia,.' ipa-

“01 rait”, tai ir “gud”.

* *
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SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
. AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tal

kus ‘
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą? , ,
Ar turi žvairas akis? . ('i <

.1 I

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
Kampas 18 gatvės ;;

Ant 'rdcio augšto virš Platto ąp- 
tiekos kambariai 14, 15, 1,6' ir 17. 
Valrfndo^ ruo 9 ryto iki 9 Vakare.

Nedčlioj ’nepriijnam ligonių
r—

STO
ILSO
ashion

(7»o

Akinių pntaisymo mene
20 metų prityrimo

^>7°

10, 12 ir 14 metu amžiui. 
34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
krutinę. 36 meirai reikia 2 yardų 36 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaipa 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Sukirp-
40 ir 42

zliuzka.
36, '38, 

.36 mierai reikia 
krutėti, ir ateinančiam sezonui 1% yardo 36 colių materijos.

No. 1710. Smagi 
tos mieros 16 metųTautiška parapija vėl pradeda įojių per‘krutinę.

_________„*/Q/ . ■

j ~4.: a >..,..4 ' No. 1717. Vieno šmoto suknia. Su-Ketina duoti ncpapiasto. Apait . jrptos mjeros metų, 36, 38, 40, 42 
dvasiškų reikalų rūpinsis ir sve-'ir 44 colių per krutinę. 36 mierai 
tiilrnic dnnoi-m noo-n kitndnę reikia 3 yard^ 32 C0,hJ materijos, tiskais daugiau ne„U Kitados. 1757. Namie dčvėti suknia. 
Manoma visam sezonui paimti Visokių mierų. 36 mierai reikia 3’4 
svetainę, kuri dabar yra kasdien '.dingos Cm-XJijosCriJOS U % yard° 
tuščia ir panaudotąją mokyklai' ” ’
kaip dienoms taip ir vakarams; 
rengti paskaitas prelekcijas, de
batus, balius ir t. t., kad davus 
proga žmonėms apsišviesti, pi
giau ir geriau. Prelekcijoms 
manoma kviesti geriausius Chi- 
cagos prelegentus, šio mėnesio 
šeštą, tai yra ateinanti šęjštadie- 
nį, yra šaukiama visuotinas su
sirinkimas, kad išrinkus ateinan
čiam sezonui darbuotojus.

No. 1757. Namie dėvėti suknia.

Vyrams 
colių per

—2

Pilnasžmonhj Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūsles ir šlapumo ii-No. 2061. Visiems tinkanti suk

nia, Ji sukirpta iš vieno šmoto. Su
kirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 co
lių per krutinę. 36 mietai reikia 
2% yardo 40 colių materijos, 1% yar
do'apikaklei apsiūti ir 7 U yardo stu- 
gelių apsiuvimui.

No. 2070. Tinkama suknia seny
vai m>oterei. Sukirptos mieros 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. 
36 mietai reikia 3% yardo 40 colių 
materijos ir 146 yardo skirtingos ma
terijos.

No. 2079. Naujos mados bliuzka. 
Sukirptos mieros 14, 16 metų, 36, 38 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 36 
mierąi reikia 1V2 yardo. 40 colių ma
terijos ir 3.V2 yardo stugblių apsiuvi
mui.

No. 2081. Vyrams ir vaikams apa
tiniai rūbai. Sukirptos mieros 6, 8,

t

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halstod St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............. .
Mieros .......................... per krutinę

Musų moterų, tų kurios nese
niai susipešė Bridgeporte, byla 
yra atidėliojama. 26 d. pereito 
menesio byla turėjo būti nagri
nėjama prieš' teisėją Burke 
(mieste), bet byla tapo atidėta 
iki 27 d.,« šio mėnesio. Visgi 
daugelis žmonių ta byla įdomau
ja, nes buvo apsčiai lietuvių tei
sme tą dieną pasiklausyti. Dau
gelis žmonių klausia kodėl Nau
jienos plačiau nerašo apie tą 
įvyki. Paaiškinti reikalinga, 
kad kaip viena, taip ir kita pusė 
aiškina savaip, ir atrodo, kad 
abi pusės yra teisingos. Reikia 
laukti teismo ir jo nuospren
džio. Naujienos nenori rašyti 
netiesos, arba kurią bent ypatą 
pravardžiuoti. Barbora Geleži- 
nienė prašo pranešti, kad ji nė
ra nė teisiama, nė nėra skundike 
— byloje nedalyvauja. Ji tik 
teismiškus “patarimus duoda”.

(Miestas ir valst.)

, tAaa a MuUard Platttr

Si.

privatiftą gydymai kambarį*
čia atčję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ’x*zope- 
jiiką lody
mo. Dički U skai
čiui žinoti^ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas neraikau 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Viiiika pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe
Crilly Building. Imkite alevatori* > 

iki 5 augšto.
Trisdeiiint metą toje pačioje vietoje, 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 618 dėl motorą, 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedalioj aut 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc.k Ui 
■ubątoje nuo 10 vau ryte 
iki 8 vai. vakare.

tasurj

Štai kas dar reikia pastebė
ti. Ar gali perstatytojas užtik
rinti,-kad jo perstatomasis as
muo nebus politikierius? Ar 
būtinai reikia sutikti ir su jo 
nuomonėmis? Juk ir pats Ju
kelis turėjo gerai žinoti, kad 
aš jį pcrstatydamas tik patar
navimą jam padariau, bet kar
tu kad ašJbuvau ir busiu bol- Naujienose(Tąsa ant 6-to pusi.)

Jei nori ką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz* 
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar* and tubes 

Hospitat sise, $3.00

\IFTS TAKE 1N A 
( MOVIE VVHILE THE 

JELLY

* * *
Musų Leningrado batai i jonas, 

pyksta ant Vaidilų, ant Nau-

THE (1EEVUM G IRĘS

TEMPUS.

GE K B. Naujienų skai- 
tytojr*s ii’ »kaitytojal’ 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas mnkrovas, kurio* 
nkelbiaM N a u j i e n o i e. Garsinkities

Fine! it vuill 
ONLV TAN.E A 
couFle OFHOVRS

ALLE6OR.ICAL PlCTURE 
OF THE. PAS -------

TVVO Hcuęs Time

Gertai
TbaiT*

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
ateikite i r 
teguf X - 

•Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Bkzamina- 
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skąydjįjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čieoa? 
ir serum yra suteikiama, įskaitRut 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodija
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite Šį skelbimą su sa
yim ir gausite dykai kraujo spaudimu 
išbandymą su X-Ray egzarfiinacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj 'nuo 9 ryto 
iki 8 v. nekėlioj nuo 9 ryto iki 1.2 c|ibh.

CHICAGO MEDUM L CLINIC ' 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 aukštas, Chicago, III.

50 centų už pinigines / 
telegramas be skirtumą 
sumos ir adreso ilgumo.

♦



NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, Rūgs. 2, 1924

lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

j ienų, ant Grigaičio, ant Gugio, 
ant Augustinavičiaus, ant Bub
nio, ant Uktverio, ant visų. 
Klausimas, jeigu jie tas Lenin
grado batalionas turėtų teisės, 
kiek jie iš tų, ant kurių jie pyk
sta, pastatytų “k stenkie”?

* * *
Tūlas bataliono narys, gal iš 

G. P. U. (sovietų “kodas”), ma
tyt iš jo kalbos, daug dalykų “ži
nąs”, gerai iššnipinėjęs dalykus 
viską praneša; bet man rodos, 
kad jis viską , sprendžia pagal 
Orakulą.

Leningrado batalionas pyksta, 
kad nekurie savo pačių nepaiso, 
(kuomet gauna perskyras) ii 
dar net apgailauja... Taip, tai 
taip, neveltui pas juos ir nuėjo 
visos gyvanašlės, nes visos jos 
yra jų bataliono draugėmis. Nėr 
ko, vyrai, jums apgailestauti ir 
dejuoti, jos jums “prisigadys”. 
Pas jus “cingelių” užtektinai, 
reikalinga tik daugiau slankių. 
Turėkite, mes nepavydime.

* ♦

Daktaras Vincas Šimkus pyk
sta ant “Naujienų”, kad jų ko
respondentas ką tai apie dakta
rą parašė. Daktare, mums yra 
žinoma, kad jus esate savo pro
fesijoj žmogus ir vertėtų joje 
būti. Bukite daktaras, bet nie
kas kitas.

M ♦*
Kartą gyveno trys broliai, 

vargo skurdo engiami. Vienas 
Antanas ,kitas Mikas, trečias ii 
jauniausias Andrius. Andrius 
atvažiavo Amerikon ir na davai 
mokytis; mokinosi, mokinosi ir 
dar pasimokino, — mokslas tai 
ne grybas, nepaimsi ir nenusi
neš!. Kas daryt? Išgirdo, kad 
yra tokia įstaiga, kur mokslo 
nereikia, nieko nereikalinga, tik 
išmokti Lenino katekizmą, o 
kas išmoksta greičiau, tą grei
čiau pakelia į auštesnį “ciną”. 
Andrius greitai “poterius” išmo
ko ir šmakš — ir yra vyriausias. 
Bet kad būti vyresniu — reika
linga irgi kitaip atrodyt. Užsi
augino kitaip plaukus, užsimovė 
akinius ir pradėjo cigaretus rū
kyti su “panaberija”, ir atrodo 
visai ne tas Andrius, anų dviejų 
brolis. Jis ir kalba kitaip, ir 
rėdosi kitaip ir net protas pas jį 
kitoks. O tie broliai žiuri kaip 
ant kokių “dyvų”, linguoja gal
va ir sako: Andriuli, jeigu ir ki
ti tavo draugai tokie, tai jau 
mums nereikės važinėti į Lin
coln parką.

t

Jaunoji Birutė dabar vėl pra
dėjo visu smarkumu darbuotis, 
nariai, kurių daugelis buvo iš
važiavę vakacijoms, jau gryžta 
atgal. Ji jau sugebėjo savo tar
pe sudaryti dainų, šokių, teatro 
ir orkestros skyrius. Teatro, 
dainu, šokių skyrius veda gerai 
žinomas visam Bridgeportui vei
kėjas Martynas M. Juodis. Nors 
daugelis ir kartais pašiepė p. 
Juodį,# bet visgi nė vienas neį
stengė taip ilgai darbuotis drau
gijose ir tiek darbo nuveikti, 
kaip p. M. M. Juodis. Bravo p. 
Juodi. .Geros kloties.

♦ ♦
★

“Birutė” be pasigailėjimo “ka
la” “Karnivilio Varpus”. Vien

ALBERTAS BALČIŪNAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 31 d., 1924 m., 10:45 
vai. vakaro. Amžiaus 10^ mė
nesių. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, rugsėjo 3, iš namų išlydės 
8:30 ryto į Dievo Apveizdos baž
nyčią, iš tep į Šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Likę dideliame nuliūdime 
tėvai

Andrius ir Ona Balčiūnai.
2005 Canalport Avė.

pasiklausyti jų repeticijų labąi, banką pilną žmonių, atlikinč- 
užsimoka. Valdyba kviečia vi-'jant visokius reikalus, matyt, 
sus senus ir naujus narius. Jų kad vietos lietuviai jį remia, o 
repeticijos atsibuna kas antra- bankas iš savo pusės duoda tin
dienį ir ketvirtadienį. Antradie- 
jniais — Raymond Institute 816 
W. 31 St.; ketvirtadieniais — 
Mark VVhite Sąuare didžiojoj 
svetainėj (parke prie 30 ir Hal- 
sted gatvių).

* **
Šiomis dienomis poni Kveda

rienė, moteris p. A. P. Kvedaro 
(Birutės chorvedžio) pabaigė 
“Beauty Cultur” mokyklą. Pa
baigė su geromis pasekmėmis. 
Linkime poniai Kvedarienei ge
ros kloties tolesnėj darbuotėj, o 
kitoms moterims pasekti p. Kve
darienės pėdas. Mokykla niekad 
nėra pervelu pradėti; senas prie-
žodis sako: už vieną mokytą 
duoda dešimtį nemokytų”.

* ♦*
K. Sabonio mokykla daro pro

gresą. Kiekvieną kartą ateina 
vis naujų studentų. Mat jis 
pats mokina piano, o jo moteris, 
žinoma visuomenei kaipo viena 

’iš geriausių moterų smuikinin
kių, mokina smuiko. Įstoti ga
lima bile kada. Tėvai privalo 
savo vaikus mokyti muzikos, tas 
duos gero patiems vaikams ir jų 
tėvams. Sabonįų mokykla ran
dasi ant Bridgeporto 3235 So. 
Halsted St., tel. Yards 0758; 
ant West Side — 2156 W. 22 
Str., tel. Roosevelt 8358.

*
♦ * —-

Birutės studija irgi rudeniui 
atėjus daro didelį progresą. Jos 
direktoriumi yra p. .Antanas 
Kvedaras. Jis pats asmeniškai 
duoda lekcijas piano ir dainavi
mo (lavina balsą). Kvedaras 
randa vis naujų dainininkų ir 
sako, kad lietuviai ir daininin
kais yra turtingi, tik jie patys 
nežino, kad jie turi didelį gam
tos turtą — dailu ir tvirta bal- C C fc

sa. V
Birutės studija randasi 3252 

So. Halsted Str., tel. Boulevard 
8504. Vyrai ir moters, bei abel- 
nai jaunuomenė, turėtų atkreip
ti domę į tai ir pradėti lavin
tis, nes ruduo jau netoli.

— Raganius.

Besibastant.
Turėdamas liuoso laiko ir ma

žų reikalėlių, vieną šeštadienį 
sumaniau aplankyti keletą lie
tuvių kolonijų.

Pirmiausia nuvykau į West 
Sidę. Ten radau daug pažysta
mų, bet tarp biznierių progre
so biznio srity įmatyti neįsten
giau. Jei jie ir daro kokį pro
gresą, tai labai nežymu ir at
vykusiam nepastebimą.

Iš ten vykau į naująją lietu
vių koloniją Brighton Park. čia 
irgi radau pažystamų. Bet čia 
lietuviai gyvena daug geriau ir 
švariau. Namai beveik visi nau
ji, rečiau sustatyti, išrodo erd
vesni. Daugelis lietuvių turi 
nuosavius gražius namus. Biz
nis ant Archer Avė. (irgi ple
čiasi. Keletas lietuvių ten yra 
pasistatę gražius namus ir san
krovas, o lietuvių Peoples Fur- 
niture Co. turi įkūrusi puikią 
rakandų krautuvę.

Iš ten vykau į Chicagos .lie
tuvių centrą —• Bridgeportą. 
Čia tikras lietuvių centras. Vi
sa apielinkė daugiausia lietuvių 
apgyventa, bizniai irgi lietuvių 
rankose. Pirmiausia apžiurėjau 
statomą Lietuvių Auditoriją.

Tai 'bus puikus namas, kuris 
puoš visą Bridgeportą. žinoma, 
jis kainuos nemažai pinigų ir di
delio pasišventusio darbo, bet 
juk chicagiečiams buvo net gė
da, kad jie neturi savo svetai-
nes. Vienas direktorių man pa
aiškino, kad statybos darbas iki 
žiemos jau bus užbaigtas ir kiek 
ilgiau ims užbaigti darbą vidu
je, nes atsiranda: .visokių kliū
čių, kurios gaišina laiką iki jas 
nugalima. Tai yra puikus dar- 

jbas ir garbe*tiems, kurie jį d5r- 
ba ar prisideda.prie jo. Tekų ap
lankyti ir Universal State ban
ką. Bankas atrodo kaip didžiu
lis vidurmieščio bankas. Radau

kamą patarnavimą.
Leidiaus namo, gėrėdamasis, 

kad pas lietuvius reiškiasi stip-
ri vienybė ir prigyja “Naujie
nų” paskelbtas obalsis “Savas 
pas savą”. Tai yra teisingas 

1 obalsis, kurio laikosi visos kul
tūringos tautos, tad kodėl lie
tuviams reikėtų atsilikti?

— J. S- Putinas.«

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

INTERNACIONALO APVAIKš-.
. CIOJIMAS

Įvyks rugsėjo 24, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuopa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyti į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

— Komitetas.

Birutės Choro vieni) vyrų dainų 
praktika atsibus rugsėjo 2 dienoj, 
utarninko vakare Raymond Chapel 
svetainėj, 816 W. 31 St., pradžia 8 
vai. vak. Visi vyrai privalote būti 
ant praktikų, taip pat ir nauji daini
ninkai esate kviečiami prisidėti prie 
Birutės. — Valdyba.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams Žilio pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ill.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adrn.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios širdies Viešpaties Jėzaus su
sirinkimas įvyks antradieny, rugsėjo 
2 d., 7:30 vai. vak. Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti laiku, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

— Nut. raštį A. Mosteiko.

Ar jys žinote, kad
Lietuvių konsulas New Yorke atsto

vauja sekamas valstijas: Connecticut, 
Delavvare, Florida, Georgia, Maino, 
Maryland, Massachussetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, 
North Garolina, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Carolina, Ver- 
mont, Virginia and West Virg’inia? 
Ar jus žinote, kad 20 Helmar Turkiš
kų cigaretų nekainuoja daugiau ne
gu 20 paprastų cigaretų, bet jie yra 
verti kelis sykius daugiau. Kaip ir 
kiti jus džiaugsitės permainę j Tur
kiškus. •

(Apskelbimas)

PASARGA,

rfESIGARSTNA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan japie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
rnlėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių Įieško ji
nai, apsivedimai, asmenų jieŠkoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka- į 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
thejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumę. ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji paslgar Jut J sekamos die 
bos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne viliau. kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo drauges Onos 

Tarvidaites, Daržų kaimo, Vabalnin- 
<ų parapijos. Girdėjom, kad gyve
nu Chicago. Meldžiu atsišaukti ar 
kas apie ją žinote, turiu svarbų rei
kalą.

PAULINA PUGZLAITĖ, 
300 Sender St., Athol, Mass.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
<ną — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kalną — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos phs mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.

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

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl nėri

nių visokios rųšies. Kaina 4 oz. Mat- 
kos 30c, 35c., 40c. Marškonios gijos 
dėl mezginių ir siuvinių. Kaina 1000 
jardų 10c. ir 15c. Laikas apsirūpinti 
žiemai svederiais ir pančiakoms. At
dara kasdieną, sekmadieniais ir va
karais.

FRANK SELEMONAVIČIA, 
504 West 33rd St., 

1 lubos.

• PAJIEŠKOME ŠUNIES
Kas mateėte šunį tamsiai pilką su 
baltu tašku ant krutinės, vardas yra 
Topsy, jis atsilieps ant pašaukimo, 
kas nurodyti) kur jis randasi gaus do
vaną $5.00. Praneškite į

Restaurantą, 
2059 W. 22nd St.

ISRENDAVOJIMUI °
ANT RENDOS kampinis 

Storas, naujas frontas, randa
si ant Halsted ir 32-ros gatvių.

A Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kamba

rys šviesus, didelis vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms. 
Su valgiu ar be valgio.

4020 So. Rockwell SJ.

REIKIADARBININKŲ~

RĘTKIA moterų sortavimui 
regsų.

Kreipkitės:^
1365 Blue Island Avė.

ŠILKINIŲ SHADE DIRBĖJŲ

200 PATYRUSIŲ '

ŠVIESUS, SU DAUG ORO, 
MOLONŲS> ŠVARUS DIRBIMO 
KAMBARIAI. UŽDIRBA NUO 
$20 IKI $40 IR BONUS.

ADVANCE PARCH-O-LITE 
CORP.

538 S. VVABASH AVĖ.
4th FLOOR

ŠILKINIŲ SHADE
DIRBĖJŲ

Taipgi merginų mokintis to 
darbo.

1509 MILWAUKEE AVĖ.
; : • 3fd floor

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKIA patyrusių brass tir
pinto] ų. Atsišaukite prie Mr. 
Remington, c/o Loewenthal 
Company.

947 N. Cullerton St.

REIKIA salesmenų, kurie 
kalba lietuviškai arba lenkiš
kai, pardavinėti Fordo karus.

Evans Schuster 
3704 Š. Westem Avė.

REIKIA virėjo mokančio ge
rai virti ir kepti.

1549 S. Indiana Avie.
Tel. Calumet 1277

REIKALINGAS darbininkas pa
tyręs ant farmų dirbti. Gera mo
kestis, darbas ant visados.

Kreipkitės tuoj
J. NAMON,

2418 W. Marųuette Rd., 
Arti Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA AGENTŲ
ir tokių katrie turi Fordą pardavinėti 
Automatic Carboratot Control dėl 
Fordo sutaupina nuo 50 lig 100 nuo
šimčių gasolino ir užlaiko sparkplak- 
sus sausus ir be Carboho, reiškia in- 
žinąs turi daugiau sylos, o mažiaus 
reikia taisyti. Parsiduoda ant 30 
dienų bandymo. Rašykit dėl dau
ginus informacijų, arbt atsišaukite, 
nuo 1 lig 6 ir nedėlioj lig 12.

A. C. C. CO.,
4607 S. Califomia Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 4 durimis Fordas 

Važinėtas tik 2 mėnesiu. Reikia 
inešti $300 ir kitus ant lengvo išmo- 
kesčio. Priežastis paradvimo — ap
leidžiu miestą.

Naujienos
3210 So. Halsted St., 

Box No. 146

RAKANDAI
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pai- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtvės setas, vis
kas Skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

RAKANDAI. Didelis bargenas 
jei pirksite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me
džio miegamo kambario setas, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, console 
fonografas, karpetai, liampos ir t. t.

6444 So. Union Avė.,
1 fl.

PARSIDUODA 4 kamabarių rakan
dai. Viskas gerame stovyje . Par
duosiu pigiai, nes turiu greit apleisti 
Chicagą.

3120 W. 41 Place
II fl.

Lafayette 4247

PARDAVIMUI
NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 

būt parduota greit bučernė, labai dai
lioj vietoj. Pirmos klesos įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu
černė randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Savininkas dieną, 10753 S. Michigan 
Avė., vakarais 1 W. 112 PI. Tel. 
Pullman 5606.
—  >- - - - - -—

TURIU 'parduoti savo $250 
gražią tikrai franeuzišką violet 
Console Victrolą, vartota tik 3 
mėn. Yra daug rekordų, deiman
tine adata, $65. 2502 W. Divi- 
sion St. 2 flatas. Armitage 1981

PARDAVIMUI grosėrnė ir 
delikatesen su namu arba be na
mo, kampinis namas. Daroma 
daugiau kaip $400 biznio į sa
vaitę, rendĮa $35, su gyvenimui 
kambariais. Savininkas

3832 W. Lake St.A •

PARSIDUODA bučernė ir grosėrnė 
visokių tautų apgyvento j apielinkej, 
lysas 4 metams, 4 ruimai pagyveni
mui arba kas norit pusę, priimsiu j 
partnerius. Pirksite gana pigiai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, ice creamo, mokyklų rei
kmenų; su 1 augšto mūriniu 
namu, 2 karų garadžius. Gero
je vietoje, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios.

2734 W. 43rd St.

PARSIDUODA maža groser- 
ne su visais rakandais ir rui
mais pagyvenimui. Renda $10 
į mėnesį. Kreipkitės:

3148 S. Auburn Avė.

PARSIDUODA dažų krautuvė 
(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu parduoti greit, todėl 
parduosiu pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago. 
Phone Canal 4101

GROJIKUS PIANAS
$700 vertes grojiklis pianas bus 
parduotas už

$115
ir $12 storage išlaidų. Yra 78 
muzikos roleliai, benčius ir cabi- 
net. Klauskit Mrs. Santos piano.

3323 Lincoln Avė. 1 fl.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 10453 So. Hom-an 

Avė., 6 kambarių cottage, aržuolo 
grindys ir trimingai, elektra, karštu 
vandeniu šildomas, 1 akras žemės, 
kaina $4750, įmokėti $1500, kitus iš
mokėjimais. John Gleich, 2880 W. 39 
PI., savininkas arba agentas, 7846 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė ir flatinis 
namas, mūrinis, prie Halsted St., ne
toli 21 St. Labai gera vieta ,tiktai 
$10,000.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets

West Thirty First State Bank Bldg.

NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARSIDUODA arba apsimaino gev 
ras biznis namas ant Town of Lake? 
Gali atidaryti kokį tik nori biznį. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN WINTERS PLACE 

5701 S. Ashiana Avė.

PARDAVIMUI biznio kampas, 50x 
125, krautuvė, 3 flatai, 3 karų nrurr- 
nis garadžius, rendos $213 į mėnesį, 
taipgi 2 augštų mūrinis namas prie 
Union Avė., netoli 31 St. tiKtai 
$27,500. ,

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

ĮMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomtts Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasieę, J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34thyPl. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50tn Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
augštų, 7-6-3 kambarių, garadžius 1 
mašinai. Yra visi įrengimai: vanos, 
elektra, gasas, toiletąi. Geroje vie
toje, 56 ir May St. Kaina pigi. Sa
vininkas,

2729 W. 39 PI.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
naujoj lietuvių kolionijoj Su 4 lotais, 
vaisingais medžiais ir dideliu daržu. 
Netoli švento Kazimiero Kapinių. 
Parduosiu pigiai, nes turiu apleisti 
miestą.

11328 So. Troy St.,
Mt. Greenwood, III.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 !».:• pirm. J. BoČiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 IjeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

LOTAI 30x125 pėdų, labai gražioje 
subdivizijoje, prieš Marųuette Parką, 
prie 71 St. ir Sacramento Avė. Da
bar yra pravesta gatvekarių linija. 
Yra suros ir apmokėtos, vanduo ir ce
mentiniai šalygatviai.

P. J. O’REILLY,
Didysis ofisas — 4000 W. 63 St.

Atstovas yra ant tos žemės

PARDAVIMUI 4 augštų bizniavas 
muro namas, 4 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius. Galima pirkti su bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Savininkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ 
2050 W. 21 St.

PARDAVIMUI 6 kambarį 
bungalovv, furnace šildomas, 
pleisteriuotas skiepas, miegoji
mui porčiai. Savininkas randasi 

4419 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI farma, 70 ak
rų, namai, 3 arkliai, karves, ma
šinerija. Viskas pirmos klesos. 
Parduosiu pigiai. Frank Fekech, 
5121 Cunnison St., netoli Law- 
rence Avė.

M0RTGEC1AI -PASIOIOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$.5000, lęngvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING
- COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai 
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

■■—H" ■■■■■■ ■

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsins mo 
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien 
Iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 ild 0:80. 
N.edSldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chlcage. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių mr 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI'.

1507 W. Madison St.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE- 
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 I.owe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba' 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pini), padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madi.son 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencd Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas .los. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telėf. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Bafčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben, Stanevičių 1747 South 
Halsted st;- kasierius Aleks. Šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius: fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gi.s; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka Vincas Balsevičių,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S.

’ Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimama visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. •— Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 8338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richnvond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.


