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Bizauskas—naujas
Lietuvos atstovas, „.

& • I Nacionalistai užpuolėAmerikai ' Vokietijos miestą

dar aiškiai rėmė, tečiaus'gyven
tojams įsipyko ir gubernato
riaus paskelbtasis karo stovis, 
kuris taipjau labai vargina žmo
nes ir varžo jų laisves.

Bavarijoj iškalta monai 
chijos vėliava

103,000 žmoniy žuvo Ja
ponijos žemės drebėjimo

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

Kunigas J. Pūkelis nu 
teistas kalėjiman

Buvęs 
imas 
liūs.

kronprincas sveikina- 
kaipo Bavarijos kara-

125,000 žmonių sužeista ir 235 
žmonių pasigendama. Ameri
kiečių apskaitymu nuostoliai 
yra didesni.

Gubernatorius už-
\

draudė balsavimą

Bet valdžios kariuomene juos 
atmušė.

•' • t

- Iš Ber-

Mušis su nacionalistais
Susirėmimas su separatistais

Naujas Lietuvos Atstovas 
Amerikai jau paskirtas

Lietuvos atstovu Amerikoj pa
skirtas klerikalas K. Bizauskas.

VVASHINGTON, D. C., nigs. 
27 (L. I. B.) — Nauju Lietuvos 
Atstovu Amerikoje, Charge 
d’affaires titulu, paskirtas p. K. 
Bizauskas, buvęs Valstybės Ta
rybos narys, Švietimo Reikalų 
Ministeris, Lietuvos Atstovas 
prie Vatikano Romoje. Reikalin
gi su paskyrimu formalumai 
jau atlikti ir tikimasi, jog nau
jas atstovas, likvidavęs savo rei
kalus prie Vatikano, galės iške
liauti Amerikon už kelių savai
čių.

Gubernatorius atšaukė spe 
dalinius balsavimus

Oklahomos gubernatorius sukir
to su savo valdžios nariais dėl 
balsavimu- Vieni skelbia bal- 
siįvimus, kiti juos atšaukia.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
spalio 1. — Oklahomos guberna
torius Walton turi pilnas ran
kas kivirčių. Nespėjo jis išvai
kyti legislaturą, kuri norėjo su
sirinkti be jo žinios ir jį patį 
apkaltinti dėl įvedimo valstijoje 
karo stovio ir persekiojimo ku 
klux klaniečių, kaip iškilo nau
jų kivirčių ir tai su jo valdžios 
nariais.

Spalio 2 d. turėjo įvykti spe- 
cialiniai balsavimai dėl priedo 
prie konstitucijos, įvedančio ini
ciatyvą. Nepatenkintieji legis- 
laturos nariai užsimanė prie to 
prikergti ir priedą, kad legisla- 
tura turi teisės susirinkti ir be 
guberntoriaus žinios ar prieš jo 
valią. Gubernatorius tokiam 
priedui pasipriešino. Visas da
lykas atsidūrė teisme. Guber-

kebli

Darbų Netrokšta
Q VEIK AM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
*

Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI 
KIA DARBININKŲ”.

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moter|s ant 
lygios su vyrais.

e

natorius tvirtino, kad peticija 
neturi užtektino skaičiaus para
šų ir kad ji yra paduota perdaug 
vėlai, nes neliko reikalaujamų 
penkių dienų paskelbimui ir su
pažindinimui, žmonių su tais 
kalusimais, apie kuriuos bus bal
suojama. Teismai betgi nu
sprendė neprielankiai guberna
toriui.

Vėliau betgi išrodė, kad bus 
susitaikinta, nes abi pusės buvo 
sutarusios specialinius balsavi
mus alidėti. Bet kas tai atsiti
ko, kad tuoj po to “susitaikimo” 
gubernatoriaus priešininkai vėl 
pradėjo reikalauti specialiųjų 
balsavimų. Gubernatorius tada 
balsavimus atšaukė ir paskelbė, 
kad jis panaudos 102,000 milici
ninkų balsavimams sustabdyt. 
Priešininkai vėl kreipėsi į teis
mų ir teismas uždraudė guber
natoriui naudoti milicininkus.su- 
stabdymui balsavimo.

Tada gubernatorius urnai at
šaukė rinkimų komisiją, kuri 
rinkimus skelbė- Valstijos sek
retorius tų narių atšaukimą iš 
komisijos sulaikė neva pasitei
ravimui pas ku khix klanietį ge
neralinį prokurorą apie teisiotu- 
mą tokio atšaukimo. Bet gu
bernatorius nelaukė pripažinimo 
to atšaukimo ir paskirė naują 
komisiją, kuri tuojaus speciali 
nius balsavimus atšaukė.

Dabar pasidarė labai
padėtis. Naujoji komisija bal
savimus atšaukė. Senoji komi
sija nepripažįsta jos pašalinimo 
ir vis dar skelbia balsavimus. Ją 
remia genei alinis prokuroras. 
Jis kartu su komisija įsakė pa
vietų taryboms ir šerifams lai
kyti specialinius balsavimus. 
Daugelis šerifų yra gubernato
riaus priešininkai ir jie todėl 
yra pasiryžę balsavimus laikyti, 
kad tik kaip nors sumušus gu
bernatorių.

Gubernatorius dabar paskelbė, 
kad jei ir ‘toliau nebus sustab
dytas priešinimąsis jo kovai su 
ku klux klaniečiais, tai jis pas-- 
kelbs visoje valstijoje aštriausi 
karo stovį, taip kad gyventojai 
negalės nė gatvėje pasirodyti po 
6 vai. vakare. Jis nesustosiąs 
prieš nieką, jei net butų prieita 
r prie kraujo praliejimo.

Padėtis dabar valstijoje esan
ti tokia, kad lengvai gali būti 
prieita prie civilinio karo. Gu-< 
bematorių remia visi ku kluxųi 
priešininkai ir gubernatorius tu
rįs 75,000 savanorių, kurie yra 
pasirengę pildyti kiekvieną gu
bernatoriaus įsakymą ir eiti mi
licijos pareigas. Ku kluxai irgi 
yra labai stiprus ir turi daugy
bę sekėjų. Valdžioje ir legisla- 
turoje irgi esanti didžiuma ku 
kluxai. Jie visomis savo pajie- 
gomis priešinasi gubernatoriui 
ir nori kaip nors jį pašalinti iŠ 
vietąs- šiaip gyventojai yra ne
bojau tys. Jiems įsipyko ku 
klux klaniečių teroras, kurį pa
vietų valdžios netik toleravo, bet

LONDON AS, s . 1.
lino pranešama, kr 1 nacialistų- 
monarchistu sukilimas prasidėjo 
Kuestrine, 50 m. nuo Berlino 
Sukilėliai, bandė nuginkluoti, 
garnizoną ir užimti tvirtovę, bet 
rcichswehro kom mduotojas are
štavo nacio alistų vadovus ?r 
puolikus atmušė.

Kareivius pašaukta į Kuestri- 
ną ir jiems įsakyta numalšinti 
sukilimą be jokio pasigailėjimo.

Pasinaudodamas tuo sukili
mu, šalies gynimo ministeris Dr. 
Gessler uždėjo cenzūrą ant visų 
žinių militarinio pobūdžio.

Susirėmimas su PareiniG 
separatistais

10 žmonių užmušta, 200 sužeista 
policijai užpuolus separatistų 
demonstracijų.

DUSSELDORF, sp. 1.—Fran
ci jos kareiviai šiandie patruliuo
ja Dusseldorfo gatves, prisiėmę 
ant savęs atsakomybę už palai
kymą tvarkos, po vakarykščio 
susirėmimo tarp policijos ir se
paratistų demonstracijos, kuria
me daug žmonių liko užmušta ir 
sužeista ir kurį sustabdė tik 
Franci jos kareivių įsimaišy
mas.

Francuzai areštavo keturius 
miesto viršininkus ir 12 policis- 
tų, kaipo kaltininkus už va
karykščius sumišimus. Apie 
50 policistų uždaryta bara
kuose iki nebus ištirta kaip 
tas susirėmimas prasidėjo.

Si^sir ėmime tarp policijos ir 
separatistų žuvo mažiausia 
10 žmonių ir 200 žmonių Ii-’ 
ko sunkiai sužeista. Manoma, 
kad dar apie 100 žmonių yra 
lengvai sužeistų. Prancūzai sa
ko, kad policija užpuolė de
monstrantus be jokios prie
žasties.

(Kitomis žiniomis, tame su
sirėmime iikęi užmušta 21 
žmogui, jų tarpe penki poli
cistai ir 200 žmonių guli ligo
ninėje) .

Niekurie skaito, kad ne dvie
jų mėnesių didelė efeparatistųj 
agitacija nebūtų tiek nuveiku
si, kiek nuveikė šis policijos 
ouolimas ant demonstrantų. 
Tai padarę tokį įspūdį, kad 
okupuotojo krašto gyventojai 
pradeda glaustis prie francu- 
zų, kaipo gelbėtojų nuo Vo
kietijos priespaudos. Ir kada 
fralncuzai į^maSšIę Wr pradėjo 
stabdyti policistufc, tai de
monstrantai juos sveikinę kai
po išliuosuotojus ir -apgynė
jus. i

Net ir Be r Ii na s reiškia abe
jones ar jis įstengs išlaikyti 
valstybės vienybę ir čielybę. 
“šioj valandoj išrodo, kad nie
kas, kaip vien stebuklas, tega
li išlaikyti kiek ilgiau vieny
bę”, sako vienas Berlino ko
respondentas.

MUNICHAS, Sp. 1. — Bava
rija ncatlaidžiai žengia prie 
monarchijos. Bi.’vęs kronprin- 
cas Rupprecht vąkar buvo 
sveikinamas Municho gatvėse* 
kaipo Bavarijos karalius. Juo
da, balta ir raudona monar
chijos vėliava liko iškelta šalę 
Bavarijos vėliavos ant garsių
jų Puikino barakų, kur dabar 
gyvena policija. Muniche jau 
Anai nebeiškeliama respubli
kos vėliavos.

Rupprechtas nudengė Pur- 
kino barakuose peminklą žir- 
vusiems Bavarijos karališko
sios gvardijos. 15,000 tos gvar
dijos buvusių narių dalyvavo 
iškilmėse. Repprechtas kalbėjo 
trumpai; ir nelietė politikos. 
Jis taipjau atsisakė priimti ka
rinę pagarbą.

Socialistai vis dar svarąto 
ką daryti delei persekiojimo 
socialistų. Kalbama ir apie pa
skelbimą generalinio streiko, 
bet socialistai yra* silpni, o 
monarchistai turi didelius bū
rius organizuoti] streiklaužių, 
kurie galėtų užimti streikierių 
vietas.

Munichu’i gręsia maisto tru
kumas, kadangi Turinei jos, 
Saksonijos ir Prūsijos socia
listai rengiasi paskelbti mais
to blokadą. Trūksta ir anglių, 
bet tuo monarchistai nesirūpi
na, kadangi oras tebėra dar 
gana šiltas.

WASHINGTON, spalio 1. — 
Japonijos ambasada gavo oficia- 
linę žinią iš Tokio, kurioj ap
skaitoma, kad žinomų žuvusių 
žmonių laike žemės drebėjimo 
yra 103,000. Sužeistų žmonių 
yra 125,000, o 235,000 žmonių 
pasigendama ir jų nesurandama, 
taip kad galbūt ir jie yra žuvę. 
Iš Tokio pabėgo 1,068,000 žmo
nių.

Laike to žemės drebėjimo su
griauta 534,000 namų ir nuosto
liai siekia nuo $2,500,000,000 iki 
$5,000,000,000.
225,OpO žuvo, savo amerikiečiai.

TOKIO, spalio 1. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jai, kurie rūpinasi šelpimu nu
kentėjusių laike žemės drebėji
mo, apskaito kad toje nelaimėje 
žuvo 225,000 žmonių ir apie 
450,000 žmonių liko sužeista. 
2,000,000 žmomų atsidūrė dide
liame varge Tokio, Yokohamoj 
ir apielinkėse.

CHICAGO. — Pereitų savaitę 
buvo sumažėjus policija prie ša- 
pos. Pasiteravus kame dalykas 
patirta, kad daugelis streiklau
žių nakvoja jau šapoj, tai ir po
licijos mažiau randasi prie ša- 
pos. Nusitariau pamatyt suba- 
toje kas dedasi prie C. B. Shane 
Co., kada skebai eina namo. 
Prisiartinau ir nusigandau. Po
licijos daug, o mušeikų d a dau
ginus ir, kiekvienas mušeika ap
sirinkęs savo būrį streiklaužių 
lydi juos iki namų.

— Sterikieris.

organiza-
ŠU<- 

vika- 
Adomo

Ugnionių 
viešoje 

Socialde- 
Betygalos

r

Tikisi krizių Vokietijos 
valdžioje

Socialistai pasitraukiu iš 
valdžios.

Penki žmonės užmušti
ELWOOD, Ind., sp. 1. —- 

Penki žmonės liko užmušti ir 
du sunkiu Isuždmti, užmiesti
niam gatvekariifl užbėgus 
kryRkett^j ant jų autrimoMb. 
Visi iižmtiŠfcfeĮji yra viėbtrs ūki
ninkai.

Gal žuvo žmoniy Mon 
tanos potviny

bet

BROADUS, Mont., sp. 1. — 
Manoma, kad žuvo žmonių pot
viny, kuris pasidarė delei pakili
mo vandens Powder upėj. Van
duo upėj pakilo 12 pėdų,
šiandie nupuolė 5 pėdas. Ptfsė 
Broadus miesto yra užlieta. Van
duo nuplovė daug namų, šieno 
kupetų, galvijų ir arklių. Vie
tomis upė buvo nuo 1 iki 5 my
lių pločio.

Reikalauja algy pakėlimo

Aštuntas Dievo prisaky
mas: “nekalbėk neteisės 
prieš artymą tavo”.

Kutai gų karkiamų
torius, Darbo Federapijos 
las Betygalos parapijos 
ras Juozas Pūkelis, 
Vi F;i moUV iii m a v ičia u s 
jas, laike rinkimų 
bažnytkfemy mitinge 
vietoje' įžeidė Liet, 
mok ratų Partijos
kuopos narį drg. T. Alešiuną, 
pavadinęs jį vagiu. Taip pasi
elgė ir kitas “krikščioniškas” 
didvyris Betygalos vartotojų 
bendrovės vedėjas J. Semaška. 
T. Alešiunas su pagelba L. S.- 
I). P. Raseinių apskr. ongan. 
Komiteto patraukė kunigą J. 
Pūkelį ir J. Semašką teismo 
keliu atsakomybėn, einant 
Baudž. statuto 530 paragrafu.

Š. m. liepos m. 19 d. Rasei
nių Nuovados taikos teisėjas 
lišnagĄnčįjęs bylą pripažino 
kunigą,Pūkelį ir Semašką kal
tais ir nubaudė juos po dvi 
sąvaiti kalėjimo ir po 50 litų 
pabaudos.

Kunigas Pūkelis ne vieną 
ptriesVngo Yiužstatymo žmogų 
yra panašiai įžeidęs. Vertėtų 
visiems iškelti prieš jį bylas, 
kad užčiaupus nepraustabur
niui lupas. — J. V-nis,

Dar peukis Mviy saliu- 
nūs uždara

Vakar mayoraš uždarė 20 Pa
liūnų.

CHICAGO. — Vakar mayo- 
ras Devcr atimdamas laisnius 
uždare dar 20 sailutaų, jų tar 
pe penkis lietuvių saliūnus. Be 
to lapo uždarytos dvi “aiskri- 
minės” ir viena cigaretų san
krova, kuri (buvo prie saliuno, 
kurį uždaryta jau keletą dienų 
atgal.

šie lietuvių saliunai liko va
kar uždaryti:

Victor Rigies, 3321 S. Mor
gan St.,

Joseph Landa, 4325 South 
Honore St.,

Joseph Borshis, 5435 - South 
Hermitage Avė.,

J. Cunis, 1401 W. 47 St
Paul Samuelionis, 2 E. 10? 

St.

BERLINAS, sp. 1. — Ant visų 
miįitarinia pobūdžio žinių, iš
siunčiamų iš Vokietijos, tapo už
dėta cenzūra.

Pranašaujama yra Vokietijos 
parlamentarinį krizį. Peliti
niuose rateliuose kalbama, kad 
socialistai pasitrauks iš valdžios 
protestui prieš socialistų perse
kiojimą Bavarijoje.

Tada kancleris Stresemannas 
sudarysiąs grynai buržuazinį ka
binetą, pasilaikant sau kancle- 
rystę.

CLEVELAND, O., sp. 1. — 
Geležinkeliečių inžinierių ir peč- 
kurių brolijos pareikalavo iš tų 
geležinkelių, kur kontraktas už
sibaigė spalio 1 d., pakelti algą 
ant tiek, kad butų atsteigta se
noji alga, kokia buvo prieš ge
ležinkelių darbo, tarybos nukapo
simą algų 12% nuoš. liepos 1 d., 
1921 m. Jeigu geležinkeliai rei
kalavimo neišpildys, tai .veikiau
sia bus atsikreipta prie geležin
kelių darbo tarybos.

3,000 DARBININKŲ SU
STREIKAVO.

Persekioja “terūpėjus”.

13,500 immigranh!
NEW YORK, sp. 1. — De

šimt laivų šiandie pradėjo iš
sodinimą ant Ellis salos 8,500 
immiigrantų. JĮ? priklauso 
naujai spalio mėn. kvotai. Pen
tį kiti laivai su 5,000 immig- 
rantų Ijko pasiųsti į kitus uos
ius, kadangi Ellis irtimigraci- 
os stotis neįstengia apsidirb
ti ir neturi užtektinai vietos 
visus iinmigrantus sutalpinti.

Vėl daug žmoniy žuvo 
Japonijoje

TOKIO, spalio 1. — Gautomis 
ofičialinės žiniomis, pereitą seš-: 
tadienį smarkus žemės drebėji
mas supurtė Tąito, ant Formosa 
salos, sugriaudamas daug namų. 
Manoma, kad toje naujoje nelai
mėje irgi daug žmonių žuvo.

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO. — MaxweU gat
vės “tempejams” atėjo sunkios 
dienos. Jie geruoju ar piktuo
ju tempia žmonles į sankrovas, 
kurioms .jie tarnauja. Jie tiek 
įsidrąsino, kad net pradėjo už
puldinėti jiems pasipriešinu
sius žmones. Tada įsimaišė 
policija ir pradėjo juos areš
tuoti. Keletą tokių tempė jų 
jau pirmiau Maxwell policijos 
stoties teisėjas Wells nubau
dė. Vakar jis irgi nubaudė 
penkis tokius “tempėj u s” už
simokėti nuo $1 iki $2 pabaik 
dos. Kartu teisėjais prigrūmo
jo, kad sekamą kartą jis baus 
“ttempejus” po $100, jei jie 
nesiliaus užkabinėję praeivius. 
Jie galį kalbėti kiek tik nori, 
bet neturį teisės stvertis žmo
nes už skvernų ar rankovių ir 
prievarta vilkti juos į sankro
vas.

MOBILE, Ala., sp. 1. — 3,500 
dokų ir pajūrio darbininkų su- 
sttibikavo, reikalaudami algų 
pakėlimo. Laivų kompanijos 
streikų tikisi sulaužyt, kadangi 
esą užtektinai bedarbių, iš kurių 
tikisi gauti streiklaužių.

šiandie — * daugiausia apsi
niaukę; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:47 v., leidžiasi 
5:32 v. Mėnuo teko 9:44 v. v.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

16 žmonių užmušta 
DusseldoTfe.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taippataritf Lietuvos bankai

Vakar, spalio i dieną, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
oinigais šitaip:

$4.57, 
tMO 
$5.20 

$17.80

BERLINAS, sp. 1. — čia 
paskelbta, kad 16 žmonių liko 
užmušta Dusseldorfo {riaušėse 
— 12 separatistų, 2 policistai, 
1 francuzų kareivis ir 
cuzų civilinis žmogus.

1 frau- NAUJIENOS
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 markių ............. .
Finų 100 markių ....................
Francljos 100 frankų  ...... ....
Italijos 100 1
lietuves 100 litų ____.... ......
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų . ...........
Šveicarų 106 kronų............
Švedijos 1M kimių ....... .
Vokietijos 10,006,800 marldų

Budavojajnas' namas 
mas užmušė kontraktorių.

griuda- 1739 SHalsted St
.... 80c 
Į15.88 
i 8^85

4c

CHICACrCL.— Naujai buda- 
vojamo namo prie Highland 
Avė. ir Clark St., siena šu- 
griuVo ir užmušė k<itraktorių 
Wm. Lamaek, 2346 Roscoe SL

ChicagoIU
Niwiiwyn.il x__

Niwiiwyn.il
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Kas Dedas Lietuvoj
......... ... . I! "—T 1 "

Iš Lietuvos
čiv gyvenimo.

Kaunas. (Musų koresp.). — 
Padieniams Lietuvos gelžkc- 

ų dirbtuvių ir kitiems darbi- 
inkams kaip ir žemesniesiems 

mėnesiniams gelžkelio tarnau
tojams nuo š. m., rugpiučio 1 
dienos tapo pakelta už darbų 
atlyginimas ant 20 nuošimčių. 
Taigi dabar dirbtuvių amati
ninkams nors ir tiek tegavus 
priedo visgi bus sąlygų pageri
nimas, nes jie ir ligi šiol ne 
taip blogai uždirbdavo, būtent, 
nuo 150 lig 300 litų per mė
nesį.

Gi paprastieji darbininkai 
(juodadarbiai) tegauna vos po 
100—120 litų mėnesiui. Apla
mai juodadarbių ir žemesnių
jų mėnesinių gelžkeliečių me
džiaginis aprūpinimas vieno

das, _ skurdus, o geresnieji

iiimų su vidutiniaisiais valdi
ninkais.

—Lietuvos darbininkas.

Iš Klaipėdos Krašto
Klaipėdos krašto bažnyčia.

Klaipėdos krašte yra 29 
evangelikų parapijos su 33 ku
nigais. Trys kunigai yra lietu
vių kilmės, kiti vokiečiai, iš 
kurių tūli šiek titek moka lie
tuviškai. Yra ir tokių (4), ku
rie lietuviškąi nesupranta nie
ko.

Vokiečiai kunigai žmones 
pamokinti lietuvių kalba Ine- 
sugeba ir nenori. Pamokslinin
kus (konfimnandus) netiesio
giniai verčia eiti į vokiškas 
pamokas ir tokhf būdu juos 
germanizuoja.

Klaipėdos krašto bažnyčia 
ir po politinio krašto atskyri
mo pasiliko suvienyta su Pn*-

Bažnytiniai Klaipėdos 
kričiai yra 
kurs yra 
žiūrimas 
liaučiujie. 
mai jam 
čiaus,

aps
vaidomi vyskupo, 

paskiriamas dr pri- 
konsi storij os Kara- 
Visi valdžios paliepi- 
pareiua iš Karaliau-

svarbesuieji iš Berlino 
per Karaliaučių. Kunigų algos 
k i balandžio 1923 dalinai bu- 
o mokamos iš Prosų bažnyti- 
ūs kasos, bažnytinės rinkliu
os dažniausiai daroma Pru- 

<1 bažnyčios bei jos labdary
bės tikslams. Klaipėdos dele
gatai dalyvauja, kaip dalyva
vę, bažnytiniuose posėdžiuose 
Karaliaučiuje ir “Ewangelis- 

chkame Oberrate” Berbne.
Parapijos nebuvo atskirtos. 

Pavyzdin, parapijos Smajiinin- 
ky, Ragainės, Tilžės, Rusnės 
iki šiol apima kiemus abipus 
Nemuno ir bažnytininkai bei 
konfirmandai turėjo eiti iš 
Klaipėdos krašto į Prusus, 
jjrusiškiai — j Klaipėdos kraš
tą. Viskas pasiliko kaip buvę.

Klaipėdos krašto katalikų 
bažnyčia su 3 kunigais yra 
bendrai tokioje pat padėty. 
Jie iki šiol prigulėjo nuo Erm- 
lando vyskupijos, Prūsuose.

“Laukiu.”

Lietuvos Žemės Ūkio 
paroda

madienį, 26 rugpiučio, Žalia
jam Kalne prie aržutolyno 1 
vai. dienos dalyvaujant tūks
tantinei publikai iškilmingai 
atidaryta Žemės Ūkio Paroda.

Prieš atidarant parodą 
trumpų prakalbų pasakė Vals
tybės prezidentas p. Stulgins
kis. Po jo ilgokų kalbų pasakė 
ministerių pirmininkas p. Gal
vanauskas paminėjęs Lietuvos 
prtteitį ir jos pakeltus smu
kius pažymėjo ir šių dienų 
sunkių Valstybės politinę pa
dėtį pabrieždamas, kad ir šį-

Į Ištikrųjų, šiemet parodu jau parodą iymfed papigintos 
daug turtingesne, negu buvo žiavimo gelžkeliais bilietų

tų paroda dar nėra vi^os Lle- 
tuvos paroda, nes musų sostl- 
nę-Vilnių vis dar tebelaiko įriti 
grobę Lenkai, kurios atvadavi
mui reikalinga didelio pasiry
žimo, sugebamo ir ištvermės. 
Praėjusiais metais paroda ati
darant man *eko pastebėti, 
kad mfes neturime nei sostinės 
nei išėjimo į jūres. Gi šie
met, dėki susipratusių brolių 
kiaipėdieč:ų pastangų, išėjimų 
i jūres jau turime, nes Klai- 
pi da iš šiandien yu*
musų, nors, riešą, ir Klaipė^ss 
klausimas su valstybėmis, ku
rios save skaito svarbiausio
mis—Antanta—dar tebėra ne
išrištas. Tos valstybės Klaipė
dos klausimo išsprendime Lie
tuvai stato labai sunkias, sta- 

musų vardų
sąlygas ir t.t.

Tolimesnėje 
ministeris pirmininkas pažy
mėjo, kad išlaikymui krašto 
nepriklausomybės demok ratin- 
gumo ir atgavimui išplėštosios 
sostinės reikalinga visų pilie
čių tvirtas pasiryžimhs, valsty
binis taupumas, vienybė ir ap- 
švieta.

savo kalboje

praėjusiais metais —• visais 
žvilgsniais. šiųmetinėje paro
doje be daugybės išstatytų vi
sokių atvežtų iš užsienio ir sa
vos gamybos tvtvirlų muAiinų 
ir kitokių išdirbimų itin daug 
privaryta ragučių, arklių, kiau
lių, naminių paukščių ir kito
kių gyvulių.

Šioje pąrodoje išstatyta kų 
tik pradėjusių eiti naujų Lie- 
tu'vos įmonių gaminiai, būtent: 

'Akcinės Bendroves '“Stiklas” 
visokių ryšių ir didumo bute
liai ir stiklines bonkos, kokliai 
Mažeikių garinio fabriko p. 
Avracho, aliuinnijaus indai Li- 
iiarto ir Jaričos dirbtuvės Kau
ne, gelumbės Juodupės pirmo
jo gelumbių pabriko, ir k.%

Didelės domės kreipia kali
nių išdirbiniai —• prikrauti 
bent du pavilionai, iš kurių 
viename sukrauta labai dailus 
jvairių-įvairiausi iš medžio, 
šiaudų ir geležies išdirbiniai, 
kitame—puikausi baldai, spin
tos (šėjos), stalai, kamodos, 
kėdės ir kitokie dirbiniai.
z šiemet parodų labai skaitlin
gai lanko iš visų provincijos 
vietų kaimiečiai, kurių atvyks
ta dideliausiomis partijomis 
dkskivrsi j os. Kalni ieČiams-ek- 
skursantams važiuojantiems į

i va-1 
žiavimo gelžkeliais bilietų kai
nos ir už inSjimą parodon kai
miečiai Ekskursantai moka tik 
pusę bilieto kainos—L130.

šiųmetinė Žemės Ūkių Pa
roda Ja u iA pat pirmųjų dienų 
turi didelio pasisekimo.

—Pet. Klimka-

VIDURAMŽĖ MOTERIS

Ar jus žinote, kad
Paskutinis pasiprfeŽlnhnas laike 

1916 dabartinės Jugo-Slavijos buvo tai 
sala Corfu. Ir Corfu deklaracija bu
vo pasirašyta tenai atstovų Serbijos 
nanų Jugo-Slavų komiteto iš Londo
no. Ar jus žinote, kad Helmar Tur
kiški Cigaretai yra padaryti iŠdirbčjų 
augščiausios rųšiea cigatetų pasau
lyje?

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
<> per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. WisnowLIETUVA DENTISTfi
VaL 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, 111.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elcvatorio.

V.-.- ■■■...........     .. „J
. ......................................     , ...T

DR. M. ŽILVITIS,
DANTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedčlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-k 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS \ 

^S. TAS JUMS BUS f 
I ANT NAUDOS. ’ 

S. L. FARION AS ©L

809 W. 35111 Sl„ CliiBSEO 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- I
DAVIMO RAŠTUS. į 

Pasekmingai siunčiam {įrdgus ir I 
. Parduodam Laivatar»rk©s. t b—i i ■■ii——m/

Pasigydė nuo nerviškumo ir 
kitų įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundą.

Brooklyn, N. Y. — “Pirmą kar- 
Lydia E. Pinkham’s 

F Vegetable Comp- 
oundą keturi me^ 
tai atgal ir dabar 
aš imu ji dėl gyve-, 
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gas. Aš raitau jū
sų knygelę savo

aiškų dėžutėj ir su atsidėjimu ją per
skaičiau ir nuo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Compoundą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
visą naktį ir turiu geresnį apetitą. 
Aš jau rekomendavau jį visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palmratto St., Ridgewood, 
Brcoklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis, padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E. Pinkham’s Vogetablę Comj- 
pound yra puikus vaistas. Viduram
žėms meterinas, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes jis yra ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kilučių.

Reikia atsiminti, kad Vegetable 
Compound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jį taip, 
kaip ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

DR. M. T. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12 
1579 Miltfaukee Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Koom 111-13 

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t, 
Telephonas 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 arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
h----------------- - -------------------------- /

DR. J. JAKUBAUSKAS ■
NAPKAPATH

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

Liet. Tintos Kataliku Bažnyčia 
Motinos, Dievo Ši dl a vos 

3501 So. Union Are., Chicago, UI.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pa^al Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.Nuoseklus Protavimas

“Selected
šiandien

tinai vartojate

Po p. Galvanausko dar kal
bėjo miesto burmistras p. J. 
Vileišis, ktfrs pastebėjo, kad 
dilinėti nė jraroda nepalygina
mai didesnė už praėjusiąja’ 
pastatyta daug naujų pavilio- 
nų, visos užimtos ir jau daro
si ankšta. šiemet parodoje 
daug intensingiau dalyvauja 
kaimiečiai, kurie neatsižvelg
dami į jokias kliūtis iš tolimų 
provincijos vietų privežė, paro
don daug visokių gyvulių, 
paukščių ir įvairių savo gami- 

Šios parodos tartingu- 
liudija, kad ekonominiai 
stiprejain. Todėl ateinan- 
metais be abejonės kad

Turėtų įeiti į pasirinkimą
maisto ‘ šiltame ore.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš re|al kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 8301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

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

nių.
mas
mes
jiais
musų /.ėmės ciklo Paroda bus
dar didesnė ir turbut parodos 
plotas priseis praplėsti toliau 
į aržuolyna, ir t.t.
- Muzika griežia tautos him
nų ir tuomi parodos atidarymo 
iškilmės užsibaigia.

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

ir reumatiško uždegimo galima 

pasekmingai išgydyti su
&

maisto reikalavimas yra ge-
>

rai aprūpintas jei jus užteki

Selected” Pieno

Užsisakyk It
Borden’s

Borden’s AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

DR, M. S. BASISTA, 
CHIROFRACTOR 
1809 So. Loomis St.

5 E VERA'5
gotHARDOL

IšBk*rno$ linimenfai

BORDENS
Bnnl^odiidsCo. of-Illinois 

Franklin 5110

Dr. Anielė Kaushillas .
CH'ROPRACTOR

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

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 Sf. /perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias Li
gas moterų, v^ų i*r vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedely, seredoj ir su

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 yal. vakare. Ltarninke ir ne
dalioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La S'alle St. Room 530 
Tel. Central 6890 

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

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

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

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

Ofiso Telefonas OT? FT A Busto Telefonas
Central 4104 ri* *>*w^*-' Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

NUSIPIRK
Typewriterį i 

rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomię raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos ‘
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

GYDOME SERGANČIUS

$10 MAY $1
EGZAMIN^CIJA

Tikrus ORzamliiavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydomo ligų arba eu- 
grąSinimui ligoniui sveikatos. Todėl apari 
paprastu egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagalba X.Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrympas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, laj'ii tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai hainuo 
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime j vidų savo oj gi .temr

J1

$

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenį štyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAINA JO IR 60 CENTAI.

' Klauskite pas aptiekomUs.

' W. F. SEVERĄ CO.
UpeP^w.RA»?*PS- loWA

irta

♦

be jo- 
priim- 

per

šviesą ir pajlegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. $1.00
2) GAIRĖS, Dvin^resis žurnalas, ilj truoįas, —• Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kailio paveikslai. Kaina $L00,
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės, aina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI l 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00. >; . ,
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti, 
paveikslai. . .Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgkntas. 
Kaina $2.00

šaržo Albumas. 33 spalvuoti > 
Tekstą parašė Vaišgantas.

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

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

7^07 Superior Avenue Cleveland, jOhio.

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių prekinių, Šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South VVabash 
Avė,

Ligoniams Serumas
Musų «gydyme mas vartojame naujausius 

serumus, člepus, antitoxlnus Bakterius, o 
taipgi Europidk-us intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose i”‘. 

kritimą, nežiūrint ant kiek nienkas ir ne
kenkiantis gali -išrėdyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus Kautose? šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai ? Ar 
Piję? Ar 
pavargęs,

J.gyvėhjrj^___  -- .
stov) jnsų sveiimtos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yre 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškiu svarbią suirutę organizme 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pamėtote energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? SuirutŠ organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor* 
mallo laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis

Electro-Mefal Doclors
Po vadovyste Dr. R. G

136 Wubash
Valandos nuc 

doj ir subatoj 
U vai. ryto iki

u tai-

Ar turite reuma-

išbėrimui* 7 Ar slenka jūsų pląu- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiet 
sunervuotns ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikra

Avė....
0 ryto Iki C 

iki 8 vakare 
1 vai. po * *• ***,

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėliojo nuo

„i , ............... ,
Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniŠkas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.
•_ Patarimai dovanai.

3249 So. Morgan St.
Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 

ir Pėt. 2—9.
Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 

dieną.
Kliniko valandos: Utarnnkais 

nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.I-............ -- >

/s. W. B AM ES, Advokatas'
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, (^hicaąo.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va].
V. II I ...

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.
I.... ............. - Į

PLUMBERiO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI i

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milvaukee Av.. 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymarket 1018

Serganti žmonės 
klausykit

Dr.VANPAING
SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

3101 S. llalsted St., 
Chicago, Iii,

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

LIEPOS 
DRMŽiy 
PAJUSIMO 
IŠPARDAVIMAS

k

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jusa 
Pąvasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

. Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną au 
nuostolį. 

Perskaityk atsargiai šias, kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 i. 
$27.50 dabar ..............................  $18-1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertes nuo $30.00, $3a/.oU *_ 
$35.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 ‘ 
$47.50. Dabar................................$32.5(1
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2<\60 b 
$27.50. Dabar ......  -..........
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.60 ir augŠčiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ «s 
augščiau.

S. GORDON r " 
739 W. 14th Str.

l-rnos durys į rytus nuo Kalstau 
Atdara kasdien nuo 8 ry*^» liy ( 
Subatomis nuo 8 ryto lig X) 
Nedaliomis nuo 8 ryto liį U
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įKORESPONOENCIJOsĮ

So. Omaha, Nebr.
Eugene V. Debs kalbės Omą 

hoj Spalių 10 d.

Nonuoalsus SoC/aEstų dar
buotojas, kurs kovodamas už 
darbininkų reikalus tiek daug 
yra kentėjęs persekiojimų ir 
katorgos, greitu laiku atvyks į 
musų sodybas.

Tokią žinią turime, ir da
bar čia darbininkai tik ir kal
ba apiV nepaprasto svečio at
silankymą.

Jie galės tą savo narsųjį ko
votoją ir pamatyti ir išgirsti 
ji kalbant.

Ir laukia jo darbininkai di
džiausiu išsiilgimu, juo labiau, 
kad karo metais, ir jau karui 
pasibaigus kurį laiką darbi
ninkams sunku' buvo net pa
prastus susirinkimus nulaiky
ti...

Drg. Debsas atvyks iš Den
veri) į Omaha šio spalių mėne
sio 10 dieną. Tą pačią dieną, 
8 valandą vak. bus jo priėmi
mas ir prakalbos.

Dėbso prakaKbų rengėjai 
tam tikslui nusamdė Omahoj 
didžiausią Municipal Audito
rium salę, kuri gali talpinti 
apie 10 tūkstančių žmonių.

Tegul vietos ir apielinkės lie- 
> tusiai darbininkai nepralei

džia progos* išgįrsti dr. Debsą 
kalbant.

Kas norėtų kartu važiuoti 
i prakalbas, tegul tą vakarą 
ne vėliau kaip 10 minučių prieš 
7 vai. susirenka ties Q ir '33- 
č.ia gatve, prie gatvekariė įsi
suk i mo į 33.-čią, nes nuvažiuoti 
i minėtą; Omahoj salę, truks 
beveik valanda laiko.

—A. A. žalpis.

Latvijos koperatininkai 
Lietuvoj.

Jau antra diena, kaip Kau
ne vieši Latviu koperatininkai. 
Išviso atvyko penki asmens: 
Latvijos Žemės Ūkio ministe
rijos atstovas p. direktorius 
V. Sku'bin, Koperacijos tarybos 
atstovas p. Ballod, Latvijos 
pieninių koperatvyvų sąjungos 
-Gulbit, Žemės ūkio kopera- 

tyvų sąjungos — agr. Kengis 
ir Latvijos tautos banko—Gel
da n.

Latvių svečius priiminėja 
visų musų koperacijy organi
zacijų ir žiemės ūkio ministe
rijos atstovai.

Svečiai aplankė parodą, Karo 
mužėjy. susipažino su miestu 
ir apylinke.

Kugpiučio 3 d. svečiai išva
žiuoja Dotnavon, o antradie
nį viešės pas Šiaulių kopera- 
tininkus ir tą pat vakarą iš
vyks Latvijon. (L. 2.)

Draugijos Latvijoj.
Ryga. E. Latvijoj padarytas 

žemės ūkių surašinėjimas. Tuo 
budu patirta, kad Latvijoj, 
neskaitant miestų ir miestelių, 
yra užregistruota 1945 įvairios 
d-jos su 150,000 narių.

Pirmoj vietoj stovi kopera- 
tyvai, kurių yra 854 su 82,000 
narių.

Įvairių švietimo ir kultūros 
draugijų yra 450 su 29,000 
narių, š Įpinto ir labdarybės 
d-jų yra 89. Žemės ūkio d-jų 
yra 327, bitininkavimo — 70, 
žvejybos- 23 ir profesinių są
jungų—43.

Mokslas ir išradimai
Hidrosferas.

šių metų rugpjūčio 12 dieną, 
valandą po p. ant Nemuno, 

prie Kauno Jacht kliubo, buvo 
mėginami daiktams nuo skendi
mo gelbėti, prietaisai, tie prie
taisai paties išradėjo pavadinti 
“hidrosferais”. Įdėtas aparato 
įpntrukcijon principas, be abe
jo, priimtinas ir reikalauja tik
tai nežymių detalių pagerinimų 
ir patobulinimų, bet jau fabri- 

kos budu. Svarbu, pavyzdžiui, 
tikslus padirbimas oro bei dujų 
pripildomų maišų, butų labai 
gera, kad paprastų guminių juo
siamų diržų vietoje butų pada
ryti iš tam tikros nepraleidžian
čios oro dvilinkos medžiagos vy
riškos liemenės ir moteriški li- 
fai su laikomu kišenėje rezer
vuaru dujoms. Įkritęs vandenin, 
būdamas įvairioj padėtyje galė
tų paspausti atatinkamą sagutę, 
o dujos akimirksny pripildytų 
liemenę — ir skęstantis jau iš
sigelbėjo Tokios liemenės bei li
tai, negadindami kostiumo, galė
tų būti vi'lkėjami visą vandens 
kelionės laiką. Pripildančios ta
loną dujos lengvesnės už papra
stą orą ir todėl jų negrimdimo 
laipsnis ir pakeliamoji jėga di
desnė, negu balono, pripildyto 
paprasto oro. Talpinanti dujas 
kamera dėl to dujų privalumo, 
galėtų būti privesta iki papras
tos tabakinės (portsigaro) for
mato arba net ir mažesnio for
mato. Dirbant fabrike visokių 
rųšių spalvų liemenių ir mote
riškų lifų — gražių ir didelio 
skaičiaus, jie pasidarytų kelei
viams tiek prieinami, kad butų 
išperkami dešimtimis tūkstan
čių, ypačiai, kad jeigu aparatas 
nebuvo dar vartojamas, tai ir 
dujų papildymo visai nereikalau
ja.

Buvusi prie aparatų demon
stravimo Jurininkų Sąjungos 
komisija nusprendė pažymėti 
protokole, jog mėginimai gelbė
jimo aparatų atsiekė savo tik

r SYKI 
PAMĖGINUS 
VISUOMET 
RŪKOMAS

Išdirbėjai augŠ 
sios rųšies Tur
kiškų ir Egyptiš 
kų Ci garėtų pa 

šaulyje.

Idant žinojus kiek tai 
smagumo galima yra v* 
dastoti iš augšios rųšies 
cigaretų, jys privalote

rūkyti HELMAR.
Sykį surukęs HELMAR 
jau tada jys galėsit ge
rai suprasti skirtumą 
tarp HELMAR ir pa
prastą cigarety.

ATSIMINK SKRYNU 
TĘ IR VARDĄ

slo, jog reikalingi su aparatu 
veiksmai lengvai įvykdomi, ir 
“hidrosferas” gali būti priimtas 
kaipo paskutinis gelbėjimo skę
stančių technikos išradimas.

Toliau buvo daromi mėgini
mai gelbėti paskendusius ir skę
stančius laivus, pritaikant to
kios pat sištemos ir taip, pat 
urnai pripildomus dujų balomis 
čia jau pasirodė, jog reikalinga 
tie balonai daryti įvairių tipų, 
pritaikinant juos prie įvairaus 
tipo tiek vėjalaivių, tiek garlai
vių, ir kiekvienam laivui priva
lo būti daromi atskirai. Pats apa
ratų principas, logingas, teisin
gas ir matematiškai apskaity
tas, išeinant iš to, kad vienas 
kubinis metras pripildyto nusta
tytu kiekiu dujų balono pakelia 
ir išlaiko ant vandens vieną to
ną (1000 kilogramų) sunkumo. 
Čia uždavinys painesnis ir rei
kalauja dar smulkesnio visų de
talių apdirbimo, kad, neapsun
kindami savimi laivo, prietaisai 
galėtų būti taip išdėstyti laivo 
vidury ir išorės pusėje, kad iš
tikus laivo prakiurimui ar nu
grimzdimui, visas aparatų dar
bas butų galima atlikti automa
tiškai, t. y. paspaudimu ir pasu
kimu vienos rankenos ištiesi m ui 
iš balonų ii’ kitos — ūmam jų 
pripildymui dujomis. Tokiu apa
ratu, jei tiktai kaip laivo vidu
ry, taip ir iš lauko kiekis balo
nų kubiniais metrais bus lygus 
ar net didesnis už laivo svaru
mą tonomis, tai laivas gali bū
ti išgelbėtas, t. y. skęstantis lai

vas gali išsilaikyti ant vandens 
iki neatplauks jam pagalbon ki
tas iššauktas radiografu. Princi
pu tikslumas ir patogumas gali 
įuti pilnai įrodytas tiktai pri
taikinimu hidrosfero ant paties 
laivo, jo plaukiojimu praktiko
je.

Visai kitas dalykas pritaiki
nant aparatą prie pakėlimo pa
skendusio laivo nuo dugno. Šis 
uždavinys žymiai lengvesnis. Jei 
tiktai juros gilumas leidžia, nar
dytojai pakiša po laivo dugno 
grandines, prie kurių pririšami 
hidrosfero balonai, didesni savo 
kubiniu talpumu metrais už lai
vo sunkumą tonomis. Prileidus

DOVIERNASTĮS 
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III ■ĮIM

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

A. I. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:31 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

? DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

........ ....................... ■-

aparatus dujų, jie kartu*su pri- ■ 
kabintu laivu išsiverš ant pavir
šiaus ir leis pervesti laivą į sek
lumos, arba įvesti į doką, šis 
būdas laivui kelti buvo jau var
tojamas pagalbai pripildyti bato
nams oru, bet kadangi, kaip jau 
anksčiau minėjau, dujos yra 
daug už orą lengvesnės ir atspa
resnės, tai, dujų 'lengvumo ir hi
drosfero ir aparatų patobulini-į 
mo dėka, laivų gelbėjimo darbas ■ 
eis daug greičiau. Galutinoj iš
vadoj reikia pripažinti, ’ jog hi- 
drosferui ateitis užtikrina ir lai
vų gelbėjimo priemonių tarpe 

,šis aparatas užims pirmą vietą.
I 

(L-va) , Kapitonas Nemo.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
z Valandos

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

DR. A. MONTVIB
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti 

............................. ■■■■■■—SMI.III I !■!*/

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgai St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chir argas ir Akaieris

3315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

Town of 
Lake

t

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

V ............. II J
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real E statė 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 

Rockford, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ii

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

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

’ 2 iki 4 po pietų
Tek Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfas 5574
CHICAGO, ILL.

' Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
I AKUŠERKA
: 3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Valandos nuo 71 
ryto iki 1 po pie-j 
tų, nuo 6 iki 9 v.j 
vakaro.

Tel. Yards 1119 r®
Baigusi akušeri-ll 
jos kolegiją; il-L| 
gai praktakavu- :1 
si I’ennsylvani-H 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžinižkai pą v 
tarnauja, v’so~jj 
kjose ligose prieš$ 
gimdymą, laikoj 
gimdymo ir p0$ 
gimdymo.

Už dyką pata-Ri 
rimas, da ir kito-E 
kiuose reikaluo-r 
se moterims ir r. 
merginoms; kreipF 
kitės, o rasite|g 
pagelbą.

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

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

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

Telefonai i

Tel. Blvęl. 3138 
M. Woitkcwich 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

......... ..........

Te’ephone Yards 0994 ,

: DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Boulevard 0537 /

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Optometrtat
Tel. Bmilevard 8487 
4049 S. Ashland Ava 
Kamnaa 47-tos 

2-ro« luboba

Telefonas Boulevard 1939 f
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos! į
9 iki 12, 1 iki 3 dieną |
ir 6:80 iki 9:30 vakare ’
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Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

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



.j’*Mwwrt,n'z<™

, yUŪHEWS,riW>, < ~-T- -------
Antradienis, Spalis 2, 1923

NAUJIENOS
Th« Lltknanlan Daily Neva 

Puhiiahed Daily, «xcept Sunday

Idltcr P. CrigaitiM 

1789 South Halsted Street 
Chicago, III, 

Talephone Roosevalt 850fl

Subscriptlon Rateai 
S8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of ChlcaK 
$8.06 per year in Chicago.

8c per copy. 1

Entered as Second Clasa Matter 
M are h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act pf 
Marvh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■elnnadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Tel*fona«i RooseTelt 8500.

4.00
2.00
1.50

,75

8c 
18c 
75c

gi bankuose, auksas pelno 
neneša.

Amerikos bankininkai no
ri skolinti daugiaus pinigų 
Europai, ir kad Europa ga- 

I lėtų imti jų paskolas, tai rei
kia, kad ji butų paliuosuota 
nuo senųjų skolų? Prie pro
gos reikia priminti, kad tas 
paskolas, kurias siūlo panai
kinti bankininkų suvažiavi
mas, yra davę ne jie, bet 
Amerikos Valdžia. Valdžia- 
gi tuos pinigus paėmė iš 
žmonių.

Jeigu kas pasiūlytų, kad 
bankininkai užmokėtų Eu
ropos valstybių skolas Jung
tinėms Valstijoms, idant šios 
tuomet galėtų palikti ramy
bėje Europą, — ką tuomet 
tie ponai užgiedotų?

Jeigu* tai nėra sąmoningas 
akių muilinimas publikai, tarp 
kurios ji iki šiol garsindavo sa
vo “demokratišką” kromeij, bet 
tikras jos įsitikinimas, — tai tas 
tiktai rodo, kad “Vienybė” per 
eilę metų deklamavo apie “de
mokratiją”, pati nežinodama, ką 
tai reiškia*

Demokratija reiškia pirmiau
sia daugumos žmonių valdžią. 
Lenino gi arba Mussolinio val
džia yra mažumos viešpatavi
mas.

ATGIMIMO PAMINKLAS — 
LIAUDIES NAMAS.

UžsimokiJimo kainai
Chicago je —■ paltui

Metams__________ ________
Pusei metų____ _
Trime mineeiama
Dviem minesiam -
Vienam minėsiu!

Chicagoje per nežiotejual 
Viena kopija , 
Savaitei , -. _ - -
Minėsiu!______ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams ......   $7.00
Pusei metų ......................   8.50
Trims mėnesiams_______:____1.75
Dviem mėnesiam____ ________  1.26
Vienam mėnesiui_____ - . - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metų........................ ............  4.00
Trims mėnesiam^
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Diktatūra prieš 
darbininkus.

______ 2.00

g~~. .i ■■ ■ m1.1 «—sere

Separatistų 
planai ir a.

Užvakar įvyko Duessel- 
dorfe Reino provincijos se
paratistų suvažiavimas, apie 
kurį buvo tiek daug kalbė
ta prieš tai. Francuzai ir bel
gai, užėmusieji tą provinci
ją, kaip žadėjo, davė specia
lius traukinius “delega
tams”, norintiems dalyvauti 
suvažiavime, ir jų susirinko 
apie 40,000.

Bet išėjo tiktai riaušės, 
kuriose tapo užmušta arba 
sužeista keletas dešimčių 
žmonių, ir nieko daugiaus. 
Separatistų vadas, p. Matt- 
hes, ažuot paskelbęs nepri
klausomą Reino respubliką, 
pareiškė tiktai, kad jo sekė
jai pasirodysią “vyrais”, jei
gu reikėsią muštis su savo 
oponentais. Reinlando nepri
klausomybė busianti paskel
bta kada nors apie galą ru
dens. I

Taigi matyt, kad tas fran- 
euzų pinigais ir durtuvais 
sutvertasai judėjimas neturi 
pasisekimo. Vokietijos žmo
nės neremia Francijos mili- 
ta ristų pastangų sudraskyt 
jų valstybę.

Naujoji Ispanijos valdžia 
atsišaukė į darbininkus, ra
gindama juos ilgiaus dirbti 
ir mesti savo profesines or
ganizacijas. Ji žada jiems už 
tai pagerinti gyvenimo sąly
gas ir įvesti senatvės pensi
jas.

Tai yra charakteringa 
diktatoriams politika. Jie 
[nori būti darbininkų “gera
dariai”, by tik darbininkai 
patys nesistengtų rūpintis 
savo reikalais. Todėl jie yra 
priešingi nepriklausomoms 
nuo valdžios darbininkų or
ganizacijoms.

Šituo atžvilgiu nėra jokio 
skirtumo tarp ispanų gene
rolo Riveros, italų fašisto 
Mussolini ir rusų bolševiko 
Lenino.

Apžvalga
-----------——1

“VIENYBĖ” STOJA UŽ MA
ŽUMOS DIKTATŪRĄ.

“Lietuvos žiniose” vienas ra
šytojas siūlo, kaipo Lietuvos at
gimimo paminklą, pastatyt ne 
didelę bažnyčią, kaip pataria 
kun. J. Tumas, bet viešą namą 
liaudies susirinkimams. Sako:

“Kun. J. Tumas ‘Lietuvos’ 
184 Nr. pakėlė svarbų suma
nymą: musų Valstybės ir tau
tos atgimimo atminčiai pasta
tyti nepaprastą paminklą — 
šventyklą, ir kaipo kunigas 
jis proponuoja pastatyti Kau
no Žaliajam Kalne bažnyčią 
bent už 3-5 milionus litų.

“Reikia pažymėti, kad šiuo 
svarbiu musų Valstybės pri
sikėlimo momentu pastaty
mas tokio paminklo yra tie
siog neišvengiama būtinybė ir 
jam beabejonės karštai pritars 
ir duos aukų kiekvienas val
stybiniai nusistatęs Lietuvos 
pilietis, bet tik ne bažnyčiai. 
Bažnyčia dabartiniu metu an
aiptol nebegali būti visos tau
tos tokios didelės reikšmės 
paminklu, kaip Atgimimo pa-

■ minklas. Antra vertus, bažny
čių Lietuvoję jau ir taip yra 
užtektinai, todėl statyti nau
jas nebėra nei mažiausio rei
kalo. šiuo metu atgimimo pa
minklu tinkamiausia butų vie
šas susirinkimams bei vaidi
nimams liaudies-darbininkų 
tautinio stiliaus namas, kurs, 
istikrųjų butų geriausiu mu
sų Valstybės atgimimo atmin
čiai pagerbti tinkamiausiu pa
minklu. Tokiam paminklui, 
esu tikras, aukotų netik giliai 
tikinčioji Lietuvos visuome
nės dalis; bet gi jam aukotų 
ir visi laisvos-progresyvės 
minties piliečiai, o ypač mu
sų skaitlingoji išeivija-broliai 
Amerikiečiai.’5

Profesinėse sąjungose, ku- 
rids turi iki 500,000 narių, par
tija turi vyraujančios įtakos. 
Sindikatų GentraJinėj Komisi
joj 80% priklauso partijos drau
gams, iš jų pirmininkas drg. 
Kvapinskis, bnvusis 1905 m. 
vienas iš vadovų kovos orga
nizacijos ir generalinis sekre
torius, žinomas profesinis dar
buotoj as drg. žuflavskis. Svar
biausios ir tvirčiausios sąjun
gos: golžkelirdnkų, kaimo dar
bininkų, audėjų, metalistų — 
Visiškai partijos rankose.

Taip pat stovi dalykai ir dar
bininkų {^operatyvuose, kurių 
suvažiavime gcg. men. š. m. 
85% delegatų pasirodė priklau-

Siūlo panaikint 
karo skolas.

“Vienybei”, matyt, visai apsi
suko galva, bemąstant apie bol
ševizmą, fašizmą ir kitokius 
nuostabius dalykus- Visą laiką 
gyrusią tuo, kad ji esanti tikra 
demokratijos gynėja, ir piršusi 
publikai savo “vidurinę srovę”, 
kaipo vienintelę tikrų demokra
tijos idealų nešiotoją, ji dabar 
atranda, kad demokratija gal 
būt yra visai ne tas, ką visi po 
tuo žodžiu supranta.

Ji sako:
“Demokratija yra ‘žmonių 

balsas, valia’. Todėl nėra taip 
jau svarbu per ką tas balsas 
reikšis: parliamentu, diktatū
ra, monarku, ar kitokia įstai
ga.”
Bet pasakius, kad monarkas 

gali būt demokratijos įstaiga, 
“Vienybė”, tuojaus sumuša tą 
savo mintį, pareikšdama:

“Monarkai tapo išbandyti ir 
atmesti kaipo netikę reiškė- 

x jai to žmonių ba'lso.”
Paskui ji taip pat pasielgia ir 

su parlamentu. Tik ką pripaži
nusi jį demokratijos įstaiga, ji 
sako:

“Matyti, kad panaši gadynė 
(kaip monarkams. “N.” Red.) 
ateina ir parliamentams. Jų 
vietą užima vienos klases, ar 
grupės, ar luomos diktatū
ra.”
Vadinasi, “Vienybė” prieina 

prie tos išvados, kačtiš visų “de
mokratijos įstaigų” vien tiktai 
diktatūra dar gal būt gera.

Šitą .Brooklyno laikraščio at- 
virtimą prie bolševizmo ir fašiz
mo mes jau pirma esame pažy
mėję. “Vienybės” žodžiuose nau
ja dabar yra tiktai tas, kad ji 
bolševizmą su fašizmu stengia- 

“demokratijos”

SUSTOJO KAUNO “LAISVĖ”.

Amerikos bankininkų aso
ciacija, savo konvencijoje 
Atlantic City, išsireiškė už 
tai, kad Europos skolos 
Jungtinėms Valstijoms, pa
darytos karo laiku, butų pa
naikintos. Dovanodama sa
vo paskolas Europos valsty
bėms, Amerika turinti pa
siūlyti, kad tos valstybės at
atinkamam laipsnyje suma
žintų Vokietijos reparacijų 
sumą.

Amerikos finansinio kapi
talo atstovai, matyt, supran
ta, kad su Europa, pasken
dusia skolose ir besivaidijan
čia dėl tų skolų, negalima 
daryti jokio biznio. O dary
ti biznį su Europa Amerikos 
bankininkams reikia, nes 
kur gi jie dės tas krūvas 
aukso, kurias jie per keletą 
paskutinių metų surinko iš 
viso pasaulio-? Tiek pinigų, 
kiek Amerika turi, ji pati sį apdengti 
negali suvartoti. Gulėdamas skraiste. v

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad paliovė ėjęs Kauno dienraš
tis “Laisvė”.

Jisai buvo klerikalų partijos 
organas. Apie pusė metų atgal 
“Laisvę” buvo atpirkusį Roma
no bendrovė, bet jos pakraipa 
pasiliko ta pati, klerikališka. 
Vienok, ir naujose rankose bū
dama, ji, matyt, neįstengė atsi
gint nuo deficitų.

Prieš tai sustojo kitas lietu
vių dienraštis Kaune, “Krašto 
Balsas”, kurį leido pp. Voldema
ras su Smetona.

Taigi spaudai Lietuvoj e. visai 
prastai sekasi.

Politinės darbininkų 
partijos Lenkijoj.
Žymiausią be abejonės rolę 

loš'ia lenkų socialistų partija 
(P. P. S.). Laike rinkimų į 
parlamentą lapkričio mėn. 1922 
m. jie surinko 911,000 balsų, 
kas palyginus su 1919 metais 
yra didelis žingsnis pirmyn 
(510,000). Buvo išrinkta 41 at
stovas ir 7 senatoriai. Partija 
turi apie 600 atstovų miestų 
ir iki 100 apskričių savivaldy
bėse. Centro komitetas leidžia 
Varšuvoje didelį laikraštį “Ro- 
bgtnik”, be to partija tūtai dien
raščius Krokuvoje (“Napr- 
zod”), Lvove (‘T>ziennik Naro- 
dowy”), Katovicuose (“Gazeta 
Robotnicza”), o taipogi ir sa
vaitinius laikraščius “Wyzxvo- 
lenie” Bialojc, “Wiadomosci” 
Dombrovos anglių kasyklų ra
jone ir dvisavaitinį “Glos Ko- 
biecy”.

Pradedant nuo lapkričio men. 
1918 m. P. P’ S. pergyveno' ga
na įdomų ideologinį vidujinį 
darbą. Partijos suvažiavime 
Krokuvoje 1919 m. buvo per
dirbta sena programa. Pasiūly
mas mažos grupės grįžusių iš 
Rusijos draugų stot ant sovie
tų platformos “su pataisomis” 
buvo atmestas žymia daugu
ma, turinčia 99% delegatų. Su
važiavimas beveik vienbalsiai 
priėmė formulą dng. Daisinskio, 
Perlio ir Nedzialkovskio. Su
važiavimas Varšuvoje ją kiek 
pakeitė ir dabartiniu laiku’ nau
ja programa nėkieno nekriti- 
kuojąma. Jinai išeina iš mark
sistinės pasaulėžiūros, laiko de
mokratinę tvarką valstybėje 
vieninteliu tikru keliu į socia
lizmą, siūlo sutverti greta su 
parlamentu atskirus Darbo Rū
mus, kaipo patariamąją įstai
gą įstatimdavystės, darbo ap
saugos ir kit. darbininkų klau
sti mirose. Re to Rūmai atsto
vautų darbo minių organizaci
joms ir Darbo Ministeris butų 
prieš ją atsakomingas. žemės 
klausimu programa pasisako 
už konfiskaciją ir nacionaliza
ciją stambios žemės nuosavy
bės išeinant iš to, kad dalis jos 
jus perduota kaimų koperaty- 
vams, dalis pasiliks žinioje val
stybės (“idealiniai” stambus 
ūkiai), dalis gi bus pavesta že
mės ūkio darbininkams ir ma
žažemiams amžinoji nuomon 
engvoiųis sąlygomis.
' Natūraliniais priešininkais P. 
?. S. yra iš vienos puses Tau
tinė Dąrbininkų Partija (N. P. 
'*.), iš kitos r- komunistai.

N. P. R. surinko 400,000 bal
sų, išimtinai buvusioj Prūsų 
Lenkijoj. Idėjiniu žvilgsniu ji 
yra linkusį į antisemitizmą. 
Tautinė Darbininkų Partija 
pergyvena sunkų vidurinį kri- 
zį ir pamažu eina prie visiškos 
suirutės.

Komunistai gyvuoja pusiau 
legaliai. Laike rinkimų už juos 
paduota 120,000 balsų. Kaip ir 
dtur, partija yra visiškai pa
eidavusi Komintemui ,ir lošlia 
nepavydėtiną rolę aklo įrankio 
rankose sovietų valdžios. P. P. 
S. vedė iš pat pradžių, veda ir 
dabar prieš komunistus aštrią 
tovą.

Pasilieka paminėti apie krik
ščionis demokratus, šita grupe 
visuomet eina ranka rankon su 
uraštutiniais dešiniaisiais. Ideo
logija jos žinoma. Tiksliai nu
rodyti jos jėgų negalima, nes 
per rinkinius ji visuomet sta
lo bendrus sąrašus su kitomis 
dešinėmis partijomis, išviso gi 
;os įtaka apribota amatinin
kais, smulkiąja buržuazija ir 
tik labai neskaitlingu darbinin
kų sluoksniu j

Tarp vadinamųjų tautinių 
mažumų pirmdj eilėj stovi 
Bundas, žydų darbininkų orga
nizacija. Du metai atgal Bun
das pergyveno sunkų skilimą, 
kuomet atsiskyrė komunistai, 
vėliau susilieję su Komunistų 
Partija. Ir dabar dar tarp liku
sių ištikimų Bundu! pasireiškia 
simpatijų sovietams, bet ofi- 
cialinė partijos valdyba, va
dovaujant prityrusio kovotojo 
drg. Erlicho, vis stipriau užinįa 
socialdemokratines pozicijas. 
Skaičius balsų beveik 100,000.

Toliau reikia paminėti dvi 
grupes Poalei-'Cion, dešinesnė, 
prisidėjusi prie Hamburgo ir 
kairesnė, simpatizuojanti ko
munistams. Abi yra gana silp
nos: pirmoji laike rinkimų lap-

kričio mėn. gavo 3,000, o an
troji — 6,000 balsų.

Vokiečių grupių yra trys: so
cialdemokratai Aukštosios Si
lezijos ir Bielico, s-cį. Bydgos- 
ko ir Darbo Partija (Afbeit- 
spartei) Lodzėje. Paskutinioji, 
galima sakyti, tik j ieško kelių 
į socializmą. Visos trys daro 
pastangų sutailieti.

Rytų Galicijoj dirba s-d. Uk
rainos Partija, užimanti pozi
ciją vidurinę tarp socializmo ir 
komunizmo. Tarp ukrainiečių 
Volynijos ir baltgudžių kol kas 
yra tik valstiečių radikalinis ju
dėjimas be socialistinės spal
vos.

Paskutiniuoju, laiku pastebi
mas Bando ir vokiečių sočiai* 
demokratų prisiartinimas prie 
P. P. S. (“Socialdem.”)

Kultūrinis Chicagieciii 
darbas

chicagiečiai stve- 
didelio darbo. Ne- 
kada čia žmonės

— nežiu-

Negaišihkime tuščiai laiko 
rašymui protestų ar rezoliuci
jų prieš nepatinkamus asme
nis, — tas niekam nieko nepa
dės. Geriau ir tikslingiau bus, 
jei sunaudosime savo jėgas 
kiltam švietimo ir kultūros 
darbui.

Žiūrėkite, 
rosi tikrai 
laukdami
susipras ir pakvies, 
rint, kad musų draugijos, klu
bai ir kuopos išimtinai valdo
mi ir vadovaujami paprastų 
žmonių, profesionalai ir inte
ligentai rankų nenuleido ir pa
siryžo teikti pamokas, prade
dant nuo rugsėjo 30 d. sek
madieniais nuo 10 vai. ryto 
iki pietų, Raymondo Ghapelėj, 
816 W. 31-st St.

Tos pamokos bus teikiamos 
reguliariai, nežiūrint kiek at
silankys klausytojų, iš visokių 
šakų mokslo ir sociailo gyve
nimo. Ir be to dar kartas nuo 
karto pamokos bus atkartoja
mos kitose artimesnėse kolo
nijose.

Žinoma, praėjo tieji laikai, 
kad dykaį kas veiktų kad ir 
kultūros ir apšvietos srityje. 
Bet sulyginamai
nauda, už mažą atlyginimą 
galima Sulaukti milžiniškų 
pasekmių.

Praeitis tai jau įrodė. Nese
nai užsidarius p. V. Mišeikos 
vedama Aušros mokykla kele
tą šimtų jaunų vyrų ir mergi
nų pastatė ant kojų, .kai kurie 
iš jo mokyklos išėję mokiniai 
šiandie yra pirmos rųšies me
chanikai, ar pramonininkai. 
Lyginai p. Leveokio mokykla
— prirengiamoji ir prekybos
— 3301 So. Halsted St., Chi
cago: šimtai alumnų dėkingi 
savo Alma Mater. Tai vis iki
šiol visuomenės neapkainuo- 

tas darbas.

su teikiama

Porą metų atgal lietuviams 
pavesta labai patogioje vietoje 
paikute namas “Raymond In
stitutas”, 816 W. 31st St. šia
me name randasi p. A f Brie
džio lietuvių kalbos ir istori
jos mokykla, vaikamĮs jir sul- 
augusiems; mergaitėms in
dustrinė mokykla — siuvimo, 
mezgimo ir namų darbo; ber
niukams medžiox ir 'pynimo 
mokykla. Čia jau laikomi vi
sokeriopos rųšies lietuvių su
sirinkimai, repeticijos muzi
kos, chorų. Su rugsėjo 30 d. 
prasidės pamokos,, kurios tę
sis iki vėlam pavasariui. Čia 
randasi perkeltas Aušros Kny
gynas, — nors dar nėra kaip 
reikiant sutvarkytas, bet vis
gi lietuvis gali apart knygų, 
beveik ir visus lietuvių laik
raščius gauti pasiskaityti. Ta
tai lietuviai norintieji prasila
vinti ir sekti pasaulio naujeny
bes gali liuosif nuo darbo lai
ku ateiti ir pavartyti knygas 
ir laikraščius. ■ Visi yra kvie
čiami naudotis tiekiama pro
ga. .—VisuOmenietis.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Elektronų suradimas labai svar
bus įvykis moksle.

Radiumo ypatybės davė pro
gos ir paskatinimo toliaus ir gi
liaus į gamtos slaptybes knistis. 
Atsirado įvairių įvairiausių te
orijų; net novelistai pradėjo ra
diumo ypatybes į savo raštus 
įvelti. Darban stojo 'pasaulio 
rimčiausi mokslininkai, kurių 
tarpe tokios galvos, kaip J. J. 
Thomson, Ę. Rutherford, W. 
Ramsay, prof. Soddy ir kt. It 
praslinkus penkiems . metams 
daug slaptybių išaiškinta- Med
žiaga paliko suprantamesnė, vi 
satos pagrindai aiškesni.

Elektronai.
Fizikai greitai surado, kad ra

diumo spinduliavimas tas pats 
dalykas kaip ir spinduliavimas 
Crookes’o dūdoje. Tuojaus pa
tirta, kad radiume ir dūdoje me
džiagos atomai skyla, dalosi.

Pirmiausia surasta, kad ra- 
diumas, uraniumas ir kt. meta
lai išleidžia trejopų spindulių. 
Rutherfordas juos pavadino al
fa, beta ir gjama spinduliais? Mus 
čionais interesuoja tiktai beta 
spinduliai (alfa spinduliai — he- 
liumo atomai).

Beta spinduliai moksle labai 
svarbiu dalyku pasirodė. Tie 
spinduliai tai visos medžiagos 
atomų bendroji ypatybė, kurios 
iki šiol nežinota. Vėliaus beta 
spinduliai pavadinti elektronais. 
Tai yra elektros dalelytės, pa- 

‘•liuosuotos iš atomų. Atskirus 
elektronus nuo atomų surasta, 
kad elektronai tai'atskiri viene
tai, atskiri kūnai. Elektronai to
kiu budu yra plytelės, iš kurių 
medžiagos atomai sudaryti, o 
mes jau parodėme kas tas ply
teles išskirsto'. Elektronų randa
ma visur, vįsi atomai iš jų pa
daryti.

Elektronai pasilaiko atskirai 
tiktai tada, kada jie smarkiai 
lekia, bent 600 mylių per sekun
dą; kitaip elektronai prilimpa 
prie pirmutinio atomo. Elektro
nai gali skrieti lėkti dar smar
kiau: iki 100,000 mylių per se
kundą. Magnetas juos visada į 
šalį nusuka, ir šitas faktas da
vė paprastam piliečiui netikėti
nų rezultatų. Fizikas ištiesia už
dangą beta spinduliams atsimu
šti (elektronams atsimušti). Pa
ėmęs magnetą fizikas nusuka 
tuos spindulius ir išmatuoja kiek 
nusisuko. Fizikas, žinodamas sa
vo magneto stiprumą ir kiek tas 
magnetas spindulius į šalį nusu
ka, žinodamas dydį judomųjų 
dalelių, — jisai lengvai išskait- 
liuoja judomųjų dalelių greitu
mą. Šitos dalelės išėjo iš radiu
mo arba iš dūdos negatyvaus po
lio ir lėkė veik taip greitai, kaip 
kad šviesa lėkia t. y. beveik 186,- 
000 mylių per sekundą.

Elektronų lėkimo greitumą 
įrodė ir kitokį, tikresni bandy
mai; kiti bandymai davė gali
mybės ir jų dydį išmatuoti. At
pasakosiu vieną tokių bandy
mų.

Musų miestuose miglos ‘labai 
tirštos, nes vandens garu laše
liai susirenka, sugula ant dulkių 
ir durnų, kurių miesto ore visuo
met daug yra. šituo pasinaudo
jus padaryta puikių bandymų. 
Padaryta dirbtinės miglos stik
lo dūdose; miglos įvairaus tirš
tumoj ir įleista dulkių, ant ku
rių vandens garų lašeliai galėtų 
susėsti. Bandymai davė galimy
bės surinkti vandens lašelių, ku
rių kiekvienas buvo prilipęs prie 
dulkelės; tie lašeliai sukrito ant 
veidrodžio ir juos buvo lengva 
suskaityti. Šituo budu galima 
skaityti šiaip dūdoje nematomas 
dulkeles; ir šitas skaitymo me
todas pavartota skaitymui, tyri
mui naujųjų spindulių. Apart 
to, buvo leidžiama toms dalely
tėms sukristi ant chemiškai pri
rengto uždangalo. Uždangalas 
pradėjo taip sakant degti nuo tų 

•dalelyčių bombardavimo; didi
namieji stiklai padidino kibirk
štis tiek, kad jos buvo galima 
lengvai suskaityti. •

elektronų.

žodžiu sakant pasaulio didžių
jų laboratorijų tyrinėjimai su
rado kas tie spinduliai. Tie spin
duliai tai srovės daug mažesnių 
už atomus dalelių
Paskutinių dienų tyrinėjimai su
rado, kad vandenilio atomas su
darytas iš 1845 elektronų. Fizi
kai juose kitokių, apart elektrin- 
gumo, ypatybių nesurado. Užtat 
jie ir pavadinta elektronais.
Surasta faktas įvairioms miste

rijoms išaiškinti.
Elektronas elektros atomas, 

labai mažas, jo “medžiaga” — 
gryna elektra. Elektronai išaiš
kina medžiagos misterijų didelę 
daugybę. Mes pamatysime, kad 
greitas elektronų skriejimas iš
aiškina 
rią dar 
žinota.

“štai

elektros srovę, apie ku- 
visai nesenai nieką ne-

kokį stebuklą mes juo
se turime”, sako prof. R. K. Dun- 
can. “Nekaltas žiupsnelis drus
kos, o kokių ypatybių jame ran
dame ; ypatybių, apie kurias pir- 
miaus ir nesvajota. Seniaus apie 
dabar mums žinomą faktą nie
kas ne nesapnavo. Šitas druskos 
žiupsnelis išleidžia kūnelius (t. 
y. elektronus), kurie skrieja 
virš lQp,000 mylių per sekundą; 
jie per sekundą penkis kartus 
aplėktų aplinkui musų žemę; o 
jų mažumėlis — virš tuksthnčio 
kartų mažesni, negti mažiausias 
mokslui žinomas vandenilio ato
mas. Apart to, jie prikrauti ne- 
gatyvės elektros; jie perienda 
per vadinamus nepermatomus 
kunus; jie apšviečia kunus; jie 
nuimš paveikslus; jie duoda orui 
galimybės perleisti .elektrą; jie 
padaro debesis drėgname ore; 
jie veikia chemiškai ir fiziolo
giškai. Kas-gi galėtų šiądien pa
sakyti, ko tais radiumo beta 
spinduliais (elektronais) negali
ma bus ateity padaryti?”

Elektronai perkeitė musų pa
žiūras į medžiagą. Sekamam 
straipsny kalbėsime apie elek
tronų teoriją ir kokią revoliuci
ją jie padarė medžiagos aiškini
muose.

JUOKAI
Nepasisekus saužudybė.

Kaž-koks fantastas, gali bū
ti, kad tai vienas musų poetų, 
buvo taip įsimylėjęs į vieną 
panelę, kuri jo nemylėjo, jog 

susigraužime nusprendė
padaryti sau galą, pilnoje to 
žodžio prasmėje. Pasirūpino

savo

žodžio prasmėje, 
virvę — pasikarti, 
svarą nuodų — nusinutodyti, 
gorčių kerosino — uždegti * sa
vo drabužiu*, revolverį — nu
sišauti, ir pasisamdė luotą, 
kad atsitikime galėtų nusiskan
dinti; žodžiu sakaht. nuspren
dė pasidaryti neišvengiamą
galą.

Su visa ta saVo “amunicija” 
jis, įsėdęs į luotą, nusiyrė prie 
medžio, kurio šakos kerojo 
viršuje vandens, ir vieną vir- 
včs galą užsirišo už šakos, o 
antrą* užsinarino ant kaklo; 
paskui apsiliejo drapanas ke
rosimu, uždegė, surijo nuodus, 
paspyręs luotą pasikorė, ir iš
siėmęs iš kišeniauta revolverį 
šovė sau į galvą. Bet, kokia 
nelaimė! Revolverio šovinis 
pataikęs į virvę, ją nukirto; 
jis įkrito Į vandenį; degantys 
drabužiai užgeso; vanduo, pri
bėgęs į pilvą, išplovė laukan 
nuodus ir, jeigu ne velniškai 
šaltas vanduo, kuris jį priver
tė plaukti į kraštą, tai jis bu
tų prigėręs.

Tikras kiaulė.
Du vyru susiginčijo dvi 

kiaulių. Vienas manėsi labai 
daug žinąs, bet antras dar dau
giaus.

“Ta man negali nieko
sakytj apie kiaules”, sakė ant- 

“aš žinau daugiaus apie 
jas, negu tu4 esi girdėję^, 
turi žinoti, kad aš su kiaulė
mis užaugęs!”

pa-
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Sveikatos Dalykai
Apsaugokite vaikus ku

rie lanko mokyklas.
Dr. Matthian Nicoll, New 

Yorko Valstijos Sveikatos vir
šininkas, prašo tėvų saugoti 
vaikus nuo difterijos, jiems 
duodant toxm-antitoxin.• Dif- 
terija yra baisi liga.

Pereitais metais New 
Yorko, sako Dr. Nicoll, buvo 
suvirs 18,000 atsitikimų tos li
gos ir 1,400 numirė. Daugu
mas mirčių buvo tarp vaikų 
dar nesulaukuisių septintų me
tų. O nuo to galima apsisau-f 
got vartojant toxan-a|ititoxi- 
na. C

Kai kuriuosę miestuose mo
kyklų viršininkai, kartu su 
mokyklų gydytojais ir slaugė
mis supranta svarbulną apsau
goti vaikus nuo difterijos, ir, 
jeigu1 gali gauti tėvų leidimą, 
duoda toxin-antitoxino visiems 
vaikams, kuri lanko žemes
nes klases. Tuo budu jie ban
do nukreipti netik šitą ligą, bet 
ir kitas ligas tarp vaikų.. Jei
gu tėvai veiktų su mokytojais, 
mokykla butų tokia vieta kaip 
ir namai—saugesnė už gatves.

Vaikas, kuriam duota toxin- 
antitoxhias apsaugojamas ne 
tik per pavojaus laiką, bet 
kartais ir visam gyvenimu?!.

Iki šiam laikui buvo kreipia
ma domės į apsaugojimą vai
kų, kurie lanko mokyklas, bet 
turime ir atsiminti, jog difte- 
rija lepgviaus užpuola vaikus, 
kurie dab per jauni lankyti 
mokyklas ir tie vaikai miršta 
nuo tos ligos. Jie irgi reika
lauja apsaugos kaip ir tie vai*, 
kai, kurie lanko mokyklas. Ne
reikia todėl laifkti kol vaikas 
pradeda eiti į mokyklą ir mo
kyklos viršininkai prašo leidi
mo apsaugoti vaiką. Keikia 
vaikas vesti pas gydytoją ir 
tegul jis duoda toxin-antitoxi- 
no. Tą galima padaryti kūdi
kiui sulaukus šešių mėnesių, 
(lydytojas gali gauti toxin-an- 
titoųino iš valstijos laborato
rijos.

Tik bendru4 darbu sveikatos 
darbininkų, mokyklų viršinin
kų, gydytojų ir tėvų, difterija 
bus sulaikyta ir gal visiškai 
pašalinta.

mokytojų organizadjoj<e, są
ryšy su kuo jie iškovoję geras 
medžiagiškas sąlygas. Estai 
pataria įkurti Rygoje tarptau
tinį biurą, kurs palaikytų nuo
latinius ryšius tarp Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos mokyto
jų. (E.)

Pereitą sekmadienį įvyko 
atidarymas ir pirma paskaita. 
Žmonės rinkosi pamažu, bet 
paskaitai prasidėjus jų jau bu
vo pusėtinai didokas būrelis.

Pristatoma kalbėti adv. Kl. 
Jurgelionis. Visų pirma jis aiš
kina tų paskaitų tikslą.

Del latvių mokytojų 
santykių su kai

mynais.
Rygoje įvykusioje paidago- 

ginėje savaitėje latvių moky
tojas J. Ritins skaitė referatą 
apie Latvijos mokytojų santy
kius su kaimynių valstylyiŲ 
mokytojais. Jbatvių mokytojai 
galį daug išmokti ne tik iš di
džiųjų tautų, bet ir mažųjų — 
lietuvių ir estų. Lietuviai jau
čią didelį širdingumą prie lat
vių, jie taip pat karštai ieško 
naujų kelių auklėjime. Jis pa
taria mokytis lietuvių kalbos, 
kuri esanti/būtinai reikalinga 
visiems latvių kalbos mokyto
jams. Lietuvių tarpe yra daug 
mokančių latvių kalbą.

Taip pat esą reikalinga tu
rėti kuoartimiausių ryšių su 

estų mokytojais. Estijoje kilęs 
smarkus susidomėjimas darbo 
mokyklomis. Visi estų moky
tojai esą susijungę bendroje

Latvių projetas kovai su 
girtybe, „a , į

Latvijos teisingumo minis
terija išdirbo projektą apie 
kovą su girtybe. Projektas 
draudžia pardavinėti svaigi- 
nači uosius gėralus darbo die
nomis nuo 10 vai. vakaro iki 
9 vai. ryto, gi sekmadieniais— 
nuo 6 vai. vak. Svaiginančiųjų 
gėralų fabrikams, Įstaigomis, 
sandėliams ir krautuvėms už
drausta reklamuoti per afišus, 
Jalikrašdius, atviroje Aikštėse 
ir tt. Svaiginančių gėrimų par
davinėjimo vietose numatyta, 
uždrausti variete ir šokius. 
Įstatymas numato smarkią 
bausmę už girtuoklystės plati
nimą ir minėtų taisyklių ne
paisymą. / (E.)

CHSCAGOS3

ŽINIOS
Plyšo munšainės virimui 

katilas
Padarinyje viena moteris tapo 

užmušta, o trys sukeista.

Gaisras, kuris kįlęs nuo 
skiepe esančio munšainės viri
mui katilo, užmušo moterį, 
gal mirtinai sužeidė jos vyrą 
ir kiek lengviau nukentėjo jos 
dvi (lukteri. Tai atsitiko tro
besy, kuris randasi po No. 228 
Alexander St.

Užmuštosios moters vardas 
yra Pasąuala Rodribuez. Ji bu! 
vo 38 metų amžiaus.

-Prasidėjo “vyro-mo- 
ters” tyrinėjimas.

Prasidėjo nagrinėjimas la
bai įdomios bylos, būtent, Fre- 
ddy Thomsono. Thomson yra, 
taip sakant, dvylipis sutvėri
mas: nei tai vyras nei tai mo
teris. Jis rėdėsi moters drabu- 
čiais ir išviso atrodė į moterį.

Thomson yra kaltinamas 
nužudymu Tesmerio.

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugų 

paskaita.
_____ \

Trumpas aprašymas to,\kaip 
atrodė žemė pYieš milionus 
metų, ir kaip ji keitėsi, o kar
tu su ja ir atsiradusieji žmo~ 
nes. -

Gerai pradėti — reiškia pusę 
darbo padaryti. Ir jeigu tas 
posakis yra teisingas, tai pasi
sekimas Mokslo Draugų dar
buotei yra pilnai užtikrintas.

Prieš karą, sakė jis, buvo 
pradėta daryti pastangų rūpin
tis žmonių švietimu, teikimu 
jiems tinkamų žinių. Bet tam 
darbui užkirto kelią pasalinis 
karas, kada švietimo reikalai 
buvo atidėta į šal|. Tas per
versmas, kurį pagimdė pasauli
nis karas, padarė nepaprastos 
įtakos į žmonių dvasinį gyveni
mą.- Pasireiškė neįmanomas 
žmonių iškrikmas, išgverimąs 
ir demoralizacija. Tai atsitiko 
visų pirma Europoje, kur siau
tė karas. Bet demoralizacija 
persimetė ir į Ameriką. O tai 
dėl to, kad daugelis mūšų įgy
vena Europos gyvenimu, turi 
artimų santykių su Europos 
žmonėmis. Ncnuktentėję me
džiagiškai amerikiečiai visgi 
neišsisuko nuo dvasinio pakri
kimo. Toki padėtis gali tęstis
gan ilgai, jeigu nebus dedama 
pastangų kuriuo nors budu gy
dyti tą dvasios ligą. Mokslo 
Draugų ir bus svarbiausias ti
kslas teikti žmonėms mokslo 
žinių, būtent, tokių žinių, ku
rios sukelia viltis geresnei ir
šviosesniei ateičiai.

Toliau prelcgntas padarė vi
satines istorijos apžvalgą. Tai 
ir buvo paskaitai pasirinkta te- 
tųa. Pradėjo nuo tų laikų, 
kada žemėje nebuvo jpkios gy
vybės — organinės gyvybės. 
Kaip senai tai buvo, — niekas 
nežino. Vienok spėjama, kad 
musų žemė atsirado, mažiausiai, 
prieš 80,000,0(X) metų. Yra 
mokslininkų, kurie mano, jog 
žemė atsirado prieš 500,000,000 
metų. Per ilgą laiką žemė bu
vo tokiame stovyje, jog joki 
gyvybė joje negalėjo pasilaiky
ti. Pamažu pradėjo atsiskirti 
vanduo. Susidarė palankios 
•gyvybei sąlygos. Tąsyk atsi
rado ir pirmoji gyvybė — gy
vūnai ir augmenys.. Tūkstan
čiai metų praėjo, kol tie aug
menys ir gyvūnai išsirutuliavo 
į šiek tiek paveidžias šių dienų 
gyvybėms formas. Bet žmonių 
ir tada dar nebuvo. Kada atsi
rado pi r mąsliu žmogus,—ųiekas 

tikrai negali pasakyti. Ir čia pri
sieina vaduotis tik spėjimais. 
Mokslininkų nuomonės tuo 
klausimu gan skiriasi. Vieni 
sako, kad žmogus atsirado prieš 
kelis šimtus tūkstančių metų, 
kiti,— kad pieš kelis desetkus 
tuksiančių mietų, t. y. po ledų 
gadynės. Tečiau vieną galima, 
tikrai pasakyti, būtent^ tai, kad 
žmogus atsirado dau# aukočiau, 
negu pieš keturis tūkstančiu^ 
metų prieš Kristaus Smirną. 
Įvairios atkasamos liekanos 
liudija, jog žmogus gyveno 
prieš daug tūkstančių metų.

Ši paskaitos dalis buvo ytin 
gera sutrauka prieš-istorinės 
gadynės. Tiesa, gal eiliniam 
klausytojui ji buvo kiek ir sun
koka — nepapratusiam neleng
va suimti iškarto tiek daug 
faktų. Bet užtat antra paskai
tos dalis sudomino _ visus—ji 
buvo gyva ir interesinga.

Prelegentas pabrėžė tą fak- 
;ą, kad senovėje visi žmonės 
vedė klaijunų gyvenimą: užsi
ėmė medžiokle ' arba ganė gy

vulius. 6 toks gyvėmimo bū
das versdavo juos kraustytis iš 
vienos vietos i kitą. Paskui 
jau žmonės pradėjo pastoviai 
apsigyventi. O tai atsitiko ta
da, kai jie ėmė užsiimti žem
dirbyste. Klajojantys žmonės 
Mede laisvesnį gyvenimą: jie 
patys rinkosi sau vadus. Kas 
kita bus o sU vienoje vietoje 
gyvenančiais žmonėmis: kuni
gai ar kunigaikščiai antmesda- 
vo žmonėms gavo valią, jie 
valdydavo juos baimės pagalba.

Trumpai buvo paminėta 
Aleksandro Makedoniečio žy
giai, kuris buvo užkariavęs be
veik visą tuo laiku žinomą pa
saulį. Bet su jo mirtimi vis
kas dingo — generolai vėl su
skaldė sukurtąją vi ešpatiją. 
Tuo budu visi tie milžiniški 
Aleksandro žygiai nuėjo nie
kais. Iš visų jo nuveiktų darbų 
gal svarbiausias buvo sukūri
mas Aleksandrijos miesto ir 
bibliotekos.

Atėnai senovėje irgi vaidino 
svarbų vaidmenį, čia buvo 
susispietęs būreli žmonių, ku
rie pašventė savo laiką moks
lui; čia pasireiškė demokrati
jos kibirkštis, kiri vienok gan 
greit .pranyko.. "Ryme irgi bu
vo trumputis periodas, kada la
bai netobuloje formoje buvo 
pradėjusi reikštis demokratija. 
Bet su Julius Cezaro nužudy
mu buvo padaryta galas besi
plėtojančiai demokratijai.

Perduoti paskaitos visą turi
nį nėra jokios galimybės: tam 
reikėtų dairfg laiko ir vietos. Čia 
aš tenkinuosi tik dalimi—ir tai 
njažax dalimi — to, kas buvo 
paskaitoje pasakyta. Dar vieną 
kitą dalyką paminėjęs, aš bai
gsiu savo aprašymą.

Tikėjimas išpradžių buvo 
baime paremtas. Kunigai vi
sokiomis pasakomis apie piktą
sias dvasias laikė žmones pa
vergę. Tik vėliau tikėjimas 
pradėjo darytis labiau raciona
li ngas. Daug1 prie to prisidėjo

Budda, Machomedas ir Kris
tus. Bet tai ką Budda skelbė 
labai daug kuo skiriasi nuo šių 
dienų butidistų tikėjimo. Liko 
daug kas pridėta, ir padarinyje 
tas tikėjimas visiškai permainė 
savo formą.’ * Tas .pats atsitiko

(Tąsa ant 6-to pusi.)

LIETUVOS TARPTAUTINIS 
BANKAS METINIAMS ’

ĮDĖLIAMS MOKA \
10 NUOŠIMTĮ. .

J Lietuvą
/----------------------------------------------- •>

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.
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Vadinasi: įdėdami vieną tūk
stantį dolerių, metams praėjus, 
atsiimsite vienuoliką šimtų do
lerių.

Nustebę gal paklausite: kaip 
Lietuvos Tarptautinis Bankas 
gali taip didelius procentus mo
kėti, kuomet Amerikoje joks 
bankas tokių nuošimčių nemoka.

Reikia Tamstoms paaiškinti 
priežastis, kurios mums duoda 
galimybės taip didelisu procen
tus savo idėtojams mokėti, be, 
jokios sau rizikos.

Ekonomijoje yra aksiomatas 
(neginčijamas dalykas) kad viso
kia prekė eina ten, kur jos rei-į 
kalaujama. (Reikalavimas ga
mina pasiūlymą). Ir juo kur 
kokių dalykų yra mažiau, to jie 
aukštesnę gauna kainą ir dide
snį. atneša pelną.

I

Pinigų Lietuvoje maža, per 
ką jie labai brangus. Išvada iš 
to aiški: Nuošimčiai (procen
tai) turi būti dideli. 

f

šita yra priežastis delei ku
rios jūsų doleriai gali taip di
delius pinigus uždirbti.

Lietuvos Bankas lįgišiol iš
leido apie 60 milijonų litų, o mu
sų kraštui bent dešimtį kartų 
tiek lįtų reikėtų turėti, kad ša
lies apyvartoms užtektų.

z /

Litų trukumą gali užstoti 
Amerikos doleriai. Lietuva de
lei savo valiutos su Amerikos 
valiuta identiškumo (1 doleris 
lygus 10 litų) yra patogiausia 
šalies doleriams kursuoti.

Gi vienintelis Lietuvoj, Ame
rikiečių įsteigtas, . Lietuvos 
Tarptautinis Bankas, kaipo 
tvirtas, pažangus ir užsitarna
vęs visuomenės pasitikėjimo 
Bankas, duoda užtektinai ga- 
rontijos, kad -pavesti jo globai 
pinigai yra saugus ir užtikrinti.

Galop nėra reikalo dolerius 
būtinai į Lietuvą siųsti. Gali
ma deponuoti dolerius viename 
iš žemiau nurodytų Amerikos 
bankų, Lietuvos Tarptautinio 
Banko sąskaiton ir iš -to peties 
Banko, atėjus laikui, atsiimti.

Amerikos Lietuvi: Mes ne
abejojame, kad Tamista nepra- 
Icisi Šios progos jį'viižijii pasipel
nyti ir kad neatsisakysi savo te-

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
pertais.

PAVEIKSLŲ KNYGA 350 
artistiškų mergų paveikslų, ku 
rie perstato įvairių šalių mo
teris bei merginas gražiame 
pavidale. Pasiskolink šitą pui
kią knygą, o pamatysite garsių 
artistų veikalus. Paiskolinanie 
visokias lietuvių kalboj kny
gas pasiskaitymui ir siunčiam 
skaitytojams į visas dalis pa
saulio. Reikalaudami platesnių 
informacijų rašykite ant šio 
adreso:
Lithuauian Book Exchang*e 
837 W. 34-th Place (Dept. N.) 

Chicago, III.

NORTH . 
GERMAN

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German 
100 " _ ‘

vynei padėti iš sunkaus piniginio 
krizio išbristi.

Musų Korespondentai
Amerikoje: >

National Shawmut Bank —
Boston, Mass.

National Bank of the Republic
Chicago, III. z 

(Adv.).

Ar jus žinote, kad
Armijos dalįs rytinių valščių Viršu

tines Silezijos planuoja organizuoti i 
grupes skirtingose dirbtuvėse? -Jie 
planuoja šį rudenį priimti tokį planą 
kuris dar nebuvo vartotas niekad iki 
šiol. Ar jus žinote, kad jus galite 
būti užganėdintas Iš 100% grynų 
Turkiškų cigaretų jei jus rūkysite 
Helmiar ?

American Line Su
White Star Line sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
'* ? 

Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland iri 
Zeeland.

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

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

Bukit atsargus po gripo, di
delio persišaldymo ir 

influenzos
Jei jus jaučiatės silpnas, nervuotas ir 

visai niekam netikęs, jus priva
lote paklausyti perse

rgėjimų
Štai yra nauja gyduolė kuri veikia 

labai gerai šuioso atsitikimuose. Jei 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite sa
vo sveikatą ir stiprumą. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jie 
suras, kad tai yra labai geras priren- 
girnas kuris atbudavoja stiprumą, ner
vus, kraują ir patį kuna.i Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, reguliuoja 
vidurius ir žarnas*labai ger^d. Išdir
bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, kad 
ji suteikia jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti. jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiū
rėkite garantiją ant. pakelio. Reko
menduojama, garantuojama ir parduo
dama pas visus aptiekorius.

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

1 °
privatiškų gydymui kambarių

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką ir turope- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

, , iki 6 '• augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 50G dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

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

BALTIMORIEČIŲ DOMAI!

. Visi, kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų”, dabar ga
lite gauti kas dienų,
K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ 

101 South Frimont Avė. 
BALTIMORE, MD.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti ,
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAKSYS
220 Mihvatikee Avė., 

Kenosha, Wis.

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC„ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at Chicago, 
Illinois for Oct. 1, 1923.
State of Illinois į 
County of Cook I ss*

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Kleofas Jurgelio
nis, who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposos and says that 
he is the General Rusinės Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Laws and Kegula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

BY LOtFIS .RICHARg

JOFJE

/N THi^ 
OHL OF

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, m^naging edit- 
or, and business managers are:

Publislier I_.Stliua.nian News I’ulili- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chl- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III.

2. That the owners are: Lithuanian 
News Puplishing Co., J. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, P. Maliorius, J. 
Mickevičius, A. Zymontas, K. Gugis, 
A. Lalis, Kl. Jurgelionis all of 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. K. Ja- 
montas, 2513 S. Halsted St.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount oi bonds, mort- 
gages, or other securities are: none.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or corpoi'ation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledgę and belief as to the cir- 
cumstanc.es and conditions under 
vvhich stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold sbock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by hitn.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above įs 21,500.

Kleofas Jurgelionis
General Rusinės Manager. 

this 1 day of April, 1923.
Anthony Lalis.

Notary Public.

cumstanc.es
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ir su krikščionybe bei kitomis 
religijomis. Apie religijas ga
lima vieną pasakyti: savo laiku 
jos nemažai prisidėjo prie pro
greso pastumėjimo, bet vėliau 
jos ėmė tik kliudyti progresui.

Bet vienas svarbiausių pro
greso faktorių buvo išradimas 
popierio ir spaudos. Tas fak
tas, kad europiečiai ėmė varto
ti raides vietoje paveikslų, ne
paprastai prisidėjo prie pirmyn- 
eigos. Yra gerai žinoma, kad 
kadaisia chiniečiai nepalygina-

ZENONAS BANEVIČIUS
Atsisveikino su šituo pasauliu 
rugsėjo 28 d., 7:15 vai. vak. 
Burnside ligonbutyje. Miręs 
turėjo tik 34 metus amžiaus ir 
buvo nevedęs. Amerikoje išgy
veno 17 metų. Paėjo iš Telšių 
apskričio, Varnių parapijos. 
Amerikoje liko 2 nuliūdę bro
liai: Kazimieras ir Juozapas, o 
Lietuvoje sielvartaus išgirdusios 
jo 2 sesutės — Kazimiera ir Pet
ronėlė, apie jų mylimo brolelio 
mirtį.

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

Visi giminės, visi draugai ir 
sandraugai ateikite atiduoti pa
skutinį atsisveikinamą Zenonui!

Mes broliai nubudę, su širdgė
la liekamės vieni.

Kazimieras ir Juozapas 
Banevičiui.

PETRAS MIKALAUSKIS,
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- į 
sėjo 29 dieną, Petro sūnūs 29 į 
metų senumo. Paėjo Kauno "re-, į 
dybos, Telšių pavieto, Alsėdžių M 
parapijos, Inigaičių sodžiaus, jf> 
Paliko \ieną pųseserę Kaziune r 
Kesminike. Laidotuvės įvyks sc- r 
redoje spalio 3 dieną, 8:45 iš ry- E 
to. Pamaldos bus Apveizdos E 
Dievo bažnyčioj 18 ir Union Avė. K 
Kūnas randasi 710 W. 181h St. K 
Kviečiame visus pažįstamus da- ft 
lyvauti laidotuvėse. į

Juozepa Kavaliauskienė. F

ANTANAS AUZBIKIS

Mirė 30 <1. rugsėjo, 3:50 vai. 
naktį. Velionis paeina iš Gir
diškės parapijos, kaimo Sodelio, 
Tauragės apskričio. Paliko mo
terį Marijoną, sūnų Franciškų 
ir dvi dukterį Jadvygą ir Broni- 
slavą ir brolį Joną. Laidotu
vės bus seredoi spalio 3, iš na
mų 4554 S. Paulina St. 8:30 vai. 
ryto į šv. Kryžiaus bažnyčią iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami 
malonėkit dalyvauti laidotuvėse. 
Lieka nubudę

Moteris, vaikai ir brolis.

a+a
ROMANAS SOLTAN

Mirė panedėlyj spalio 1 d. 9 vai. 
ryto, 24 metų anyžiaus. Paliko 
nuliudime senus tėvus, seserį ir 
švogerį. I^udotuvės bus ket
verge, spalio 4 d. iš namų Sol- 
tanų, 4726 So. Honore St. Lydės 
j šv. Kryžiaus bažnyčią kaip 9 
vai. ryto, o iš bažnyčios, po pa
maldi,! lydės kaip 10:30 vai. ryto 
į Šv. Kazimiero kapines.

Užprašom visus jo draugus ir 
pažįstamus atsilankyti ir pasa
kyti paskutinį sykį amžiną at
silsį Romanai Soltan. Pasilieka 
didžiausiame nuliudime tėvas 
Jonas ir motina Juozefa Solta- 
nai, sesuo Jadvyga Vitkauskienė 
ir švogeris Edmundas Vitkauskis

mai aukščiau stovėjo už euro
piečius. Bet nelaimei jie nesu
gebėjo pritaikyti savo rašybai 
raidžių. Iki pat pastarojo laiko 
jie rašo savo rųšies paveikslais.

jus turite lankyti kuopos su
sirinkimus ir stovėti čiapat
Susivienijimo reikalų sargy
bos.

SLA. 36-tos kifopos susirin-
Kiekvienam žodžiui jie turi 
skirtingų ženklų. Chiniečiui 
prisieina beveik visų gyvenimų 
pašvęsti, kad išmųkus rašyti ir 
skaityti. Mokinimuisi kitų da
lykų nebelieka nė laiko. Ačiū 
tam chiniečiai ir atsiliko. Gi 
spaudos svarba gyvenime pigu 
numanyti. Dėka spaudai mes 
galime skaityti yisokias kny
gas, visokius laikraščius. Skai
tydami juos sužinome, kas dė
josi ir kas dedasi pasaulyje, 
šviečiamės. Pasidarome duži
mais piliečiais.

Dabartinė dalykų padėtimi
žmones pradeda jau neibepasi- 
tenkiniti. Ir reikia manyti, kad 
ateityje mokslas tars savo žo
dį išsprendimui tokių dalykų, 
kurių žmones dabar nepajėgia 
suprasti. Gal bus įrodyta, jog 
visos tautos privalo burtis į 
daiktų, jog vienos tautos laimė 
nėra atsiekiama, jeigu kita tau
ta yra nelaiminga; jog pavieni 
žmonės negali būti laimingi, 
kuomet masės skursta ir vargs
ta.

Prisipažįstu, tai labai pavir
šutinis paskaitos aprašymas. 
Bet ir iš to skaitytojai gali 
spręsti, jog paskaita buvo la
bai įdomi. Reikia vilties, kad 
prelegento pranašavimas išsi
pildys, būtent, jog ateityje 
Raymond Chapel pasidarys 
perankšta susirinkusiai paskai
tų klausyti publikai.

Nors paskaita tęsėsi beveik 
ištisas dvi valandi, bet žmonės 
labai atidžiai jos klausėsi. O 
tai geras ženklas, kad rimtoms 
paskaitoms čiia dirva yra pri
brendusi.

Sekamos paskaitos irgi bite 
labai įdomios. Tokie žodžiai, 
kaip “evoliucija”, “porgresas”, 
e te. yra vartojama kas dienų. 
Bet kelintas žino, kų tie žodžiai 
ištikrųjų reiškia? O tuo tar
pu evoliucija yra toks įdomus 
mokslas, toks svarbus, kad ne
turėti apie jį tinkamo suprati
mo yra stačiog geda. Sekami 
sekmadieni paskaitos tema ir 
bus “Žmonijos evoliucija ir 
progresas”. Skaitys K. Au- 
pistinavičiite.

Toliau seks tokios neįmano
mai įdomios paskaitos, kaip 
Gyvybės atsiradimas ir žmo
gaus kilmė. Tiedvi paskaiti 
skaitys Dr. A. Karalius.

Tose paskaitose gvildenami 
klausimai yra tiek svarbus 
kad vargu yra žmonių, kurie 
nebūtų galvojęs apie tai, kaip 
atsirado gyvybė bei žmogus.

Kas nori sužinoti, kokius at
sakymus duoda į tuos klausi
mui dabartinis mokslas, tas tu
ri lankyli Mokslo Ilraugų pa
skaitas. Ir aš manau, kad. 
Mokslo Draugų sumanymas yra 
tikrai vertas paramos. Tad 
neužmarškite kas sekmadienį 
10:30 vai. išryto atvykti i 
Raymond Institute, 816 W. 31 
St. —Ten buvęs.

SLA. 36 kuopos nariams
Jau astuoni metai kaip aš 

priklausau prie SIJA. 36-tos 
kuopos, bet niekuomet n em li
čiau .tokios betvarkės
kuopoje, kokių mes turime da
bar:

Gerbiamieji nariai ir narės:
Bebūnant šitos kuopos pir

mininku man jau pritruko 
kantrybės. Susivienijimo rei
kalai yra kreipiami į visiškai 
negeistinų ir pavojingų Susi
vienijimui pusę, o tai vis dėl 
to, kad jus, gerbiamieji, apsi- 
leidote ir neaplankote susirin
kimų.

Mažas būrelis komunistų 
pradėjo kalbėti vardan ketu
rių šimtų kuopos narių, pra
dėjo savaip kuopų tvarkyti,, 
pradėjo kepti rezoliucijas prieš 
SLA. Pildomųjų Tarybų, už- 
•girti Susivienijimo ardytojų ir 
peikėjų darbus ir vesti Susi
vienijimų j pražūtį.

Todėl, ‘ gerbiamieji nariai, 
jeigu jums rupi Susivieniji
mas ir jo išlaikymas čielybeje,

kimas įvyks seredoj, spalio/ 3, 
Raymond Institute, 816 W. 31 
St., 8 vai. vakare.

šiame susirinkime bus daug 
svarinu klausimų pakelta ir 
bus taipgi balsuojamas mano, 
kaipo pirmininko, rezignaci
jos priėmimas.

Del labo musų kuopos ir vi
so SLA., nepraleiskite. šio ir 
jokio kito susirinkimo. Bukite 
gerais SLA. nariais.

— Adomas MiciaviČius.

Iš moksleivių susirinkimo
“Gerasai” Margeris.7 — Komi

sijų darbai. .— Raportai. — 
Nauji sumanymai, etc.

Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimo Am. 2 kuopa, rugsė
jo 29 d., Raymond Chapelėj, 
laikė savo mėnesinį siteirinki- 
mų.

Susiirinikiman atsilankė 
skaitlingas butelis moksleivių. 
Kuomet lietuviai moksleiviai 
da niekad pirmiau nebuvo 
skaitlingi, tai susirinkdavo 
kokis pustuzinis narių ir lai
kydavo savo mitingus. Gi da
bar jau kitaip išrodo. Naujų 
narių prie kuopos prisirašo 
kiekvienų siteirinkimų po kele
tu asmenų. Tatai tapo iš
rinkta naujų narių priėmimui 
tyrimo komisija. Ta komisi
ja susideda iš trijų asmenų, 
kuri atliks savo darbų ištyri
me aplikanto ir priduos išpil
dytas blankas kuopos susirin
kimui. Tas sutaupys susirin
kimui daug laiko ir nereikės 
prie aplikanto akių jį svarsty
ti, ar jis yra tinkamas priėmi
mui. Į komisijų įėjo šfe na
riai: farmacistė Francis Sto- 
gis, Jozefina Jozepaitė ir J. 
Lazdauskas.

Toliau4 perskaityta Al. Mar
kerio didelis, mastinis laiškas, 
kur išdėstoma visos , blogybės 
ir ne sulyg jo noro atlikti or- 
ganizacijos reikalai.

Laiške jis pridavė neva ra
portų iš surengtojo priešsei- 
minio vakaro. .Bet, žiūrėkite, 
kokį -raportų. Pirmiausia 'iš
barama visos rengimo komisi
jos nariai, kad jie nemokėję 
biznio daryti, ypatiški priekai
štai ir ant galo sekretorius at
sisakė baigti skaityti jo laiš
kų, taip buvo šlykštus, kad 
'geriau jau negalėjo būti. O 
mt galo prie raporto jisai pri
duria štai kų: “Apie 35% už 
darbų, tai žinoma, kas nenori 
—gali neimti. O aš kainuoju 
šitų savo darbų todėl, kad 
ve----- ” Čia jau4 seka jo dide
lis pasigirimas, nusiminimas, 
kad jo seimas neišrinko “Mo
ksleivių. Kelių” redaktorium ir 
užsipuolimas ant p-les L. Nar- 
montaitės. Reikia tiesą pasa
kyti, kad jei ne p-4ė Narmooi- 
baitė, tai moksleivių darbas ir 
dabar butų buvęs stačiom 
rankom atliekamas. Tai ne leng
vas buvo darbas per vienų sa
vaitę laiko surengti pagerbi
mo baigusių mokslų vakarienę 
ir sutraukti tiek inteligenti
jos. Ir kitos mergaitės labiau

misijai gjeriaų sutvarkyti, ir 
kai bus gatavas, sekamam su
sirinkime kuopa turės nusprę
sti ar galės mokėti Margeriui 
trisdešimts penkis nuošimčius, 
ar ne.

Toliąu jis paduoda, rezigna
ciją iš kuopos ir sykiu iš viso 
Moksleivių įSusiviįenijimo. Ka
dangi jo laiškas nepriimta, 
tai nė rezignacija nepriimta.

Da vienas laiškas skaityta, 
kuris pasirodė prisiųstas Cent
ro valdybai su žioplais patari
mais, būtent, moksleiviai pa
darę klaidų, kad paėmę “Nau
jienas” už organų, o ne viduri
nės srovės laikraštį. Da kitas 
žioplesnis plepėjimas, tai, kad 
nereikalingas esąs anglų sky
rius “Moksl. Keliuose”. Tūli 
kuopos nariai iš pavardės paži
no tų žmogų, kurs rašė tų lai
škų. Jie sako, kad jis pats ne
galįs skaityti angliškai, tai 
taip ir sako.

Bet kaip ten nebūtų, visgi 
tulida nesripranta, kad “M. 
K.” yra leidžiami bepartyvėje 
dvasioje; nežiūrint kokiam 
laikrašty jie butų spausdina
mi. Juk “N.” turi didelę cir
kuliaciją ir moksleiviai turėtų 
džiaugtis tuo?

Nutarta paimti svetainę su
sirinkimams laikyti.

Mokslo sezonui prasidėjus 
moksleiviai dabar labai užim
ti ir v.’ž poros savaičių visos 
komisijos turės generalį mi
tingų. —Amžinas Poetą.

. __  ....., J... . .u i    ——■ '■ ■■   —

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

‘uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
■lepatemysi kaip susiriesi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.
( ------------- -

Extra susirinkimas. L. L. F. 1 kp. 
extra susirinkimas įvyks spalio 2 d., 
1923, 8 vai vakare. Aušros Knygyne, 
3210 So. Halsted St. Šitas susirinki
mas yra šaukiamas reikale kun. M. X. 
Mockaus. Visi nariai būtinai pribuki
te, nes labai svarbus' reikalas

Kviečia Sekretorius.

S. L. A. 36 kp. laikys mėnesinį su
sirinkimą trečiadienį'iBpalio 3 d., 7 v. 
vak. Raymond Chapėty svetainėje, 816 
W. 31 St. Prašau ■ ftarių nesivėlinti 
pribukite laiku ba bus renkamas pir
mininkas, ba Miėevičia rezignavo nuo 
pirmininko, taipgi visokių nesusiprati
mų kurie kenkia S. L. A. organizaci
jai, tai susirinkimas turės aptarti

— Valdyba.

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

Rašt. A. GrebeJis.

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį spaUiĮ 3 d., 7:30 vai. vak. 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.

Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbių daly
kų aptarti /

Norintys įstoti kviečiame atsilanky
ti. Nariais priimami visi namtj savi
ninkai Chicagoj.

Nut. rast. A. Bugaįliškią.

PASARGA.

BESIGARSINANTIEMS

musų lirbo ir pakėlė kitopų ant ko-
jų. Jei ponas Margeris skund
žiasi, buk norėjęs būti geras 
ir, anot jo paties žodžių, iš
pusti dalykų į padanges, tai aš 
sakau, jog galima tik burbulų 
išpusti.

Imant po 35 nuošimčius už 
darbų ir nežiūrint ar liks kuo
pai pelno arba nors lėšas ap
mokėti, negalima nieku budu 
pagerinti moksleivių buities. 
O p. Margeris, juk už dykų pė 
žingsnio nežengia. P-le Nar- 
montaitė irgi neturtinga mer
gina, kuri mokinasi, atsisakė 
imti atlyginimų už savo darbų. 
Ji dirbo kiek galėdama. Tame 
vakaro rengime Narmontaitč 
ir Margeris dirbo daugiausia 
ar bent juodu tik ir dirbo, bet 
Margeris nieko nesiklausęs pa
siskyrė sau 35 nuoš. u4ž darbų.

Miargerio raportas nepriim
tas, o paliktas rengimo ko-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
Dnt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apka
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
4ant Naujienų darbininkai geriaus 
ąlctų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.

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

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
be jotini, Naujienų administracija pa- 
iliąka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus/ jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. •

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa- 
-skelbimą ne valiau, kaip 9 vAl. va
karo.

ASMEHŲJK&K8BMAI
JTEŠKAU italiįono, jis Springfielde 

vadinosi Bob, bet jo tikras vardas 
Robert Delcpant. Nevedęs, biskį kal
ia lietuviškai. 5 p. 6 c. augŠčio. Smul
kaus veido, kumpa nosis, dešinėj pu
sėj turi aukso dantį. Kas jį žinote 
araneškite duosiu $20 dovani^ Wm. 
Caspėr. 1600 Sangamon Avė., Spring- 
field, III. '

ASMENĮ! JIESKOJĮMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Konstan

to Matulaičio, girdėjau kad jis gyve
na Kanadoj, kas žinote praneškite ar
ba pats praneškite, turiu svarbų reika
lą., Rašykite

AUGUST MATULAITIS, 
919 W. 33rd St., 

•Chicago, III.

APSIVEDIMUI

REIKIA DARBININKŲ
________VYRŲ
REIKIA —

PATYRUSIO ledų išvežioto
jo. Atsišaukite.

' H. Lang and Sons 
40-th and Normai Avė. at 

5:30 P M

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

Aš ESU VAIKINAS, noriu gauti 
draugę, kuri mylėtų gyventi su ma
nim. Gali būti ir našlė ir su vienu 
vaiku. Mergina neturi būt senesnė 
kaip 25 metų, aš esu 29 metų ir dirbu 
mainose.

CHAS NORKUS,
P. O. Box 216, Harrisburg, III.

REIKIA lietuvio selesmano 
prie vietinio Real Estate ofiso. 
Nepaprasta proga tikram vy
rui. Tu4ri pašvęsti visų laikų. 
Atsišaukite asmeniškai..
Ellinwood, Realty Co. 25 N. 
Dearborn St. Mr. Rehm.

ISBENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA Storas priešai 

didžiausią fabriką, kur dirba 25000 
žmonių. Storas yra geras dėl resto
rano, saliuno arba Ice Cream parlor. 
Renda pigi. Atsišaukite šiuo antra
šu.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vie

nam arba dviem vaikinam ar 
rųerginom, gani apšildomas, elek 
trika, maudynės, arti karų, be 
valgio, 2 lubos, 2208 S- Albany 
Av. arti 22ros. Z. Zaveckis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI'
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už’ $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apię- 
linkėj. Įstaiga 84 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.

REIKIA —
Patyrusių vyrų operavimui 

garinių derrick.
Chemyk Iron & Metai Co.

1000 W. 22nd St.

REIKIA tuoj bučerio. Tuoj 
galima atsišaukti per laiškus. 
Gera alga ir geros sąlygos.

A. SUCILA, 
12300 Emerald Avė. * - 
Tel. Pul'lman 3990

REIKALINGAS bučeris, dar
bas ant visados, mokestis gera 
geram vyruti. Atšišaukite

4238 S. California Avė.
Tel. Lafayette 1670

REIKALINGAS barberis va
karais ir subatomis po piet.

K. RAŽAS,
4438 So. Fairfield Avė.

Lafayette 6907

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno. 

1922 S. Kedzie Avė.

~ AUTOMOBILIAI ~
PARDAVIMUI 5 pasažierių 

Oldsmobile, važinėtas tik 5000 
mylių, 1922 modelio, 43 A., Pi
giai-

2735 W. 43rd St. Mrs. Barr

PARSIDUODA automobilius 
7 pasažierų, Lamazin, geram 
stovyje, kaina prieinama.

J. MORAUSKIS, 
1730 S. Union Avė- 

Tel. Canal 4968

NAMAI-ZEME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti: namus, 
ptus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

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

REIKIR DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
2 automobilių mechanikų, 70 iki 75c. 

į vai. 2 karpenterhj, $1.25 į vai. Ang
lių ševeluotoių, $5 į dieną. Pečkurių, 
$130 į men. Vynj pasiuntinėjimui, 60c. 
į vai. Inspectorių, $25 į savaitę. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapius, 50 
iki 55c. į vai. Darbininkų prie mašinų, 
60c. į vai. 2 nekertų, $22 į savaitę, 44 
valandos darbo. Restaurano porterių, 
nuo $18 iki $20 į savaitę ir valgis. 
Steam fiterių, 67^c. į valandą.

moterV
2 moterų į kafeteriją, valandos nuo 

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

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St.
jįįj Iii, u, ...... JSSĮ'.

Ml A OMHBf 
MOTERŲ 

100 namu darbininky 100 
, ■ r A r

PATARUSIŲ su4 adata siu
vėjų siuvimui pauderio puf. 
namie. Atsišaukite nuo 9 vai. 
ryto al’ba 1 vai. po pietų.

THE WESTERN CO.

3 floor * i
1733 Irving Park Blvd.

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

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir 

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

SUTAUPYK $3,000, VEIK 
TUOJAUS

Frame namas 2 augštų, 3 flatai 
ir garadžius su groserne ir bu- 
černe. Su visais įrengimais, ma
šinomis ir tavorais, netoli W. 47 
St- Atiduosiu už $3,000 pigiau 
negu tikra kaina. Turi būt par
duota šią savaitę. Kaina $3,750. 
PARAMO^NT REALTY CO.

2900 W. 38 St.,
Tel. Lafayette 1376

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

2325 So- Leavitt St. 
Chicago, III.

REIKIA merginų arba mote
rų darbui į pajų išdirbystę, pra
džiai $16 į savaitę.

Atsišaukite
3609 W. Harrison St.

BEIKIA
VYRŲ

REIKIA automobilių plovėjų, 
patyrusių. Nuolat darbas, gera 
alga. , ' ,

NAVILLUS GARAGE 
6113 Prairit Avė.

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

AŠ MAINYSIU SAVO FARMĄ

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

8256 So. Halsted St.
Phone Vincennes 7140

Wisconsino valstijoj j Chicagos na
mą su bizniu, saliunu arba bučerne, 
nes esu pergenąs dirbti ant farmos. 
Greitai mainant, mainysiu pigiai. Yra 
120 akrų žemės, 75 akrai dirbamos, 
daugiau ganyklos ir miškas. Per ma
no farmą bėga upė; farma stovi prie 
valstijos kelio, 3 mylios nuo miesto, 
ten galima parduoti kasdien visko. Aš 
mainysiu su visais gyvuliais, mašino
mis ir javais. Agentų nenoriu. Mel
džiu atsilankyti pas,

G. D. TALUC,
2102 N. Leavitt St., 3 augštas

PARDAVIMUI bučernė, šalo arba
tinės. Gęra vieta lietuviui bučeriui. 
pigiai jei kas pirks šią savaitę.

111 and Troy Sts, Mt. GreenWood, 
III, 3 blokai nuo Halsted karų lini
jos.

M. MURPHY,

EXTRA! EXTRA!
Parduodu bučernę ir grosernę ar

ba mainau ant saliuno. Ruimai gy
venimui. Išdirbta vieta; turi būt 
parduota greitai. Priežastis svarbi.

4342 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 0551 
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PARSIDUODA
BUČERNfi.

Atsišaukite
2137 W. 21 St.

Chicago.

SAVININKUI REIKIA PINIGŲ
Naujas 12 flatų namas, randasi 

piet-vakariniame Įtampė 78 gatvės ir 
Marshficld Avė. su extra lotu, 4 ir 5 
kambarių,garu šildomas, ugnavietės, 
knygoms šėpos. Pinigais $18,000.

ENGLEWOOD REALTY CO., 
7054 So. Halsed St.

Tel. Stewart 4018-4048

PARSIDUODA saliunas. Prie
žastis pardavimo, — nevedęs ir 
negaliu užlaikyti biznio, parduo
siu pigiai.

1457 So. Sangamon St.

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė pietinėj dalyj miesto. 
Vieta apgyventa svetimšaliais.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St. Box 343 

•' * ... - 7 s ’ I
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PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj. Storų aplinkui nėra, 
renda pigi, gyvenimui ruimai, 
2 blokai nuo Jackson parko, 1413 
E. 58 St. Tel. Fairfax 2619.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, gerai biznis daromas, turi būti 
parduota tuojau, negaliu vienas ap
žiūrėti, renda pigi, keturi kambariai. 
Atiduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

5105 So. Halsted St.
Tel. Bulevard 1824

PARDAVIMUI groserne ir bučernė 
ir 6 kambarių flatas, geroj svetbntau- į 
čįų apgyventoj apielinkėj. Parduosiu ( 
už jūsų pasiūlytą kainą, savihikas ap- 
I Airiai n tyi'I ArLo

I0HARLEŠ DOMKE & SON, 
7241 So. Halsted St.

Phone Vincennes 2563

PARDAVIMUI bungalow su 
rakandais. Parduosiu pigiai, 
yra elektrikas, gasas ir visas 
įtaisymas vėliauios mados Atsi
šaukite. 2301 W. 71 St.

MŪRTBECIAI -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

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

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

’ McDOVVELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė.

Dearborn 3173
DREBIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
Idnimas dėl biznio ir Mimų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.




