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Kruvinas Komunistinis teroras Lietuvoj
Paskelbė Reino 

respubliką
Bavarija nutraukė ry

šius su Berlinu
Gresia civilinis karas

Lietuva nedalyvaus Pabaltijos 
finansinėj konferencijoj

Paskelbė nepriklausomą 
Reino respubliką

Separatistai, francųzų pritei
kiami, užėmė Aix.La~Cha- 
pelle ir žygiuoja ant Co- 
logne.

PARYŽIUS, sp. 21. — Aix- 
La-Chapelle šiandie tapo pa
skelbta “nepriklausoma” Rei
no respublika. Visas priemo
nes išbadžiusi, Francija dabar 
stvėrėsi paskutines jlriemonės. 
Ir pasekmė šio žygio gali bū
ti arba anarchija ir civilinis 
karas Vokietijoje, arba susi
darymas naujo-s ‘^buferinės” 
valstybės, panašioj į Luxem- 
bergą, tarp Franci jos ir Vo
kietijos, Francijai valdant tą 
valstybę.

Reino kareiviai, paėmę Aix- 
La-Chapelle, Belgijos okupaci
jos zonoje, be šūvio, dabar žy
giuoja ant Cologne, kuris yra 
laikomas anglų.

Nors (Francijos okupacijos 
kareiviai laikosi neva “neutra
liai” linkui “respublikos” pa
skelbimo, yra aišku1, kad ta res
publika nebūtų galėjusi .pasi
skelbti be apsaugos talkinin
kų durtuvų.

Francija neoficialiuiai labai 
remia Reino respubliką ir vi
si Paryžiaus laikraščiai labai 
džiaugiasi pradžia Vokietijos 
skaldymo.

Bavarija atvirai pasiprieši
no Vokietijai.

Užgriebė 20,000 reichswehro 
kareivių. Einančiai prie pa
krikimo Vokietijai gręsia ci
vilinis karas.

RERLINAS, Sp. 20. —- Vo
kietijos kabinetui ruošiant at
sišaukimą į talkininkus ir vi
są pasaulį, prašant intervenci-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai motete! 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbą šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

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

jos prieš Franciją, kad išgel
bėjus Vokietijų ir centralinę 
Europą nuo bado ir sunaikini
mo, pasirodo nauji ženklai, 
kad Vokietija eina prie pakri
kimo ir susiskaldymo.

Civilinio karo, kur brolis ka
riauja prieš broli, kuomet ša
lis badhuja, pavojus darosi vis 
didesnis.

Berlinas, buvusi išdidi sosf 
tinė didelės imperijos, vėl ne
turi dtfonos ir policija laukia 
alkanų žmonių puolimų ant 
duonkepyklų ir maisto sankro
vų. Bet badavimas jau yra pri
prastas dalykas, dabar Vokie
tija yra labiau susidomėjusi ci
vilinio karo pavojum.

Bavarija prieš Berliną.
Bavarijos valdžia padarė ai

škų iššaukimą kovon Berlinui, 
kada ji paskelbė, kad 20,000 
Bavarijos reichsweh.ro {karei
vių yra atšaukiama A iš nacio
nalinės armijos, kad Bavari
jos militarinis gubernatoriui 
gen. von Lossoiw, kurį prezi
dentas Ebcrtas pašalino iš vie
tos, priėmė komandą Bavari- 
jos^ginkluotų spėkų ir kad iki 
Berlinas nepanaikins pašalini
mo gen. |Lossoiw, ryšiai su Ber
linu skaitosi nutraukti. .

Vokietijos valdžia atvirai sa
ko, kad tokis Bavarijos val
džios žygis tikrai ‘prjves prie 
ginkluoto konflikto.

Saksonija prispausta 
reakcionierių.

Militarinis Saksonijos guber
natorius gen. Mueller išleido 
proklamaciją, kurioj jis parei- 
ški ■, kad reichswebras yra nu- 
sisprendęs vykinti Berlino įsa
kymus atsteigti ramią konsti
tucinę padėtį .Saksonijoje ir ją 
palaikyti, 'rieji gi, kurie prie
šinsis ginklu ar bandys varto
ti sabotažą galės būti žudo
mi.

Pareinis nori atsiskirti.
Iš Aix la Chapelle praneša

ma, kad separatistai ten ren
giasi tuojaus paskelbti Parei- 
nio respubliką. Jie. turi 3,000 
šautuvų ir daug amunicijos; 
taipjau jie turi susiorganiza
vę ir valdžią, kuri perimtų ta
me distrikte administraciją.

Kancleris Stresemannas tuo
jaus pasišaukė kelis kabineto 
narinę, o ryto sušauks ir pil
ną kabineto susirinkimą, kad 
apsvarščius ką daryti su Ba
varija. Valdžia nusprendė, kad 
Bavarija laužo konstituciją ir 
mano griebtis prieš ją griežtų 
priemonių.

20,000 kareivių Saksonijoje.

Berlinas tečiaus neturi už
tektinai kareivių, kad galėjus 
padaryti tokią baudžiamąją ek- 

sfrediciją. Bavarija dabar tu‘ri 
20,000 reichswebro kareivių ir 
rdM'les ginkluotas Ononajrchis- 
tų bandas. Iš likusių 30,000 
reicbsvvcbro kareivių 20,000 
kareivių yra laikomi Saksoni
joje malšinti Saksonijos dar
bininkus, o 5,000 kareivių sto
vi Berline, bet ir tuos reikės 
padauginti, jei įvyks sumiši
mų.

Beveik visi reicbsiwebro ofi- 
cieriai Bavarijoje rezignavo ir 
ryto sudės prisaiką Bavarijai,

Prašys intervencijos Ruhr 
distrikte.

Nepavykus suįĄitaikinti su 
Francija taip, kad darbas Ruhr 
distrikte galėtų tęstis ir kad 
ilgainiui butų prieita prie išri
šimo kontribų^jos klausimo, 
Vokietijos kabinetas nutarė pa
siusti nota visiems talkinin
kams, prašančią intervencijos 
Ruhr distrikte.

Nota išdėstys visas Vokieti
jos pastangas susitaikinti, at
šaukimą pasyvio priešinimosi, 
vidurinę Vokietijos padėtį ir 
Francijos užimtąją nepaken
čiamą poziciją, kuri yra prie
šinga patiems talkininkų inte
resams. Nota {įrašys interven
cijos vardan žmoniškumo ir iš
gelbėjimui Vokietįjos ir den- 
tralinės Europos.

Kabinetas taipjau pasiųs no
tą kontribucijos komisijai, iš- 
dčstančią Vokietijos nusistaty
mą kontribucijos klausimu ir 
prašys Anglijos atstovo Brad
ini ry padėti atnaujinti dery
bas.

Berlinas be duonos.
Duonoms kainai iškjdus iki 

1,000,000,000 (vieno biliono) 
markių už kepalą, maisto mi- 
nisteris paskelbė, kad pirma
dieny duonos kaina btfs pakel
ta iki 2,50|0,000,000 markių. 
Delei to Berlino duonkepiai at
sisakė šiandie ką-nors kepti.

Iki 4 vai. visos duonkepyk- 
los buvo išsipardavę ir 6 vai. 
pradėjo ateiti iš visų miesto 

dalgių žinios, kad didelės mi
nios žmonių renkasi prie duon
kepyklų ir reikalauja duonos 
sept i n t ad i e*n. i u i, g r u m oda m o s
duonkepyklas sudaužyti* jei 
duonos nebus parūpinta. Tuo
jaus prie kiekvienos duonkepy- 
klos tapo pasiųsti dideli bū
riai policijos. Kadangi Berli
nas, ypač biednuomenė, gyve 
na išimtinai duona ir bulvė
mis, vargas gyventojams yra 
didelis.

Markė biržoje vėl labai nu
puolė ir dabar parsidavineja 
po daugiau kaip 18,000,000,000 
markių už dolerį. Tuo kursu 
duonos kepalas pirmadieny 
kainuos 14c, kuomet darbinin
kai didžiumoje uždirba tik 20c 
į dieną. Pigios valdžios duo
nos nėra.

Yra tikras dalykas, kad pir
madieny (bus įduonos riaušių,, 
nežiūrint visų policijos prisi
rengimų.

Lietuva sutinka pasirašyti 
konvenciją su Latviais
Ryga. (E.) — Atsakydama 

į Latvijos valdžios pasiūlymą 
sutvarkyti klausimą apie Lie
tuvos — Latvijos pasienio su
sisiekimą tam tikros konven- 
cijos keliu, (Lietuvos valdžia 
išreiškė sutikimą su šituo pa- 
siulymų. (Konferencijos kon
vencijai pasirašyti laikas ir vie
ta dar nenustatyta*

Pabaltijos finansinėj kon
ferencijoj Lietuva 

nedalyvaus
TALINAS. Estonijoj. (E.) — 

Spalio 16 d. Taline įvyksian
čios Pabaltės valstybių finan
sinės konferencijos sušauki
mas 'numatytas dar praeitais 
metais bosiukuose įbuvusJioj 
minėtų valstybių užsienių rei
kalų iM misterių konferencijoj. 
Finansinės konferencijos pro
grama sekanti: 1) Tarpusavė 
informacija apie ekonominę 
tvarką; 2) teoretiniai planai 
apie vieno piniginio vieneto 
įvedimą, valiutos didumas, pi
niginė apyvarta, devizų preky
ba ir pan.; 3) pasitarimas apie 
galimybes faktino bendradar
biavimo tarpvalstybių bankų ir 
koperacijos klausimais.

Lietuva konferencijoje ne
dalyvaus, kadangi joje daly
vauja Lenkija.

Vokietijos nota kontribu
cijos komisijai

Nota pareiškia, kad Vokietija 
negali mokėti jokios kontri
bucijos iki nesusitvarkys fi’ 
nansiniai. 
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PARYŽIUS, Įsju 20. r— Pa

tirta, kad Vokietijos valdžios 
kontribucijos nota pasiekė Pa
ryžių vakar ir pirmadieny bus 
perduota kontęibucijos komiu 
sijai.

Iš artimų ambasadai šalti
nių patirta, kad nota yra ilgas 
išdėstymas Veiklieji jos ekono
mines ir finansinės padėties. 
Ji pareiškia, kad Vokietija da
bar negali mokėti kontribuci
jos net ir prekėmis ir prašo 
kontribucijos komisiją ištirti 
Vokietijos nuojiegumą mokėti. 
Ji sako, kad Vokietija nega
lės mokėti iki nebui pilnai re
organizuota jos pinigine siste
ma.

Nota nepaliečia Ruhr klau
simo, kadangi tai nepriklauso 
nuo kontribucijos komisijos.

Nota daugiausia remiasi ant 
Versalės sutarties ir reikalauja 
tosios sutarties prižadėto tei- 
singuftno.

Francuzų pinigai Pareiny.
Paskelbta, kad nepriklauso

mi pinigai, formoje “transpor
to bonų”, sumoje nuo 1 šou 
iki 100 frankų, bus paleisti 
Pareiny sekamą savaitę. Pa-, 
reinio vyriausioji komlisija 
nusprendė tuos pinigus įvesti 
delei visiško markių nupuoli
mo.

Puola namus
Uždarius saliunus policija da

bar krato namus.

GHICAGO. — Policijos vir
šininkas Collins paskelbęs, kad 
uždarius saliunus, 5,000 priva
tinių namų pavirto saliunais. 
įsakė policijai daryti kratas ir 
j ieškoti munšaino ir privati
niuose namutose. Marąuette 
distrikte jau padaryta 11 kra
tų namuose. Kratos busiančios 
daromos be jokių “warrantų” 
ten kur bus nužiūrima mun- 
šainą turint.

Collins sako, kad iš 6,000
buvusių Chicagoje saliimų da-'rai patyrusiuose rateliuose vaig- 
bar beveikia 1,500, bet ir tie što gandų, kad Meksikos prezi- 
nustosią veikti su Naujais Me-Jdentas Obregonas neužilgo re
tais, nes nebegausią laisnių. zignuosiąs.

Čechija glaudžiasi 
prie Francijos

Mato, kad Francija yra stip
riausia Europoj šalis ir to
te! taikosi prie jos.

PARYŽIUS, sp. 21. — Ce
cho Slovakijos prezidentas Ma- 
saryk išvažiavo namo, pilnai 
įsitikinęs, kad Francija yra di
džiausia militarinė šalis pasatu 
ly. Pusiau oficialiuiai paskelb
ta, kad dabar Cecho Slovaki
ja padarys su Francija ekono
minę, politinę ir militarinę są
jungą.

Francija dabar kokias są
jungas turi padariusi su Len
kija, Rumunija ir Jugo Slavi- 
ja, kurioms ji davė, didelių kre
ditų, kad jos galėtų nusipirk
ti daugybes karo 'medžiagų 
Francijoje.

Padarius sąjungą su (Cecho 
Slovakija, Francija pilnai už
valdys centralinę Europą.

Masaryk paliko Franci joje 
didelius užsakymus ant gink
lų ir amunicijos, aeropalnų ir 
taipjau užsakė pabu'davoti Pra
goję didelę bevielinio telegrafo 
stotį.

Penki žmonės užmušti
CHIGAGO. j— Vakar auto

mobiliai užmušė penkis žmo
nes. i*u- '•*

Prie Wall ir 32 PI. gatvių 
ant Bridgeporto, vienas žmo
gus liko užmuštas retoj nelai-. 
mėj. Adolph Mylės, 5531 So. 
May St., grįžo iš šokių lenkų 
Mickevičiaus svet., prie 33 ir 
Morgan gatvių. Privažiavęs 
Wall gat. ir 32 PI. jis susidū
rė su savo dėde Otto Seibert, 
3312 S. Morgan St. Abu au
tomobiliai liko sudaužyti, bet 
abu išliko gyvi. Mylės išlindęs 
iš po griuvėsių nesužeistas, pa
mate nusikorusią ant savo au
tomobilio vielą, kurią bandė 
numesti. Bet tik suriko ir kri
to negyvas. Tai buvo elektros 
viela, kurią nutraukta, kada 
automobilius užgavo ir nudau
žė stulpą. Netoli stulpo stovė
ję trys žmonės irgi liko sužei
sti.

Viso iChicagoje šiemet jau 
užmušta automobilių 557 žmo
nes.

Pašalino generolą
BERLINAS, sp. 19. — Ka

ro ministeris Gesslcr atšaukė 
reichswehro komanduotoją Ba
varijoje gen. Lossow už atsi
sakymą klausyki Berliino val
džios įsakymų. Bavarija tuo
jaus padavė Berlinui ultimatą, 
reikalaujantį to generolo pa
šalinimą atšaukti, bet kancle
ris Stresemannas atsisakė rei
kalavimą išpildyti.

Prezidentas ir gubernato
riai vykins prohibiciją

WASHINGTON, sp. 21. - 
Prezidento Coolidge konferen
cija su 34 valstijų gubernato
riais po triukšmingų debatų 
išdirbo programą geresniam 
kooperavimui tarp federalinės 
ir valstijų valdžių vykiniinui 
prohibicijos.

MEXIC0 CITY, sp. 19.— Ge-

Lietuvos komunistai žudo 
buvusius savo draugus

A. Bernotas rašo iš Kauno kalėjimo apie vagystes, 
banditizmą ir ištvirkimą komunistu tarpe

KAUNAS. — “Vytautą Alek
są užmušė komunistai, kaipo 
pavojingą jiems žmogų, galin
tį juos išduoti. Turime žinių, 
kad komunistai vartoja terorą 
prieš tuos savo narius, kurie 
jiems išrodo pavojingais. Nese
nai kur tai dingo iš Šiaulių 
Dulkinas, buvęs profesinės są
jungos pirmininkas; visaip spė
jama.

Šitokių žinių praneša “Nau
jienoms” vienas jbetndradarbis 

ir įžymus veikėjas Lietuvoje.
Kartu su tuo pranešimu ji

sai atsiuntė “Naujienoms” il
gą Antano Bernoto laišką, pa
rašytą Kai?no kalėjime. Berno
tas pateko į kalėjimą komu
nistų byloje; bet sėdėdamas 
kalėjime jisai atsimetė nuo ko
munistų ir, kuomet jie ėmė jį 
už tai persekiot ir šmeižti, tai 
jisai viešai išėjo prieš juos. Sa
vo laiške jisai dabar iškelia aik
štėn daugelį komunistų slapty
bių ir parodo, kad jų vadai 
yra banditų, vagių ir žulikų 
šaika, kuri daro gyvenimą iš 
to, kad spekuliuoja minių jau<- 
smais ir apgaudinėja jas.

A. Bernotas yra buvęs ame
rikietis. Jisai buvo tarpe pir
mutinių Lietuvos Socialistų 
Sąjungos organizatorių ir ilgą 
laiką dirbo, kaipo zeceris, prie 
“Kovos” (Philadelphijoje), ku
rią redagavo jo brolis, J. O. 
Sirvydas (dabartinis “Vieny
bės” redaktorius). Karo laiku 
Bernotas buvo Petrapilyje ir 
tenai prisidėjo, rodos, prie kai
riųjų socjiailistų liauki i ninku. 

Paskui įstojo į Lietuvos komu
nistų partiją ir dirbo slaptojo
je jos spaustuvėje, kurią suse
kė žvalgyba.

Bernoto laiškas apie Lietu
vos komunistų slaptybes bus 
išspausdintas “Naujienose” tre
čiadienį, spalių (m. 24 d.

Bernotui ir dabartiniems jo 
vienminčiams Kauno kalėjime,* 

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai
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atsimetusiems nuo komunistų, 
šie norėjo atkeršyti ir užpuo
lė ant jų; tik kalėjimo sargy
ba juos išgelbėjo. Be to, prieš 
juos komunistai varo kerštin
gą kampaniją savo spaudoje, 
apšaukdami juos “renegatais” 
ir “Ju'došiais”. Pastaruoju lai
ku tokių užsipuldinėjimų buvo 
Smolensko “Komuniste” ir 

Amerikos “Laisvėje” su “Vil
nim”.

Vienok tie atsimetėliai an
aiptol hera visi žemofc dhros 
žmonės. Kai kurie jų pasitrau
kė nuo komunistų dėlto, kad 
pasipiktino biauriais jų dar
bais; o kiti — dėlto, kad ka
lėjime ti.Tėjo daugiaus laiko 
pagalvoti.

Lietuvos kooperatininkai 
Rygoj.

Ryga. (E.) — Rygoje |įvy- 
ko čionai atvykusių Lietuvos 
kooperatyvų atstovų jpasitari- 
mas su latvių kooperatiniu-* 
kais tiksli? sudaryti artimes
nių ryfc^ų su Latvijos koope
ratyvais.

Skrenda gydyti Trockį.

LONDONAS, sp. 16. — Iš 
Mi.tnicho pranešama, kad gar
sus chirurgas l)r. F. S'auerb- 
ruch išskrido aeroplanu į 
Maskvą gydyti Rusijos karo 
ministerį Leoną Trockį, kuris 
sergąs pilvo vėžiu.

šiandie — giedra, biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:09 v., leidžiasi 
5 vai. Mėnuo leidžiasi 3 vai. 
nakties.

reichsweh.ro


su kruvina “ličyna”,

NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Spalio 22, 1922

Kas Dedas Lietuvoj
Nors gatvių šluot, bet 

tik į Kaurų
Kaunas. (L-va). — Kiek 

į Kauną atvažiuoja 
ir naujų piliečių, į- 

ir profesijų, 
auga, didėja.

te

Salamiestis (Vabalninku v.) 
šių metų birželio mėnesį Sala
miesčio dvaro darbininkų jau
nimas sutarė surengti šeimi
ninką pasilinksminimo vaka
rą. Bet nelaimei iš bažnytinio 
štabo su visomis instrukcijo
mis įsibrovė nelaimingos da
vatkos ir paleido savo liežuvį 
darban. Ėmė visiems kalti, 
kad rengiamas vakaras būti
nai turi būti su šv. mišiomis, 
nes be mišių tai vakaras bol
ševikiškas. Tol bėgiojo, kol 
arti pusės darbininkų jaunimo 
savon pusėn patraukė, ir va
karas buvo su mišiomis. O 
kurie atsisakė nuo tokio va

karo, tai gavo komunistų var- 1 
dą. Atlaikius mišias, atsidan
gino vakaran ir kunigėlis. Pa
ragavęs ir šiokios, ir tokios, 
palaimino vakaro rengėjus ir 

šiltas išvažiavo. Vakaro ren
gėjai, gavę tokį palaiminimą, 
tiek ir patys įsismagino, kad 
vienas kitam pradėjo nosis 
skaldyti. Vakaro pirmininkas 
J. Baltrūnas gavo gerus aki
nius. Tiek to, gal jie ant tos 
intencijos ir mišias užpirkinė- 
jo. Gėda draugams darbinin
kams, kurie duodasi davatkų 
už nosės vedami ir džiugina 
musų priešus, ardydami musų 
vienybę. —įniršus Davatka.

JAU TURIME LIETUVIŠ
KŲ ŠOKIŲ ORKESTRAI

FOLO (DALĮ) NO. L
Talpinanti 31 populerių lietuviškų 

šokių šiems instrumentams: 1-inai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio
lončelei, Fleitai, Klarnetui A, 1-mam 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti
priausiam balsui), Būgnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIOJE KNY
GOJE TINKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikręi įsigyk setą šitų gaidų, o bu
site pilnai užganėdinti.

vienas
antras su peiliu suraižytu1 vei
du — rodos, kad kas tai pana
šaus į žemes drebėjimą atsiti
ko. .. Mes, rimti žmonės, kol 
gerokai irgi neišgersime, pasi
žadame — vakarais iš trobos 
nei žingsnio: baugu, mat, ir 

žulikų ir juos gaudančių.
—Abencus.

NORfiSABftl
PIRKTI, PARD&3TI AR MAI-f 
NYTI VISADA ’^IPKITES t 
IV jS. TAS JUMS BUS B 

ANT NAUDOS. fdėtos nuomos ir Sodo rinklia
vos — 10,000 su viršum me
tams.

Kaip teko patirti, direkcija 
yra labai susirupinusi ir uoliai 
ėmėsi įvairių priemonių, kac 
surastą šaltinių šiam deficitui 
padengti. Direkcija, kaip girdė
ti, yra kreipusis į vietinius ban
kus ir į Miesto Valdybą iškel
dama reikalą minėtą deficitą 
padengti.

Turint galvoje bendro lavino- 
mosi tikslą rimtoje simfonijos 
muzikoje, reikia tikėtis, jog ly
giai bankai, kaip ir Miesto Val
dyba ateis direkcijai į pagalbą, 
nes neigiamas šių įstaigų dar
bas paralizuotų ir atimtų direk
cijai norą dirbti ateityje, ir tuo- 
mi nubaidytų ir kitus norin
čius pasiaukoti platesniam 
zikos

S. L FA6I0NAS CO,

vis naujų 
vairių tautybių i 
Reiškia, Kaunas 
Tas gražu. Tik 
piliečiai ir pilietės bėga iš kai 
mu 
niino 
lės pavalgyti ir nieko 
'1'iesa, niekas niekam 
įnės nepavydi, bet 
kas yra. Sodžius 
žmonių nėra, darbininkų trū
ksta! Pasiklausyk Kaune — 
tas pats: darbininkų trūksta. 
Bet nueik į K. M. S. Darbo Bir
žą, Maž. Vilniaus g-ėj, ten kas
dien išvysti daug be darbo sė
dinčių.

štai vakar ateina kažkoks' 
pilietis, prašo tarnaitės. — 
“Aš sutikčiau pas tamstą”, sa
ko kaimietė — “jei ne tos kar- j 
vės ir k 
skalbinių 
vandens 
noriu”, 
tos taip 
purto, nesutinka. ;

Bematant ateina kitas pilie-( Susirinkimas svarstė Seimo im
tis ir klausia, kas sutiktų va- : 
žuoli v Vilkaviškį. — “Gal 
tamsta važiuosi, — kreipiasi Į 
jauną mergaitę, — “darbas vi
sai nesunkus, tik prie bufeto 
stoty pastovėti”. — “Jei taip 
Kaune, mielai sutikčiau,” —ut-Gų kovai už tarnautojų reikalus

Vilka-J’-’ siūlų: jei valdybos pastangos 
riu čiainueitU niekais, tai ji artimiau- 

įsiu laiku turi sušaukti skyrių 
tjnka-: ats^ovkl visuotinąjį suvažiavi- 

/Urbn susidarusiai padėčiai ap- (liti 1/1'? .
svarstyti.

i Rugsėjo 2 dieną įvyko Rasei
nių apskrities savivaldybių tar
nautojų suvažiavimas. Jis pri
ėmė to paties turinio rezoliuci
ją, kaip ir Centro Valdybos pa
siūlytoji, tik adresuodamas ją 
Apskrities Tarybai. Taryba, iš- 
klausus rezoliucijos, rado ją 
perdaug karingą ir atidėjo ne- 

' svarsčiusi.
Lauk, šunie, kol kumelė 

stips! Tarnautojai ir valstybi
nių, ir savivaldybių įstaigų tu
ri tik sujungtomis jiegomis, or
ganizuotai vesti tolimesnę kovą. 
Pačios vienos rezoliucijos įdir- 
žėjusių buožių nepabaidys. j

— J. V-nis. !

ir miestelių linksmo gyve- 
ieškoti, gardžios duonc- 

nedirbti. 
tos lai- 
žiūrėkim 
dejuoja:

plėtojimui Lietuvoje.

RASEINIAI

mu-

Rugpiučio 11 dieną čia buvo 
aulos, jei nereikėtų sušauktas valstybinių ir savi- 

plauti, jei butų kas valdybių įstaigų tarnautojų su- 
atneša, dabar..

Klausiu4 kitų.
. . ne- sirinkimas. Susirinkimą sukvie- 
— ki-'tė Raseinių profesinės sąjun- 

pat nusišypso, galvas gos skyrius ir jame dalyvavo 
i apie 100 narių ir daug svečių.

statytąsias algas ir su tokiu pat 
griežtumu kaip ir kitur pasisa
kė prieš žemesniųjų tarnautojų 
skurdų atlyginimą. Susirinki
mas kviečia Sąjungos Centro 
Valdybą, kad keltų ir vadovau-

apy- 
vidn- 809 W. 35lh SI.,

Te!. Boulevard 0611 Sr Viii 
PADAROM PIRKIMO Ui PAR- 

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam Įmigus ir 

Parduodam Laivakortes.

turi

viskį aš negaliu, aš ne 
vietą gauti.”

Moters negaudamos 
moj vietoj “švaraus“ 
Biržoj dienomis sėdi po 
savaites ir mėnesius b užsi

nesirenka, vos sužinojo, kur 
žmogaus reikia, ir eina. Todėl 
Biržoj jų kaip ir nėra. Yra net 
4 5 klasės baigusių, ir tie ne
atsisako, eina ir prie juodo 
darbo. Bet čia dar ne viskas.

Tik užeik j tUrgi 
ten bedarbiu žmonių iš kaimo

įvažiuoti, 
k repšiuotos

ūkininkas į miestą 
kaip jį apipuola 
moters, viską pusvelčiai išper
ka ir tuojau j turgų dumia, kur 
du-tris kart brangiau valdinin-
kams parduoda. Iš to susida
ro tokia padėtis: ūkininkai 
dejuoja, kad viskas pigu, o 
valdininkai šaukia, kad viskas 
brangu.. .

alstybinej Operoj.

Valstybinei Operai skiriamas 
naujas Direktorius Tallat-Kelp- 
ša, vietoj p. Bieliūno, pasiliku-

Vasaros Simfonijos 
koncertai Kaune

Rugsėjo menesyje Kauno 
Miesto Sode pasibaigė pirmasis 
vasaros simfonijos koncertų se
zonas.

Viso buvo duota 32 koncer
tai, kuriuose buvo atlikti žy
miausi italų, prancūzų, rusų ir 
kt. muzikos kuriniai. Keturi va
karai buvo pavesti išimtinai lie
tuviu muzikos kuriniams.

Nors tie simfonijos koncertai 
moraliai davė daug naudos, nes 
Kaunas galėjo jais didžiuotis, 
bet materialiai toli gražu šis 
pirmasis bandymas savęs nepa
teisino.

Neatsižvelgiant į tai, 
tūkstančiai tuos koncertus 
k ė, bendroj išvadoj, kaip
girdėti, direkcija turėjo nuosto
lių apie 15,000 litų. Orkestras 
susidėjo iš 46 asm. ir kainojo 
drauge su dirigentais ir solis
tais 41,670 litų, o pajamų viso 
buvo, direkcijos duotomis žinio
mis, 29,313 litų (valstybinės 
rinkliavos 10% atskaičius, dar 
mažiau belieka). Nuostoliai 
daugiausia susidarė dėl žemos 
kainos (70 et.), mažo lietuvių 
atlankymo (nedaugiau 10% 
bendro skaičiaus atsilankiusių 
žydų, rusų ir k.), dėl smarkaus1 
cirko veikimo ir dėl nepapras
tai aukštos Miesto Valdybos už-

kad 
lan- 
teko

Antruoju Operos dirigentu 
kviečiamas Al. Kačenauskas.

Jau baigiamas rinkti Operos 
orkestras. Tenoru kviečiamas iš 
Amerikos grįžęs artistas p. Jo
nas Byra. (L-va)

Tu degtine, tu pilkoji

Telšiai (|L. ž.) Plėšiko Rai
ką uskio uus’jUračius, matyt, 
telšiškiams gyvenimas pasida
rė nuobodus, iir jie ėmėsi smar
kiai snapsą traukti. Linksmos, 
bet ne visiems, to pasekmės 
jau yra. š. mėn. 16 du. vaka
re, Miesto sodne, pas Kanklių 
dr-ją, kur linksmai ir padoriai 
žaista ir šokta, susirinko bure-' 
’is gerokai įkaušusių jaunikai
čių si? merginomis, ir pradėjo 
smarkiai ūžti. Beregint atsira
do milicininkas ir “beramin- 
damas” kuiliui Laitukui peršo
vė pilvą, o jo draugui Digriui 
“tik” koją. Liatukas po 4 vai. 
nukeliavo į tą kraštą, kur nė
ra milicininkų su tokiom gra
žiom kepurėm ir tokiais bjau
riais parabeliais, o Digris ilsi
si ligoninėje ir vis teiraujasi 
“ar piaus muon reitą žemyn, 
ar ne?...” Ar kaltas milici
ninkas — dievai žino. Neišma
nėliai gi keikia visus valdimie- 
rus, o piliečiai toliau snapsą] 
traukia. Dar tik lygiai 24 vai.j 
po to praslinkus jie jau laks- 
,ė po miestą “gvoitą” keldami,

50 litų, ir

4 purus

atlyginimą 
mažai rasi,

Pasvalys. — Pasvalio 
linkėję darbininkų algos 
tiniai imant sekančios:

Dvaro ordinairiininkati gauna 
123 pudus javais, šimtą litų 
pinigais metams. Žemės 2 sie- 
kavietes, laiko 2 (karves, 3 avis; 
medicinos pagelbos visai nėra. 
Ordinarininkų moterys
atidirbti dvare po 35 dienas 
už 1 litą dienai. Kurui gauna 

sieksnio malkų ir 1 žabų.
Butai daugumoj labiau į tvar
tus panašus, kaip į gyvenamą
jį namą.

Ūkininkų darbininkai vidu
tiniai gauna: bernas — 200 li
tų, čerkeso leię ir keturius pu
rus javais.

Mergina gauna 
3—4 purus javais.

Piemuo 30 litų, 
javais.

Už nurodytąjį 
aukštesnių visai
bet žemesniu —• kiek tik nori.C

Kai kur atlyginimas esti tiek 
ubagiškas, kad net gėda jis 
minėti. Čia darbininkų susi
pratimas visai žemas. Didžiu
ma uoliai garbina Ragutį, o 
jau apie darbo jaunimą neten
ka ir kalbėti, — labai skaudu 
žiūrėti į tokį draugų apsileidi
mą. Ar neverčiaus butų drau
gams daugiau kreipti domės į 
musų organizacijas? Pasvaly 
gan darbšti L. S. D. P. kuopa. 
Susibūrę į minėtą organizaci
ją, jau galėtume sukurti tvir
tą ir pastovią profesinę sąjun
gą. Tuomet bendromis pajė
gomis iškovotume sau geresnį 
gyvenimą. —P. Papartis.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienai, 

susisie-

PARIS .
FRANCE 
LAFAYETTE ‘ 
LA SAVOJE

Compafcnte

NEW YORK,

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

....... Oct. 24, Nov. 14, Dec. 12
Oct. 31, Dec. 5

Nov. 10
Nov. 24, Dec. 22

VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didįjį ofisų 19 State Street New York.

■CUNARD:
į “ AR MANOTE ATSIIMTI GI- S
į H MINĖS I AMERIKĄ m

* 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį E
metą rj

® Leisk musų raštinei Kaune pagelbš- ■ 
| ti Jūsų giminėms išgauti pasportus E3
■ ir vizas ir tinkamai juos prirengti i g
__ kelionę. mg

Nereikia laukti dėl vietos, turin- _ 
tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- P

■ nard laivas išplaukia iš Europos kas N 
kelinta diena. Cunard laivakortės ■

M yra geros kelionei ant AQUITANIA, ■ 
” BERENGAR1A ir MAURETANIA, S
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu* ®
H vos ir Amerikos. ®
d Del smulkesnių informacijų, malo- H 
■| nokite susižinoti su musų vieliniu
m agentu arba musų raštinėje. s’~ m

■ Cunard Line 
■140 N. Dearborn
■ Street 
■Chicago, III.

Paveikslai už dyką!

Stebėtinai linksma naujiena lietuviams — bus rodomi krutami paveik
slai, 49,000 m-etų istorija, galėsite matyti savo akimis, kaip atsirado 
žemė, ledų kalnai, žmogus, žvėrys ir žmogus. Galėsite matyti visa- 
tiną tvaną ir kitų įdomių paveikslų: istoriškų, poetiškų, šventraščio ir 
šių laikų atsitikimus.

Bus rodomi per keturis (4) vakarus, kiekvieną vakarą skirtingi 
paveikslai. Todėl pasistengkite būti visuos vakaruos, o esate užtik
rinti, kad dauginus išmoksite negu seminarijoj per keturis metus.
Prasidės Utarninke: 23, 24, 25 ir 26 Spalio-Oct., 1923 

Healy School Hali, 3037 So. Wallacc St.
arti 31 St., Chicago, UI.

Durys atdaros nuo 6:30. Prasidės ligiai 7:30 v. v.
Nesivėlinkite, nes negausite sėdynių. Patartina, kad vaikų nesi

vestų per daug, dėl užlaikymo ramybės ir sutaupymo vietos.
UŽ dyką. Rengia ir kviečia T. B. S. S.

. ................... ........... 1

Tel. Boulevard 1545

TOWN Of LAKE KVIETKINYClA
M. S. Petravičia, Savininkas

Pampiname kvietkas dėl visokitj atsitikimų 
Labai greitai

1551 West 46th Street
-------- ------ - ... -......- *

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Georgi & Vitak Music Go.
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

PRANEŠU SAVO KOS- 
TUMERIAMS IR 

DRAUGAMS
Aš perkėliau savo krautuvę iš pir
mutinės vietos kur išbuvau per 6 
metus. Dabar vėl sugrįžau j se
nąją vietą kur pirmiau turėjai 
auksinių daiktų krautuvę per 3 
metus.

Telefonas tas pats yra Canal 5838

Peter A. Miller
2256 W. 22nd St.

... ................................. . ................ »IIIW<WI»II II,. *»

NUSIPIRK 
Typewriterį arba 
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 dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos *
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, UI.

įForBeautUul j 
' Ejres
Malte the Ūse of 
Murinę, a Daily Habit. f / 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautilul! Harmlets, Enjoyable. 
Sold by all Druggist*. Write ior BookleK

MURINĘ CQ., 9 Eaat Oliio Street, Chicago

UOKI

ŠELF-REDUCING
Neiuo Ltwi liūno* nutn.888, tik
rai pigus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. H tvirtos ivieaiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik |8. 

Jei krautuvėj nėra pruiųakit 
mums savo vardą, adresą ir 
$8. Mes pasiųsime.

Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Garsinkitės Naujienose

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St,, arti Leavitt St.
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, 
Kerkant arba parduodant Lotus, 

lamus,. Farmas ir Biznius. .Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. M’ashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
- J

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4G81 

...... .1 .1 .u /

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.- 
V——i ■ ,

-—■■■ m— —

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.------ ------

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

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

I"......................... N I /

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 “ $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jųi 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai (TO 
ir augščiau įlO.UU

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

’irmos durys į rytus nuo Halsted St.
prie 14 St.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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KORESPONDENCIJOS

Grand Rayids, Mieli.
Iš komunistų malūno. — Pri

sipažinimas kad komunistų 
ir fašistų siekimai yra vie
nodi.

Spalių 7 dieną vietos komu
nistai buvo surengę prakalbas, 
kurioms kalbėtoją buvo pasi
kvietę iš Detroito kaž-kokį Pe- 
koraitį. Mitingo vedėjas pir
ma perskaitė kokias 
yra 
ko 
nio

LDtLD.
f“ Karė—

“Istorija
etc.) ir 

o jas pirkti (labai gerai, 
paskui pristatė “draugą” 
raiti kalbėti. Kalbėtojas 

visų pirma pranešė: “Sergi?, 
, ir nežinau, 
buvo matyt, 
tą tiesą, kad 
ką kalbėjo.

ką kalbėsiu”, ir 
kad tiesa sakė c
pats nesižinojo, 
Per valandą laiko 
kavo” socialistus, 
sas darbininkų 
kas jam 
Franciją

LDLD, vi- 
unijas, malė 

ant seilės užėjo apie 
Angliją, Lenkiją, Lie

tuvą ir kitas šalis, pagaliau iš
gyrė Rusijos komunistų val
džią, “Amerikos darbininkų 
partiją”, AJLDIJ), )ir tifo pa-

yra gryniau- 
prasimanymas. 
socialistai yra

ną su fašistais, 
sias melas ir 
Visi žino, kad 
griežčiausi fašistų priešai. Bet
kad komunistai savo tikslais 
yra artimi fašistams, tai tie
sa, nes ir vienų jų ir antrų 
siekimas yra tas pats — dik
tatūra. Ar ne taip?”

Ir taip prispirtas prie sienos 
vietos lietuviškas įkomumste- 
lių vadas noroms-nenoroms 
turėjo prisipažinti, kad taip, 
kad jų tikslas esąs tas pats. 
Vadinas, komunistai, lybiai 
kaip fašistai nori panaikinti 
tas darbo žmonių teises, ku
rias jie yra iškovoję iš kapita- 

—šturmas.

bandė pateisinti, “žmogus yra 
tokiu, kokiu jis užgimė, turi 
tai ką jis paveldėjo, gali tobu
linti tiktai tai, ką jis užgimda
mas atsinešė”— vienas senes
nių rašytojų yra išsitaręs.

Dabar į paveldėjimą kitaip 
žiūrima. Trumpai suėmus, ši
taip: pageidaujama turėti svei
ki tėvai, ir tėvų tėvai, ge
ras paveldėjimas yra labai di
delis pliusas kiekvienam, bet 
be tinkamos aplinkumos (aplin
kybių) ir sistematinio auklėji
mo nieko gero negalima susi
laukti. Auklėjimas išstobuli- 
no, virto tikru mokslu. Šian
dien ir nesveikų tėvų vaiką ga
lima pusėtinai išlavinti, išauk
lėti.

lįstų.

Herrick, Ohio.
Apleidau Lavvrencc, Mass., ir 

atvykau į šį miestelį. La\v- 
rence sunku duonos kąsnis už
dirbti — daug žmonių ten, 
daug yra bedarbių. Rytme
čiais apie dirbtuvių vartus sto
vi ten šimtų šimtai darbinin
kų ieškančių darbo.

Tuo tarpu gi čia anglių ka
syklose bėdos nematyt, ka
syklos dirba kasdien ir žmo
nės neblogai uždirba, gyventi

Sveikatos Dalykai
PAVELDĖJIMAS.

Rašo Dr. A. J. Karalius.

prakalbos baigtos, o dabar, 
“draugai ir draugės, rašykitės 
į ALDLD 66tą kuopą”, kurioj 
esą 85 nariai.

Bet rašytis niekas nesirašė.
Matydamas tai pirmininkas 

sako:
“Aš norėčiau žinoti, kiek 

šioje syetainėj yra musų drau
gų, _ pakelkite rankas!” I Asmens savybes sudaro trys

Pakilo apie penkiolika ra n- dalykai: paveldėjimas, aplinku- 
I nia ir auklėjimas. Ir sunku 

pirminiiikas. pasakyt, kuris tų dalykų stip- 
kurie norite I resnis. Paveldėjimas suteikia 

| asmeniui tam tikrą formą, pa- 
I linkimus, norus, pamėgimui, 

nelaimėta, ir |silpnybes, tai, ką mes vienu 
žodžiu vadiname “prigimtis”. 
Aplinkuma gali asmenį tobu
linti arba žeminti. Auklėji
mas, žinoma, labai svarbus da
lykas: tinkamas auklėjimas ir 
prastą prigimtį žymiai pato
bulina, ir iš “blogo” žmogaus 
gali “gerą” padaryti.

Kiek seniau daug domės bu
vo kreipta į paveldėjimą, į žmo
gaus prigimtį. Visų suirimų ir 
defektų priežasties ieškodavo 

Į | paveldėjime. Butą tokių žmo
nių, kurie paveldėjimu viską

“Nariai”, įsako 
Dabar pakelkite,

Taip nieko ir 
tuo viskas pasibaigė.

Spalių 14 dieną taipjau bu
vo surengę musų komiftiistai | į 
prakalbas, šiuo kartu kalbėto
ju buvo vietinis “draugas’* J. 
Sakalauskas. Žmonių buvo 
atėję apie ketvertas desėtkų. 
Plakatuose buvo skelbiama, 
kad bus dar koncertinis prog- 
ramelis, bet nieko panašaus 
nebuvo, tuo bildu žmones bu
vo prigauti. Musų komunistai 
paprastai taip 
visko, kad tik 
ateitų, bet ką 
pildo.

Sakalauskas 
kaip ir visi

daro: prižada
žmonių daugiau 
prižadėję neiš-

Seniau buvo daug paveldimų 
ligų, dabar jų jau maža teliko: 
sifilis, hemofija, cpiplepsija, 
tūlos proto ligos, ir tt. Modcr- 
noji medicina jau* ir šitas pa
veldėtas ligas gali pažaboti ar
ba ir visai pašalinti, žodžiu 
sakant, iš buvusio baisūno pa
veldėjimo jau maža kas tepa
liko. Vieton spekuliuoti apie 
paveldėjimą, musų laiku visuo
menininkai pradeda daugiau 
domės kreipti į aplinkumą ir 
auklėjimą. Pradedama dau
giau jTupinįis pagierinimii so
cialių sąlygų, kovojama už ge
resnį maistą, trumpesnes dar
bo valandas, sveikesnius bu
tus, atatinkamą pasilsį ir t.t. 
Ir šitoj srity jau labai daug 
padaryta. Aiįklėj'imu susirū

pino didelės galvos, galing 
protai, ir jau čia dideliais šuo
liais einama pirmyn. Musų 
dienų mokyklos nepalyginamai 
geresnes visais žvilgsniais.

Daugiau laisvių iškovojusi 
liaudis visuose kraštuoes turi 
geresnį gyvenimą. Spauda jau 
gana daug prietarų išblaško ir 
kas diena jų vis daugiau ir 
daugiau pasalina. Žmonės ci- 
vilizuojasi, mokslinas!. Kitados 
pamintas varguolis jau turi šio
kių tokių progų įkilti apšvie
time. Paskutinioji vergija jau, 
taip sakant, vos ant gaidžio ko
jos tesilaiko.

Ir visi šitie dalykai sumaži
na paveldėjimo vertę ir reikš
mę.

Sifilitikai vis mažiau ir ma
žiau vaikų teturi, nes sifilis ir
gi nyksta. Modernioj i medici
na moka apsaugoti nuo šitos 
ligos baisenybių ir rezultatų, 
moka užmušti sifilio jierus dar 
jiems veikti nepradėjus.

Dar reikėtų pasakyti koletą 
žodžių apie eugeniką arba “ge
rą, tinkamą apsigimimą”. Eu-

genika duoda patarimų kaip 
gimdyti sveikus * vaikus, kurie 
paskui galės patys savo išga
nymą susiieškoti. Eugenika 
taip-gi užinteresuota sustabdy
mu blogų, t. y. nesveikų, vai
kų veisimo.

Kad Visi pageidauja sveikų 
kūniškai ir protiškai vaikų, tai 
abejoti, tur būt, niekam neten
ka, bet kaip tai padaryti prak
tikoje — labai sunkus klausi
mas. Nes eugenistų programas 
labai neaiškus. Sunku įsivaiz
duoti kaip butų galime sekti 
visi nurodymai, ypatingai ves
ti visiems, kurių tėvuose arba 
tėvų tėvuose galima šiokių to
kių pakrikmų rasti, o tų pakri
kimų tai visur labai daug. Ir 
labai daug reiškia saikas, ku- 
riuomi tie musų pakrikikimai 
saikuojama. Kitą vertus, mes 
turime didelių žmonių, kuriuos 
eugenistai butų sunaikinę, jei 
užtektinai galios butų turėję. 
Vienas dalykas tai aiškus: eu
genistai reikalauja sustabdyti 
veisimą protiškai silpnų asme
nų.

Eugenikos tėvas Galionas pa
tarė rūpintis tvirtaisiais ir svei
kaisiais, o silpniesiems leisti 
pražūti — tokiu esą bildu me 
galėsime žmoniją nuo silpnuo
lių apvalyti. Bet čia mes vėl 
susiduriame su musų laikinose 
įsigyvenusia simpatija: nejaugi 
jus busite toki 
nežmoniški...

Dr. Rosenau 
svarbu atsiminti, 
gų pagamina n
jos su'lvarkymas. Nusižengi
mas dažnai yra liga ir reika
lauja gydymo, o ne bausmes. 
Skurdas svarbiausia priežastis 
visų ligų, o tamsumas tai jo 
svarbiausias talkininkas. To
dėl konstruktyvė reforma turi 
eiti prie socialinės teisybes, 
mokslinimo ir apšvietos”.

[“Gydytojas”]

Vilniuj taip, kaip ir I 
Kinuose.

Kaunas (|L. ž.) Naktį iš 
sėjo 17 į 18 d. traukini 
1621, beeinantį iš Vilnii 
Zbalbunavą, tarp stočių Bia- 
la ir Udrucko, užpuolė plėši
kų gauja.

Jie pasukę iešmą, ir trauki
nys nr/ėjęs atsargos keliu ir 
buvęs sustabdytas. Tuoj duota 
1 salvės ir traukinį apsupo di
dokas, 40—50 žmonių burys. 
Vienu šūviu nušautas Vilniaus 
žydas, kuTtio pavarde dar ne
sužinota, nes plėšikai su pini
gais paėmė ir dokumentus. 
Sužeista vienas kareivis ir 
gelžkelio tarnautojas. Užpuo
likai pastatę sargybas grupė
mis įsibrovė į traukinį ir 2 su 
puse valandos ten šeimininka
vo. Apiplėšė keleivius, atėmė 
visas brangenybes, daikttVs ir 
pinigus. Iš vieno atėmė 140 
milionų, iš kito — 80 mil. 1. 
m. Vieną banditą peršovė ka
rininkas, kuris greit pasislėpė 
ir pakeitė savo rubus civiliais, 
tuo išvengdamas mirties. Plė
šikai pribaigė savo sužeistai:

rug-

draugų, matyt bijodami, kad 
šis jų neišduotų. Manoma, kad 
šis banditų burys priguli prie 
Michalskio gaujos.

žiaurus, toki

sako: “Labai 
kad daug Ii-

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

ATYDAI TOWN OF 
LAKIEčIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną į savo 
namus, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai pas

FRANK JURĖNAS.
5118 So. Paulina Str.

Mis. A MiGHNIEVICZ-VIOIKIENi I
AKUŠERKA Į

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal j 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing I

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si 
jos 
se. Sąžiniškai pa j 
tarnauja, viso
kiose ligose priečj 
gimdymą, laikei 
gimdymo ir po| 
gimdymo.

Už dyką pata-i 
rimas, da ir kito-! 
kiuose reikaluo
se moterims ii i 
merginoms; kreij: 
kitės, o rasi te į 
pagelbą.

Pennsylvani- 
ligonbučiuc

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

■I

&

. >į.

■*

Phone Cicero 552G
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

$15 _Kryptok Akiniai, $8 

Išpardavi-

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite į seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
Jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. M0WER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šežtas augštas Reliance Buiiding

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

įskaitant subatas.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vihJUdos 
patarnauju kuogeriausiai

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

Ofiso Telefonas DR. H A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 DHMAU Armitagc 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.

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

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

«S: w 
’?r*>AS

hTel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

B' BANIS H AKUŠERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju mote- 
rims prie gimdy
mu kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

jgj&r DR. HERZMAN

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

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

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

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

f Dienomis:
3110 arba
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai i

piestų,

Canal
0375

7

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovės 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexe) 2880

y

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Boulevard 1537

DR. MARY A 
DOVVIAT—S A SS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

kalbėjo taip, 
kiti komunistai, 

atsiprašant, kalbėtojai. Maišė 
viską į daiktą kaip jovalą. Sa
kė, kad po karo darbininkai 
nusilpnėję, todėl Europoj įsi
galėję juodašimčiai fašistai, o 
Amerikoj — k u-klux-klan ie
čiai, kurie nori dabar panai
kinti demokratines valdžias; 
po dviejų metų, girdi, Ameri
koj gal bu‘t bus jau ku-klux- 
klono valdžia, ir mes nebega
lėsime laisvai susirinkti taip, 
kaip šiandie.. .

Tai mat tasai komunistų 
kalbėtojas jau susirūpino dėl 
demokratijos likimo. Bet ko 
jam rūpintis? Juk komunistų, 
fašistų ir ku-klux-klaniečių sie
kimai tie patys: naikinti de
mokratiją, naikinti parlamen
tus, o įsteigti diktatūras, ar 
ne? j

Po prakalbų buvo duota ke
letas klausimų, tarp kurių ir 
šitoks: “Darbininkų jėgos nu
silpnėjo, bet ar ne jus, komu
nistai, kalti dėl to nusilpnėji
mo, ar ne jus suskaldėte dar
bininkų judėjimą, darbininkų | 
organizacijas?’

Sakalauskas 
bandė

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

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

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

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

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

Rezidencija, 8159 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, nedalioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

z

Tel. Lafayette 3415

DR. C. 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. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 11d 7:86 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Are. 

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

k

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai, vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

r

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

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aehland Av. 
Kampa. 47-to. gat.

2-ro» luboba

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso valandos!
9 iki 12. 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

raudonavo ir 
išsisukti nesąmonėmis, 
socialistai skaldę para- 

nes reikėję traukti žino- 
kunigų įtakos; dabar gi 
traukti jt/os iš socialis

tų įtakos, nes socialistai einą 
su fašistais. — Klausėjas ga
vęs balso sukorė tam melagiui 
pirtį, Sakydamas: “Tamstos 
pasakymas, kad socialistai ei-

pijąs, 
nes iš 
reikią

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

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

metų tam metinS prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite — £

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedčlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

193 Grand Street, Brooklyn, N.

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.

.a

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

3315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

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

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
..................................O-.................................................................... ......

________ ._________
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NAUJIENOS
n. LM.U1.. jMUr Not r°jysaY? akimis, Jisai du- 

FaNiBted Daily, ucapt Sunday fcr mė is Rusijos ir parašė musų 
The Llthuanlan Puh. Ce.. Ina. j* • 1 tdienraščiui, kad Naujienų 

[pozicija yra teisinga ir kac 
Daubarui, Jukeliui ir ki
tiems bolševizmo garbinto
jams reikėtų “išdaužyti snu
kiui”.

Ne vienas bolševikiškų 
agitatorių sukvailintas žmo
gelis tuomet pradėjo atsipei
kėti. Dar labiaus atsipei-

Naujienos eina kasdien, iiskiriant I kės lietuviškų komunistu se- 
kėjai dabar, kuomet jie susi- 

Iii. — Telefonui Rooievait 8500. pažins su Antano Bernoto 
------------ [aprašytais dalykais. Jie čia 

išgirs ne teorijas apie bolše- 
l?4.*oo vikiškos tvarkos ydas, bet 
” 160 faktus apie Lietuvos komu- 
- *76 nistų darbus. Jie pamatys, 
_ u kas per vieni yra tie gaiva- 
~ į8c lai, kurie nuolatos kaulija iš

Kditor P. Grigaitis
1789 South Halsted Straat 

Chicago, UI.
Talephona RoosevęJt 85fli

Subscription Rateai
S8.0A per year m Canada.
17.00 per year outrida of Chicaga.
$8.0< per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, Iii., under tha act of 
March 2nd, 1879.

U imo k* j imo i
Chicago je — paltui

Metami.......... ........................
Pusei metų ...... ........................
Trims minusiems 
Dyiem minasiam
Vienam minėsiu! _  ,

Chicagoje per netiotejuai 
Viena kopija ___________
Savaitei ---------  ----- - -. ___
Minėsiu!--------------------------- 75c IT” w

Suvienytose Valstijom, na Chicagoje, Amerikos darbininkų pini- 
-pa tul |7#00 gus “proletariato paliuosa-

8.501 vimui”. 
1*25 .75

Metam* .... ......................
Pusei metų ...................
Trims minesiams
Dviem minėsiant
Vienam mėnesiui____

Lietuvon ir kitur užsieniuose 1
(Atpiginta)

Metams................... $8.00
Pusei metų-------- ---------------------4.00
Trims mėnesiam*_____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Remkime apšvietą 
Lietuvoje.

I Šį trečiadienį A. Bernoto 
straipsnis bus išspausdin
tas “Naujienose”. Tegu mu
sų skaitytojai ne tik patys 
atydžiai perskaito jį, bet ir 
parodo jį tiems žmonėms, 
kurie dar tebetiki komunis
tiškiems mulkintojams.

Pereitą ketvirtadienį 
“Naujienose” buvo įdėta 
Mariampolės Realės Gimna
zijos laikytojų atsišaukimas 
į Amerikos lietuvių pažan
giąją visuomenę. Jame pra
šoma amerikiečių pagelbos.

Mariampolės Realei Gim
nazijai reikia nuosavo buto, 
nes tas namas ,kuriame ji 
dabar randasi, yra labai 
blogas; ir namo savininkas 
stato negalimus reikalavi
mus. Jeigu Gimnazija butų 
priversta išeiti iš to namo, 
tai ji nebeturėtų kur pasidė
ti. Ji pražūtų. Tuo tarpu 
ji yra viena geriausiųjų ap
švietus įstaigų Lietuvoje, ir 
kuone vienintelė visoje Su
valkijoje mokykla, nepri
klausanti nuo klerikalų.

Amerikos pažangiųjų 
žmonių pareiga yra išgelbėti 
tą Gimnaziją.

Jeigu norime, kad Lietu
va eitų progreso, o ne reak
cijos keliu, tai turime remti 
jos apšvietos įstaigas.

Dar vienas komu
nistų atsiskyrėlis.

Tik-ką gavome didelį A. 
Bernoto straipsnį, parašytą 
Kauno kalėjime, apie Lietu
vos komunistus. Straipsnio 
autorius, buvęs pirma karš- 
tas komunistas ir labai išti
kimas jų žmogus, dabar vie
šai pasmerkia tą partiją ir 
iškelia aikštėn jos pasibiau- 
rėjimo vertus darbus.

Jo raštas turės dar dides
nės reikšmės skaitančiajai 
Amerikos lietuvių publikai, 
negu žinomas Anupro Kara
liaus laiškas, paskelbtas dve
jetas metų atgal “Naujieno
se”.

Anupras buvo nuvykęs 
Rusijon darbuotis bolševikų 
valdžiai, manydamas, kad ji 
ištiesų tenai steigia rojų 
darbininkų klasei. Kol ji
sai buvo Amerikoje, tol ji
sai varė agitaciją lietuvių 
tarpe už bolševikišką komu
nizmą ir susiriesdamas kei
kė “Naujienas” už jų nusi
statymą prieš bolševikus.

Apžvalga
MINISTERIS KRUPAVIČIUS 

GAUNA VĖJO.

Lietuvos kirkščionių demo
kratų vadas, kun. Krupavičius, 
tapo paskirtas Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų ministerių. 
Bet vos išbuvęs dvejetą mėne
sių toje vietoje, jisai jau iš
šaukė didelio nepasitenkinimo 
savo darbais visuomenėje. Ji
sai mat ėmė valstybės pinigais 
šelpti politines klerikalų orga
nizacijas, kaip tai: Letuvos 
Ūkininkų Sąjungą, Lietuvos 
Katalikių Moterų Draugiją ir 
kitas. j

Gale rugpiučio mėnesio Kau
ne įvyko Lietuvos agronomų 
ir kitų žemes ūkio specialistų 
suvažiavimas ir jisai pripažino, 
kad ministęrio Krupavičiaus 
politika yra kenksminga kraš
to reikalams. Rezc^iucijoje, 

. kurią priėmė tuo klausimu 
suvažiavusieji žemės ūkio spe
cialistai, tarp kitko sakoma:

\ I

“Suvažiavimas [konstatuo
ja:

“a) kad Lietuvos agrono
mų ir kitų žemės ūkio spe
cialistų suvažiavimas laiko 
minėtą Ž. U. ir V. T. minis- 
terio nusistatymą šaliai pra-

“b kad to galima išvengti 
tik išmetus iš žemės ūkio 
kultūros darbo politiką ir 
remiant valdžios lėšomis iš
imtinai apolitines, visiems 
piliečiams prieinamas orga
nizacijas;

“c) nepakitėjus ateity mi
nimam dabartinio Ž. U ir V. 
T. minitserio nusistatymui, 
įgalioti tam tyčia išrinktą 
komisiją daryti visų galimų 
žygių, kad tokį ministęrio 
nusistatymą pakeitus.”
Rezoliucija,

parašyta 
formoje, 
pasako,
politika yra niekam netikus.

Ir tai sako ne kokia nors 
priešingoji klerikalams partija, 
bet žemės ūkio darbuotojų su
važiavimas. Čia jau klerika
lai negali išsisukinėti, kad tik 
“bedieviai iri sociajlisfai” juos 
Užpuldinėją.

kaip matome, 
labai mandagioje 

bet visgi ji aiškiai 
kad Krupavičiaus

APIE SANTYKIUS TARPE 
POLITINIŲ KALINIŲ KAUNE.

“Socialdemokratas” rašo, 
kad Kauno kalėjime santykiai 
tarpe politinių kalinių einą aš
tryn. Mat dalis jų atsimetė

nuo komunistų ir pastarieji 
dabar jiems už tai keršija:

“Soc.” sako:

“Niekam ne paslaptis, kad 
vadinamą ‘vienintelių darbi
ninkų reikalų gynėjų, tarpe 
anaiptol nėra to idėjinio ry
šio, kuris cementuoja socia
listinę partiją. Ir užtenka 
išorinio smūgio, kaip bylosi 
ir kalėjimas, kad tas ryšis 
visiškai pairtų.

‘Kalėjime • tafrp keturių 
sienų, kuomet žmogus labiau 
įsigilina į savo mintis, pra
sideda vertybių perkainavi- 
mas. Visiškai liūtaširdžiai 
ir be jokio materialio išro- 
kavimo kai kurie kaliniai I 
prieina prie įsitikinimo, kad I 
11C ta, bet kitu tuk tiku tei
singesnė.

“Bet nuomonės pakitėji
mo negali pakęsti fanatingi 
apaštalai. Prasideda dvasi
nis teroras, kuris labai greit 
apsiretiškjia grynai materia
liuose dalykuose. Toliau— 

daugiau ir ‘vieninteliai dar
bininkų reikalų gynėjai’ pa
leidžia visas netoleracijos, 
nuomonės gvaltovojimo iri. 
provokacijos priemones, ku
rių gilus specialistai jie yra : 
iš seniau. Negana to, dau
guma apskundė mažumą Bet mes pasakėme, kati, jeigu 

valstybės gynėjui ir to skun- tas tikslas ir butų g’eras, tai ir 
do rezultatas buvo žvalgybos tuomet mes negalėtume pritarti 
įsimaišymas. bolševikų diktatūrai, kadangi

“‘Lietuvos’ 208-tame nuJ jos metodai (veikimo budai) yra 
mery atspausdintas politinių Pasibaisėtim.
kalinių grupes atviras laiš- “NeLaisvės” gi Bimba, ažuot 
kas Lietuvos darbininkams. | pam^n^s įrodyti, kad bolševi- 
Mes turim davinių pranešti, 
kad tas laiškas pateko į 
Kauno Spaudos BiuTą ne jo 
adresu 
žymiai

“Tas 
suerzino 
kalinių 
prie to, kad dabar vieni ki
tiems meta nešvarius įtari
mus, atvirai grūmoja ir net 
bando tuos grūmojimus vy
kinti.

“Mes tolimo nuo to, kad 
be atodairos pridengtume 
atskirus pasielgimus ir net 
atskirų asmenų nusistatymą 
iš tos grupės tarpo, kuri ki. 
virčijasi su kita puse ir va
dina save socialdemokratais. 
Kai kih’ie tos grupės žygiai, 
viešai paaiškėję, mums ne
priimtini ir nepatesintini. 
Minėtosios grupes (socialde
mokratinis nusistatymas ga
li pilnai paaiškėti ir būti iš
tirtas ne keturiose kalėjimo 
sienose, bet gyvojo gyveni
mo praktikoje. Taip staty
dami klausimą ir pačius mu
sų santykius su minėtos 
grupės žmonėmis, mes ma
nome, kad rasime jam pilno 
pritarimo tūtose politinių 
kalinių, kurie širdingai ir 
sąmoningai dedasi prie mu
sų Partijos ideologijos ir jos 
vedamojo darbo.

“Bet tie kalinių, kas save 
skaito socialdemokratais, ne
privalo pasiduoti suerzin
tam kalėjimo upui ir nuolat 
atsiminti, kad socialdemo
kratas pasilieka nuosakiu ir 
išlaikytu socialistu, 
žvelgiant į tai, kaip 
su jais ‘vieninteliai 
ninku atstovai’, 
dant sunkioms kalėjimo są
lygoms ir bet kokiai provo
kacijai.

“Jau pats faktas, kad val
džia savaip pasinaudojo po
litinių kalinių grupės laišką, 
rodo, kad toje byloje valdžia

mes 
tuo- 

pasi- 
(tre-

iškreiptas.
laiškas dar labiau 

santykius politinių 
arpe ‘ir prisidėjo

džiai, kad atkeršijus savo opo 
nentams.

MULKINA SAVO PASEKĖJUS

Kiek laiko atgal. “Naujienos” 
nurodė, kad bolševikiška 
diktatūra skiriasi nuo fašistiš
kos diktatūros savo tikslais, 
bet nesiskiria savo metodais. 
“NeLaisvės” Bimba dabar rašo 
savo šlamštelyje, kad “Naujie
nas” pripažinusios, jogei bolše
vikų diktatūros tikslas esąs 
geras.

Tuo gi tarpu “Naujienose” 
apie tai buvo ve kas pasakyta:

“Bolševikų diktatūra yra 
ne diktatūra darbininkų kla
ses, bet diktarura ant darbi- 

ninku klases. 0 kadangi ji 
1 yra yra tokia, tai (tik) bol

ševikų sukvailintiems žiop
liams gali rodytis, kad ji išti- 
kro nori paliuosuot proletari
atų. Jos tikras tikslas yra 
laikyt pavergime ir darbinin
kus ir kitus žmones, kad ga
lėtų tukti ir turtus sau krau
ti šaika plėšikų, susimetusių 
į bolševikų partiją.”
Vadinasi, mes visai nepripa

žįstame geru bolševikų diktatu-

kiškos diktatauros metodai esą 
pateko į|ffei’i, štai ką pasakoja:

“Pirmiausia jie (Rusijos 
darbininkai) nuvertė carizmą. 
Apsidirbus su carizmu, į jų 
sprandą įsikibo buržuazija su 
socialistu Kerenskiu prieša- 

i kyje. Jie ir su buržuazija ap
sidirbo ir visą galią paėmė į 

I savo rankas...”

Aiškindamas bolševikų dik
tatūros “gerumą”, Bimba pasa
koja apie carizmo nuvertimą! 
Bet argi jisai nežino nei to, kad 
apie bolševikišką diktatūrą dar 
niekas nei nesapnavo, kuomet 
carizmas jau senai buvo nuver
stas? Carizmas juk buvo su
griautas 1917 m. kovo mėnesyje, 
bolševikai užgrobė valdžią tik
tai apie pradžią lapkričio mėne
sio.

šitaip tas begėdis ir mulkina 
savo šlamšto skaitytojus, me- 
luodamas jiems per akis arba 
savaip tampydamas visiems ge
rai žinomus faktus.

SPAUST GERKLĘ, TAI NE
REIŠKIA SMAUGT.

neatsi- 
elgiasi 
darbi- 

nepasiduto-

yra blogas teisėjas. Ir 
labai nenorėtume, kad 
se santykiuose valdžia 
darytų tertius gaudens 
tysis besidžiaugiantis).

“Mes manome, kad poli
tiniuose santykiuose leistina 
tiktai idėjinė kova, garan
tuojant nuomonių toleranci
ją”
Reikia pripažint, kad šitoks 

“Socialdemokrato” nusistaty
mas yra labai protingas. Ko
voje su savo idėjiniais priešais 
socialistai negali naudotis by- 
kuriomis priemonėmis, kaip 
komunistai, kurie nesisarmati- 
ja net daryti denunciacijas val-

“Darbininkas” nori įrodyti, 
kad jeigu kas nors, įsikabinęs 
žmogui į gerklę, spaudžia ją, tai 
tas nėra smaugimas.

Nėra smaugimas taip pat, jo 
nuomone, jeigu kas uždeda žmo
gui ant kaklo geležinį retežį ir 
veržia jį. Kada mes tokį darbą 
pavadinome smaugimu, tai 
“Darbininkas” užprotestavo.

Aną dieną jisai, būtent, para
šė:

“Likę aktinga grandimi to 
retežio, kuriuom franeuzai 
apkalė Vokietiją iš visų pusių, 
mes turėtume nemaža politi
nės ir mili tarės vertės Euro
pos akyse.”
Kuomet “Darbininkas” ši

taip parašė, tai mes ir pastebė
jome, kad jisai siūlo Lietuvai 
padėti Franci j ai smaugti Vokie
tiją. Si ui o todėl, kad iš to Lietu
va, jo supratimu, turėtų naudos. 
Del naudos galima ir prie smau
gimo darbo prisidėti!

Bet kur tuomet yra “katali
kiška dora”, kuria “Darbinin
kas” nuolatos giriasi? Kur yra 
net paprastas žmoniškumas?

Prieš tai jisai protestuoja ir 
mėgina atsakyti mums.

Smaugime (ųet ir tokio nevi
dono, kaip Vokietija) švento 
Juozapo Sąjungos organas, ma
toma, visgi neįstengia surasti 
doros, todėl jisai sako, kad —

darbas, kuris prie tam tikrų są-l 
lygų gali būti sutaikytas net ir 
su draugiškumu linkui smaugia
mojo. Girdi:

•N

“Juk latviai ir čekai jau se-|
nai yra aktinga minimo rete
žio grandimi, vienok negalima 
sakyti, kad jie Vokietiją 
smaugia. Atbulai, jie geruoju 
su ja gyvena, tik jos įtaką la
biau apriboja.”
Mes dar negirdėjome, kad lat

viai butų įėję į tą geležinį retežį, 
kuriuo Francija yra apkalusi Vo-1 vių visuomenė 
kietiją. Ne labai esame tikri, užgauta 
kad to retežio grandimi butų net visa eile 
čecho-slovakai, kadangi jokiu vietinės vyriausybės Vilniaus 
ypatingu prieš-vokišku “aktin- krašte.
gurnu” jie dar nėra pasižymėję. I 'l'ie parėdymai yra tokie, 
Taigi šitie pavyzdžiai mus neįti- kad šiek tiek labiau į juos įsi- 
kina. gilinus atsiranda būtino įspu-

Jeigu latviai su čecho-slova- džio, jog norima jais užstoti 
kais ištiesų remtų tą politiką, kelias tautiniam lietuvių vi- 
kurią veda franeuzai sulig Vo- suomenčs plėtojimuisi Vilniaus 
kietijos, tai draugiškumo tarpe krašte. Į tai rodosi taikoma 
jų ir Vokietijos nebūtų. nepripažįstant lietuvių inteli-

Neturėdamas ką rimto paša- gontams pilietybės teisių ir to- 
kyt apgynimui savo nedoro pa-py^^*lis šalinant juos nuo jų 
siūlymo, “Darbininkas” mėgina Pro^es*n/v° t^uso ir net Etre- 
atsikirsti bent — šveplavimu. n,^ant iš savo krašto, aiškiai 
Socialistus jisai vadina “cilis- var*ant lietuvių mokyklas ii 
tais.” Iš to mes numanome, kad | mokymąsi gimtąja pakraipa, 
jisai nori įtikti davatkėlėms, 
kurios kaip tik tokį žargoną ir 
vartoja. Bobinčiaus kalba, bobin- 
čiaus ir išmanymas.

Vilniaus lietuvių r ei 
kalavimai

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto memoria
las, įteiktas Lenkijos Vyriausybei 

1923. IX. 4 Varšuvoje.
Į Aukštą Lenkų Respublikos 

Ministerių Tarybą.
Lenkų viešpataujama lietu- 

yra skaudžiai 
ir labai susirupinusi 
parėdymų, padarytų

Lietuvių-švedy susi 
artinimas

Kaunas. — švedų konsula
tas skelbia:

Pastaruoju metu ekonomi
niai santykiai tarp Švedijos ir 
Lietuvos vis didėja. Švedijos 
pramonininkų sferose pasiro
do didelis susidomėjimas Lie
tuvos rinka ir iš lietuvių pu
sės kreipiama vis daugiau ir 
daugiau1 domesio į Švedų iš
dirbinius. Del pigių Vokietijos 
išdirbinių paskutiniais metais 
buvo maža daroma užsakymų 
Švedijoj. Bet, kai Vokiečių 
prekybos kai-kurie dalykai pa
siekė pasaulinės rinkos kainų, 
arba dar perviršijo tas kainas, 
nuo to laiko pasirodo, kad 
švedų prekės dabar gali kon
kuruoti su visu pasauliu.

Iš Švedijos atvykusieji at
stovai gali duoti daug įdomių 
žinių, bet jie neturi galimybės 
pristatyti jų fabrikų išdirbi
nių. , . I

Kad Dietuvois prekybininkai 
arčiau susipažintų su švedų 
pramone, Visutotinoji švedų 
Eksporto Sąjunga Stockhol- 
me, esanti Švedų papėdininko 
globoje (Kronprinzen), ruošia 
mažą pavyzdžių parodą (Mus- 
terausstellung), kuri prasidės 
Kaime spalių mėn. pradžioje. | 
p. Raupio namuose 
pas Mickevičiaus ir 
čio gatvių.

Įėjimas pavyzdžių 
visiems dovanai.

Švedų -prekybiniai
Lietuva tikrai (paskutinių lai
ku didėja, ką parodo ir Klai
pėdos uostą lankančiųjų laivų 
skaičius; po Vokietijos, šve
dų laivų atsilankė daugiausia.

— kam-
Duonclai-

parodon

ryšiai su

Dideli vagimai lenky 
Intendenturoj.

VARŠAVA (E). — Nesenai 
Lenkų valstybes kontrolė pada
rė reviziją kariuomenės inten
dantūroj. Atrasti didžiausi vo
gimai, kurie siekia dešimčių 
milijardų lenkų markių. Pabrė
žtinos yra sumos Vilniaus kra
što ūkio dalies išleistos pirkti 
maistui. Komisija nepristatė 
sąskaitų toms sumoms dar už 
praėjusius metus, o praėjusių 
metų kursu tai yra milijonai 
dolerių. Atrasta padirbtų fik
tyvių sutarčių granatoms ir 
karo medžiagai pirkti. .Susekta 
taip pat, kad sandėliai su karo 
medžiaga buvo minuoti, kad, 
revizijai esant, butų galima jie 
susprogdinti.

. ..... GARSINKITIĖS
smaugimas tai visai nėra smau- TTiPM/vcr
girnas, o tik taip sau naudingas l NAUJIENOSE

I sudarant sąlygas, kuriomis ne
begalimas tampa plėtojimasis 
ir gyvavimas lietuvių kultū
ros įstaigoms, ir t. t.

Visa tai labai ir labai jau
dina ir neramina lietuvių vi
suomenę. Mes lietuviai iš senų 
senovės Vilniaus krašte gy
vendami ir būdami dalis tos 
tautos, kuri turi seną seną la
bai išsiplėtojusią kalbą, savi
tą labai seną kultūrą, garsin
gas karžygiškos praeities tra
dicijas ir skirčių s k Ui turinius 
ir ekonominius reikalus, — 
turime meabej o jaunos teisės 
laisvai plėtoti savo tautinį gy
venimą. Tą teisę pripažino 
mums visas kultūros pasaulis, 
pripažino Versales traktatas, 
pripažįsta ją principe ir [Lenkų 
Respublikos konstitucija. Tą 
teisę laužant taikoma į gy
viausius musų reikalus ir daro
ma mums didžiausia skriauda, 
tuo neteisingesnė, kad mes lie
tuviai būdami po lenkų val
džia vengiame aktingų pasiry
žimų prieš Lenkų valstybę, o 
dirbame ir dirbsime vien ra
mų darbą.

Taip dalykams esant, many
dami, 
tautos 
ir jos
ir neturėtų būti Lenkų valsty- 

I bei naudingas, neigi būti jos 
Vyriausybės 
nurodydami 
Pirmininko 
diencijoje, 
Lietuvių 
šių metų 
Varšuvoje 
se, šiuomi
Lenkų Respublikos Vyriausy
bę prašydami, kad įsižiūrėtų į 
dalykų stovį ir išpildytų šiuos 
musų reikalavimus:

Mokyklos ir švietimas.
1. Vyriausias musų rupesnis 

Vilniaus krašte dabartės yra 
žmones šviesti tautos dvasio
je. Caro vyriausybės rusinimo 
politika siuitą su viršiim melų 
neleido mums plėtotis šiuo 
krypsniu, smelkdama be ato
dairos kiekvieną musų švieti
mosi žingsnį. Todėl dabartės 
didėli plotai darbo stovi čia 
dirvonais ir reikalauja daug 
pastangų iš V|isos lietuvių vi
suomenės ir teisingo, atatinka
mo vietinėms sąlygoms, elge
sio iš Vyriausybės. Supranta
mas dalykas, kad musų mo
kykla negi gali iš karto atsis
toti ant tokių kojų, ant kokių 
dabartės što^i vakarių tautų 
mokyklos. Trūksta mums mo
kykloms bustų, stinga atatin
kamai išlavintų mokytojų, ne
turime pakankamai lėšų mok
slui reikalingiems įrankiams 
įsitaisyti, ir t. t. Tie trukumai 
labai yra suprantanti tų tau
tų gyvenime, kurios ilgą lai
ką išbuvo ndlaisvės priespau
doje, ir tų trukumų taip trum
pu laiku negalėtų pašalinti net 
turtingiausia visuomenė, tai 
kas čia besakyti apie nusmelk
tą nelaisvės ir suniokotą pa
saulinio karo ir nepadedamą

jog kultūrinio lietuvių 
plėtojimosi varžymas 

teises smelkinias negali

tikslas, taip pat 
į Pono Ministęrio 
per!di$k(imą ati

duotoje Laikinojo 
Komiteto nariams 
rugpiučio 17 dieną 
Vietinjinkų rumuo- 
raštu kreipiamės Į

Lenkų Vyriausybės Vilniaus 
krašto lietuvių visuomenę. Tuo 
tarpu vietinė mokyklų vyriau
sybe apsimeta to nematanti 
arba nenorinti suprasti ir sta
to lietuvių mokykloms ištisą 
eilę reikalavimų, Įkurių dėl 
suminėtųjų priežaisčių negaili
om patenkinti. 'l'ie reikalavi
mai, būdami griežtai taikomi, 
gali padaryti, kad lietuvių vi
suomenė neteks savo mokyk
lų dėl to, kad negali tuč tuo
jau įsikurti pavyzdingos mo
kyklos.

štai antai mokyklų vyresny
bė pastatė pradedamosioms 
liaudies mokykloms reikalavi
mų, kad pasirenkamas mokyk
lai bustas atatiktų mokyklų 
higienos sąlygoms ir kad tatai 
paliudytų apskrities gydyto
jas (Priedo Nr. 1, str. 2).

Principe nieko neturėtume 
prieš šitokį parėdymą, bet tu
rime pasakyti, jog visai tinka
mų mokyklai bustų musų so
džiai beveik neturi, o ir ne vi
sur yra lengva pasiekti gydy
tojas. šita aplinkybė, mokyklų 
vyresnybei ir apskričių gydy
tojams nepalankiai žJiurjnt į 
lietuvių mokyklas, sudaro ne
įveikiamų sunkybių ir labai 
dažnai bergždžias padaro pa
stangas atidaryti mokyklai. 
Tatai ypač labai jaučiama Ly
dos ir Breslavės apskrityse.

Paskui, negalimas tuo tar
pu įvykdyti yra reikalavimas, 
kad lenkų kalbos, lenkų istori
jos ir geografijos, taip pat 
aritmetikos ir gamtos moky
tojai privatinėse liaudies mo
kyklose turėtų pilną vidurinės 
mokyklos cenzą (Priedo Nr. 1, 
str. 10). Tokių mokytojų ne
turi pakankamai nė valstybi
nės lenkų mokyklos, tai iš kur 
gi jų galėtų paimti privatinės 
lietuvių mokyklos?

Skriaudžiamas mums tau
tiškumo atžvilgiu ir sunkus 
priimti ir išpildyti yra taip 
pat reikalavimas, kad privati
nėse lietuvių mokyklose ne tik 
lenkų kalba, bet ir Lenkų ge
ografija ir istorija ir dargi arit
metika su gamta butų moko
ma lenkiškai, čia s turime pa
brėžti, jog musų tautiškai su
sipratusi liaudis mokyklą nori 
turėti lietuvišką, pagaliau ne
sutinka tatai su pedagogikos 
reikalavimais versti vaikus, 
kad mokytųsi dalykų nevisai 
jiems suprantama kalba.

Ne maža sunkumo daro mu
sų mokykloms taip pat nela
bai atsa/rgiai vykdomas reika
lavimas, kad visi lietuvių mo
kyklų mokytojai turėtų doku
mentus, parodančius jų lenkų 
pilietybę. Del vienų ar kitų 
priežasčių žymi dalis lietuvių 
mokytojų negali įsigyti tokių 
dokumentų ir dabarties yra 
pavojuje, kad gali būti paša
linti nuo užimamų vietų. Jei
gu tatai įvyktų, tai lietuvių 
mokyklas ištiktų smūgis ir vai
singai pradėtas žmonių švieti
mas nukentėtų neatlyginamus 
nuostolius.

Šitie ir kiti reikalavimai su
daro tokių (aplinkybių, kad 
lietuvių liaudis, ypač Lydos, 
Breslavės ir SeinųĮ, apskrityse 
negali legališkai atsidaryti vie
šos mokyklos ir verčiama yra 
kurtis slaptas mokyklas taip, 
kaip tat daroma būdavo se
naisiais caro valdžios laikais. '

Lietuvių (visuomenę labai 
taip pat neramina perdaug ne
palankus lenkų vyriausybės el- 
gimąsis su lietuviais mokyto
jais, kurie ilgą laiką darbuo
jasi be priekaišto, atbulai, ku
riais yra visa liaudis paten
kinta, esti be jokios iš jų pu
sės kaltybės įvairiomis pra- 
kėipis arba visiškai pašalina
mi iš mokyklos, kaip antai 
Mąliškaitė, Steckaitė, Viškelis, 

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Medis užgiruvo ant 

gat vakario.

Reikia dar pridėti, kad sek
madieniais Dr. A. Montvidas 
“Bijūnėlio” narius mokina lie
tuvių kalbos, o šeštadieniais 
Liuosybės svetainėje (1822 
VVabansia Avė.) P. Sarpalius 
duoda piano ir smuiko lekcijas.

“Bijūnėlis” turi, rodosi, tris
dešimts narių, bet jų 
būti dvigubai daugiau.

tik subrusti.
Reikia

avė. 
r. 918 vėjas nulaužė medį, 
tris užgriuvo ant gatvekario. 
'Trys žmonės tapo sužeisti.

Užvakar prie Firiterton

jų atstovai pasistengs taip da 
padirbti, kaip dirbo iki šiol, 
parduodami dauginus Šerų, tai 
bendrovei nebūta jokių klinčių.

Šėrininkai daugumoj yra 
darbininkai, — biznieriai ir 
profesionalai da nedaug pirko. 
Daugelis biznierių ir profesio
nalų prižadėjo pirkti ir laukia 
ateinant pardavėjo. Sukruski- 

me, vyrai, o pinigų bus, kaip 
šieno. Bubnis.

Ekzaitninuos policininkus.

Tapo paskirta daktarų ko
misija, kuri turės isekzami- 
nuoti 150 veteranų policiniu

Tiems .poliui įtinka ms 
mat, gau'ti senatvės

išpuo- 
pensi-

Tolimi Rytai atbunda, 
Jane Addams.

sako

Spaudos Kliubui 
ne

Chicagos 
kalbėjo Jane Addams, kuri 
senai sugrįžo iš 8 mėnesių 
lionės. Ji pabrėžė tą faktą, 
Tolimų Rytų žmonės jau 
bunda ir
tingesnės valdžios.

jog 
at- 

reikalauja demokra-

busianti nepriklausoma.

DVI NAUJOS AUTOMO
BILIŲ AUKOS.

iki vakarykščios dienos Chi- 
cagoje užmušta 548 žmones; 
du tapo užmušti užvakar.

ĮSAKE AREŠTUOTI 
APPEL’Į.

padėjėjas
ten

butų

Appel yra Turner Hali ma- 
džeris. Jisai esąs kaltinamas 

i ligų išaikvojimu.

Lietuvių Rateliuose
North Side

“Pir-Bijūnėlio” darbuotė.
myn” mišrus choras statyts 
dvi opereti. — Maklerio ii 
Gražiosios Magdelionos pra
kalbos. — Dedelės misija. — 
—Vaidyhi augimas.

Jau ne kartą buvo rašyta 
apie North Sidės vaikų drau
gijėlę “Bijūnėlis”, kuris jau 
keti metai kaip sėkmingai gy
vuoja ir daug kartų savo dar
bais yra pasirodęs viešai. “Bijū
nėlis” tikrai gali didžiuotis jo 
choras pralenkia net suau’gu- 
sių chorus. O tai rodo vaiku
čių gabumus. Negalima, žino
ma, nepaminėti p. P. Sarpa- 
liauts, kuris vadovauja “Bijū
nėliui”, ir dėka kurio trusui 
“Bijnčlis” pasiekė dabartinės 
aukštumos.

Verta tėvams

Tąsyk jie supras, 
gali padaryti maži

pasiklausyti 
dainuojant, 
kiek daug 

vaikai, ku
rie yra padoriai auklėjami. O 
pamatę tai, jie, be 
ir savo vaikučius 

“Bijūnėliui”. Gi iš 
jiems smagu ir jų 
nauda.

abejojimo, 
prirašys 

to bus Ir 
vaikams

mišrus choras pro
ziniu, tai šį 
perstatyti 
Pirmas iš 

, spalių
graži operete

du 
ei- 
21

“Pirmyn 
gresuoja. Kiek 
sezoną rengiasi 
dideliu veikalu,
lės įvyksiąs Ciceroj 
d. Bus statoma 
‘Girių Karalius”.

Kitas veikalas — tai opere- 
’ė “1.'irutė”. Ta operete yra 
tikrai puiki.

Iš viso to lengva numanyti, 
kad “Pirmyn” choras dirba iš
sijuosęs. 

♦ * ♦
Andais musų komunistai bu

vo surengę prakalbas. Kalbė
jo žinomas mekleris Andriulis 
ir kokia tai Graži Mageliona. 
Abu kalbėjo apie paprastą 
bimbizmą. žmonių buvo vi
sai mažai, {skaitant net “Vil
nies” štabą viso galėjo susida
ryti apie pusantro tuzino klau
sytojų. Matoma, žmonėms nu
sibodo tų meklerių tušti šuka
vimai.

Juokdariai sako, kad komu
nistams reikėtų vilioti publiką 

į savo prakalbas su agurkais 
ir sandvičiais.

pravartu jiems 
“agurkų fondą”. 

* .
Savo skaičiumi broliai 

dylos nu'olat didėja. Bet
jie tokie yra — negalima su
žinoti, nes viską didelėje slap
tybėje užlaiko. Kur tik nepa
sisuktum, visur brolį užtinki. 
Kryžiokai delei to esą labai 
nusiminę. —Northsidietis.

Dr. A. J. Karaliaus 
lekcija vyrams

štai gaunu vieną laišką, kuria
me tūlas “daktaras” rašo:
“Godotina Redakcija.

naujienos.

širdingej Prašo Tamstų* Rcpor. 
Raganeus Adreso kuris. Givia- 
na, Albo jam Praniauti kad is 
man sava Adreso Prisiųstų, Aš 
noriu. Sulom Dalivauti 
Usirašisi Naujienas kad 
Siustumet i kiek, kastoj 
tam ir t. t.

Su’godoni
Rcv. —-------

Pno J. Babravičiaus kon 
cerio rengimo atbalsiai.

Tam tikslui 
butų sukurti

vai
kas

Iš Bridgeporto 
padangės

Lietuvių Auditorium.

Dau‘g buvo kalbėta ir rašy
ta “Naujienose”, kad Bridge
porto draugijų susivienijimas 

rengėsi, rengėsi ir galų gale jau 
kartą prisirengė pradėt buda- 
voti Lietuvių Auditoriumą.

Chicagos Lietuvių Audito
rium bendrovės board direkto
rių susirinkimas, spalių 15 d., 
840 \V. 33_rd St., galutinai nu
tarė pradėti budavoti. Kontrak
tas jau pasirašytas. Fundamen
tas pradėtas bus kasti taip 
greit, kaip tik kontraktorius 
spės sunešti įrankius.

Suvirinkime dalyvavo 18 di
rektorių ir keletas draugijų ats
tovų. Nutarta, kad surengti 
iškilmingą vakarienę, kaipo 
šventinimo fundamento. Tai 
bus dėl supažindinimo čikagie- 
čių su Auditoriumo reikalingu
mu.

'Tarpe direktorių yra gana 
darbščių žmonių: vieni parda-

agi- 
laik- 
viso- 

Bet

vinėja šėrus, kiti rašinėja 
tįsodami už bendrovę į 
raščius, kiti atlieka šiaip 
kius reikalingus darbus, 
yra ir permažai veikiančių:
kai kurie nė susirinkimų ne
lanko.

Dabar jau viskas tvankoj, 
tik da truksta biskį kapitalo.
Jei board direktoriai ir draugi- me, kiek padarėme

Dr.

Lic- 
sve- 

parengė
tuvių Tautos bažnytinėje 
ta išėję, “Gyvenimas” 
Dr. A. J. Karaliu'i prakalbas — 
‘ILekcija Vyrams”.

Nors vakaras buvo lietingas, 
bet vyrų prisirinko apie šimtas.

Kadangi lektorius pavėlavo 
kiek, tai būnant ant vietos Kaz. 
Kipšui, kuris nesenai grįžo iš 
Lietuvos, komiteto narys pa
prašė, kad jis papasakotų savo 
įspūdžius.

Drg. K. Kipšas kalbėjo 45 
minutes. Išpradžių pasisakė, 
kad jis ne kalbėtojas ir nega
lįs kalbėti, tik atpasakosiąs ką 
matęs. Trumpai suglaudus jo 
pasakojimą išeina, 
valdžia yra nerangi, 
poniška, slopinanti 
j u d e j i mą. Ka im iečiai
susiėmę laukia, kada sugrįš ca
ras. Klapėdos užėmimas įvy
kęs Geležinio Vilko spėkomis, 
kurios buvo pasiųstos persirė-

kad pati 
perdaug 
pažangų 

rankas

kad kol kas negalima nieko ge
ra laukti iš Lietuvos.

Atvykus Dr. Karaliui, jis bai
gė. Jo vietą užėmė Dr. Kara- 

pasakius, daktaras 
jumoro dėjo į savo 

‘siog jau 
. Pasakojo 
laike ligos,

liūs. Tiesa 
labai daug 
kalbų, kad 
nesijuokė, 
apie vyro elgimąsi
kaip apsisaugoti nuo lytiškų li
gų; atsakinėjo j klausimuos.

Klausimų buvo gana rimtų 
ir klausėjams tie atsakymai 
buvo labai geri ir uždyką.

Vyrai buvo pilnai patenkin- 
Dr.. A. J. Karaliaus lekcija.

— Reporteris.
ti

Raganiaus raportas

mokslas 
pradėjo

Ir buvo laikai ir buvo žmo
nės, kada galėjai pirkti “pork 
chops” svarą už 5 centu's. Ir ką 
tada negalėjai pirkti? Viskas 
buvo prieinama.

Pirmiau nebuvo garsinama, 
kas parduodama, bet dabar yra 
garsinama, kad net 
parsiduoda. Ir kada
mokslą pardavinėti, tai tiek tų 
protingų ir mokslo vyrų atsi
rado, kad jau norima į vieną 
dieną padaryti: generalį strei
ką, sukelti revoliuciją, nuvers
ti šalies valdžią, užvesti prole
tariato diktatūrą ir dav?g daug 
kitų dalykų.

yra jau 
nėra nieko 
užtektinai 

naprapatų,

Kadangi mokslas 
pardavinėjamas, tai 
stebėtino, kad mes 
turime “daktarų”, 
kiropraktų, osteopatų ir masa
žistų, kurie baladoja žmogų, 
tryna. Ir kokia garbė, pasidi
džiavimas: mes inteligentai 
profesionalai, žiūrėk, kiek mes 
padarėme: kiek laikraščių už
rašėme, kurių patys neskaito- 

to ir to.*

noriu 
man 
inia-

ir kitus dalykus iš-Parašą 
leidžiam

Na, ar
šiandien turėk pinigo, tai ga

li turėti mokslo daugiau, negu 
profesorius kad turi. Anglų 
laikraščiai paskelbė, kad St. 
Louis, Mo., sugauta šaika, ku
ri pardavinėjanti mokslą. Im
ta net po $3,000. Keletas Chi- 
cagos vyrų pirko to mokslo po 
čielą net gabalą.

nepirktas moksjlas?

Nenuostabu todėl, kad pasi
taiko visokių kurjozų. Vienam 
žmogui masažistas davė tokį 
masažą, kad per ištisus metus 
negalėjo išsitiesti.

— Raganius.

Iš Birutės
Geriausias Choras Amerikoje. 

—“Sylvija” gerai sekasi. — 
Uuoliai ruošiamasi prie kon. 
certo.

-Esu girdėjęs chorų, mažiau

tojų, bet dar neteko matyti to
kio, kaip dabar yra “Birutės” 
choras vadovaujamas p. Anta
no P. Kvedero.

-Choro visos stygos yra kuo- 
geriausiai įtemptos. Taip kad į 
mažinusį dirigento pasijudini
mą choras atsako.

“Birute” kaipo “supreme” 
choras jau šiandien pilnai at
sako tokiam vardui ir tai 
p. A. P. Kvederui.

Choras beveik kasdien 
savo repeticijas, rengiasi 
operetės “Sylvija“ 
atidarymo koncerto.

Koncertas bus nepaprastas. 
Dainuoja žymiausi Chicagos 
lietuvių solistu kurių tarpe 

bus pasaulinis dainininkas, sve
čias p. Juozas Babravičius.

Biiletds pardavinėjama 
anksto sekamose vietose:

ačiū

turi 
prie 

ir sezono

iiš-

Naujienose,
1739 So. Halsted St.

Bridgeporto Naujienų Sky
riuje, 3210 So. Halsted i

Justino Kulio aptiekoje.
3261 So. Halsted St.

Universal State Bank, 
814 W. 33-rd St.

“Draugas”,
32 PI. ir Oakley Avė.

“Birutės“ Ko nse va t ori joj, 
3252 S. Halsted 3-os lubos

ir pas Birutės narius
Koncertas įvyksta sekma

dienį, spalių 28, Sojkol svet. 
1812 S. Ashland Avė. prie 18 
gatvės. .

“Birutė“ be šio koncerto, 
kaip minėjau, ttfri ant rankų 
”Sylvią”. Po “Sylvijos“ rengsis 
vėl prie “(Šokoladinio kareivio“.

Manoma, koncertui pritruks 
biletų, tai verta biletais apsirū
pinti iškalno. — Ursus.

St.

mai” vargonininkai vėd daug 
žadėjo irvkas gi galų gale iš
dėjo?

Didele didžiuma publikos bu1- 
vo naujieniečiai. Kadangi p. J. 
Babravičiaus koncertas buvo 
lyg ir paskutinis ir tai atsi
sveikinimo koncertas, tai pub
likos privažiavo daug iš arti
mų miestelių. (Mačiau daug 
žmonių iš Rockford, Indiana 
Harbor, St. Charles, De Kalb, 
net buvo žmogus atvykęs 
Pittsbu’rgh, Pa.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis ■►•cialintM

Palengvins akių Taphną, kuri®
esti, priežastimi gal i skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenJjmo, nerTUOfc*’- 
mo, skaudamą akių karėti, atitik 
kreivas akis, nuima k< i "■ --Mju atitjp 
so trumparegystę ir to 
renka teisingai akiniui \L.i’d«e at
sitikimuose egzaminav.fc.SJ tiarom*® 
su elektra parodančia nuilsusiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. lt I p. p.
1545 West 47th 81. '

Phone Boulevard 7589

iš

make

Mic- 
btfvo

Musų nabažnasai Draugas 
senai myli girtis darbais, ku
rių neatliko, štai po p. Babra
vičiaus koncerto jis savo skyl- 
tyse po visokiais ' slapyvard
žiais mėgina įrodyti savo pa- 
rapijonams, kad jo pusėje bu
vę didžiausių darbininkų p. J. 
Babravičiau^ koncerto labui.

Nejaugi taip? Pažvelgkime į 
faktus.

Draugas rašo, kad iš mote
rų daugiausiai pasidarbavusios 
ponios Mickievičienė ir Nausė
dienė.

£ay tavorščiau, don’t 
me laugh!

Klausimas, kur ponios 
kevičienė ir Nausėdienė
per pirmuosius du rengimus? 
Juk jų buvo ir tada prašyta 
pasidarbuoti.

O kam paslėpėte vardus: pa
nelės L. Normantaitės, ponių 
Zimantįenės, Kiricnės, Elfas 
(Eliošienės); o labiausiai ponių 
Bernotąitienės, Kuolienės ir Mi- 
ccvičienių, ir jų šeimynų?

Kas gi galėjo geriau ir nuo
širdžiau dirbti, kad pasekmės 
butų geresnes su koncertais, 
jeigu ne giminės?’

Kam taip per akis meluoti?
Mano čia paminėtos moters 

kaip tik užsitarnauja daugiau 
ačįiu iir pagarbos negu visas 

Drau*go štabas.
O kas link tų Draugo dvie

jų ponių, tai aš esu tikras, kad 
p. Bernotaitienės bei p. Mice- 
vičienės, mažos mergaitės — 
dukters daugiau biletų parda
vė, negu tos dvi ponios sudė
jus jas krūvon.

P-iai Nausėdienei tiesa, pri
guli padėka už parašymą tre
jeto straipsnelių Naujienoms. 
O kur kiti?

Kadangi jau taip daug kal
bama apie tuos rezultatus, bū
tent, apie katalikiškos publi
kos skaitlingumą? taji dr vėl 
daugiau negu juokinga.

Juk Kun. Bumšas šaukė ir 
mojo net su keliomis ranko
mis, kad parapijonai ateitų vi
si koncertai]. O “Dievo dildo

(Tąsa ant 6-to pusi.)

$1 Akiniai kurie a « 
pritinka WI

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

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiuręs už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdiniinas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada- 

<ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuves.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 1 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
Stasiūnas
Antanaitis
Petraitis 
Vilimas 
S ta tk i u te 
Urbonas

JEI paprasto laikraščio negalit® 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės iu- 
ailieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas -paga- 
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos sksu- 
dejimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvė®

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar®.

51943—K.
51948—A.
85394—K.
90160—B.
95411—S.
95418—Ona Rumpena 

Saki s 
Grigaitienė 
K renio n skaitė 
Milinavičius

95429—0 
18725—T 
18727—J. 
187167—-M. Dambrauskienė
18803—.P. Bakaitienė 
18829—M. Budvidicnė 
18864—M. Skebcrdis 
18880—O. TrouVienė 
18989—P. Stcponaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

18915—V.
18940—E.
18954—A.
18955—S.
19019—0.
19031—D.
19047—A.
19018—M.K. Vingienė
19058—L.
19061—0.
51897—B.

Virbalas 
Subatačiutė 
Spolveris

Spolveris
Bajorienė 
Pocienė 
Gnokas

51968—P.
9016a—N.
95433—J.

Jonušienė
Tautkienc 
Gedutienė 
Sketrienė
Busliovienė 
Koncevičius 

Barškutis

95442—A. įMourimiene

BY LOUIS R1CHARDSOUIRE EDGEGATE “—The Constable Uses Words Instcad oi Legs In Running the Man Down!

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėmesj, aš gydysiu visu® 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentanti® 
nuo kroniŠkų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymu 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. MartV® 
337 W. Madison 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a 
Į esu pasekmingt® 
ir prieinamas, aa . 
ne tiesa?

EUROPlbKAS GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda. šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam- 
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b- 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedeliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

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

Garsinkites Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, HL Pirmadienis, Spalio 22, J923

lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Chicagiškė publika daugiau
sia buvo progresyvė, mylinti 
dailę. Aš keturioliką metų jau 
lankuu Chicagos lietuvių vaka
rus, ir galėjau lengvai pažin
ti. kad ir šiame koncerte bu
vo daugiausia progresyvė pub
lika, o ne Draugo!

isti, kad Drau- 
buvo viso tur
is tūkstantinės 

Draugo publika 
mylėtoja dailės

ir taip suprantanti dailę, kad 
kada artistas dainuodavo, tai ji 
nežinodavo kada ploti, nes net 
pats Kun. Bumšas negalėjo 
jiems pavyzdžio duoti ir pats 
vis bėgiodavo pasiklausti “Ge
rojo” /ir ‘'Piktojo” dievukų!

Taigi pats gerasis publikos 
branduolvs, kaip tik ir buvo

go parapijom] 
pe 250 ir 300 
minios. Ir ta 
pasirodė tokia

blausias Lietuvos reikalas. Be 
apšvietus nieko gera negalima, 
tikėtis (Lietuvoje. Tatai visi 
pripažįsta. Ir reikia pasakyti, 
kad iki šiol švietimo reikalais 
mes buvome mažiausiai susi- 

| rupinę. Tat bent kartą rim
čiau* pagalvokime apĮie Lietu
vos žmonių apšvietę. Klerika
lai importuoja į (Lietuvą viso-i 
kių mi-nyškų, visokių zokanin- 
kų; steigia savo mokyklas; 
siunčia savo žmones užsienin 
mokytis. O ką daro pažangio
ji visuomenę?

Ji tik sako, kad su Lietuvai 
yra blogi popieriai; kad kle-l 
rikalai ima šeimininkauti kaip Į 
tinkami; kad mokyklos verčia-1

jienos buvo pirmos, kurios ap- 
vertino — suprato artistą: jos 
neturėjo jokių abejonių bei 
spėliojimų.

Naujienose IrašĮe apie p. J. 
Babravičiaus koncertą įvykusį 
Kaune rugsėjo mėnesyje 1907 
metais. Naujienos ir naujienie- 
čiiii p. Babravičių senai pažį-

Kas daugiau rekliamavo ir 
rašė apie p. J. Babravičiaus 
koncertą-us? Gal ir čia Drau
gas pasigirs? Jeigu taip, tai 
butų sarmata. Reikėtų jam ku*r 
nors eiti ausinės.

štai faktas. Apie paskutinį
koncertą, kuris įvyko spalių 
penktą, Naujienose rašto apie 
p. Babravičių ir jo koncertą

Tuo ir pasitenkinama.
Ir žodžiai lieka žodžiais. Rot 

dabar mums teks ekzaminas 
laikyti: parodyti ar mu*ms iš- 

| tikrųjų rupi Lietuvos reikalai; 
parodyti, kad mes mokame ne 
tik kalbėti, bet ir dirbti.

Mariampolės reale gimnazi
ja atsidūrė pavojuje. Mes tu
rime ją gelbėti. i

Užtat pirmoje eilėje reikia 
sutraukti krūvon pažangiuo
sius žmones ir pradėti darbą. 
Vakarienė, lietuviška vakarie
nė, bus musų pirmas žingsnis. 
Ten mes susirinksime išgirsti I 
pranešimų apie planuojamų! 
Lietuvos žmonių švietimo va-1 
jy.

Kiekvienas, kuriam yra ne-1 
malonu, kad svetima spaudai 
mus vadina indi jonais, turi at-| 
vykti į lietuvišką vakarienę.

Tikietai vakarienei jau par
davinėjama '“Naujienose”, Dr. 
A. Montvido aptiekoje ir 
Bridgeporto “Naujienų” sky
riuje. Kitos vietos bus paskelb
tos rytoj.

tinai prigrūmojo, kad čion man 
bus St. Aantonio, jeigu neati
duosiu. Matydamas, 4kad su 
ineksikonu baikų nėra, išsiė
miau $25.00 ir kaip tik pada
viau, tuoj jis kaž kur pasislė
pė ir likau* vienas laukuose.

Atsistojęs džiaugiausi, kad 
nors gyvas likau. Tik sykiu 
užšvietė šviesus spindulys ir 
ėmė rėkti angliškai, “stop!” 
Na, manau dabar jau tikrai 
žuvęs. Šokau bėgti, bet išgir
dęs šūvį sustojau ir laukiau li- 

New York Restauarnt”. | kimo.
Priėjo trys vyrai, vienas su 

i uni- 
du paprastais, 

Paklau- drabužiais. Pasirodę žvaigždes, 
ar negalima gauti valgy- kad tai esą detektyvai. Tik 

; * cine kažin ką tada supratau, kad mano va- 
iš visos jo kalbos Į das irgi buvo vienas iš jų, ku- 

| supratau, kad liepė ateiti antrą I rįs netoli nuo manęs krumuo- 
valandą. Paskirtame laike se gu'lėjo. Apkraustę mano 
skubinu, nes jau pilvas revo- kišenius atėmė dar $25.00, ku- 
liuciją kelia. Įeinu, dairausi, rįuos vėliau atidavė pasisodi- 
nieko vidui nėra, ir nei valgio Į no j automobilių ir nuvežė į 
kvapo negali užuosti. Pereinu Larcdo, Tcx. kalėjimą.
į kitą kambarį, viskas tyku, Ketvirtą dieną iššauk6 ma I 
prasidariau j virtuvę, žmogus I |ie anį tyrinėjimo. Išklausinė- 
gu i nmpscias, toliaus antras,Į j0 kjek me|ų esll išgyvenęs 
visas kraujais aptekęs, šiurpu J Alncriko j, suraįįg vardus ma I 

’ no pažystamų, dirbtuvių, ku*r 
Į dirbau, [kodėl morėjau slalpta 

kąs-1 pereiti, ir pasakė, kad lauks iš 
nu-1 Washingtono paliepimo ką sul 

laivo.Į manim turės daryti. Pavelijo] 
prį. krdiptis pas įsavo draugus te- 

laivoj Vgtamu prašyti pagelbės pi- 
norsl n^ais ar kuom kitu. Už ke- 
laivoll^08 dienų sužinojau*, kad ma

no <lraugas A. Mitchcįll, gyve

Į kiekvienas užsikišęs nešiojasi
I peilį, arrba rcvalvcrį.

Atėję prie tos vietos, kur iš-
I sėdome iš laivo, radome savo 
bagažus sukrautus, o laivas 
apie pusė mylios nuo krašto. 
Neliko kas daryti, kaip pasiė
mus savo baksus eiti atgal į 
miestą. Po kelių valandų jieš-

[ kojinio pasisekė gauti nakvynę, 
bet valgyt niekur negalėjome 
nusipirkti. i

Trečią dieną, bevaikščiojant, 
pamačiau ant vieno lango už-| 
rašų
Na, manau čia tai gal ir gausiui 
pavalgyti. Įeinu į vidų, senas Amerikoniška palicmano 
žmogus sėdi nusiminęs, rodos | forma, o kiti 
kad mirties laukia, 
siau, i 
ti? Senukas 
pasakoti, ir

ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME
ANT RENDOS, dėl daktaro 

ar dentisto (kampas 46i-th ir 
Wood sts.. labai gražus 7 kam
bariai, štymu šildomas, šaukit^ 
pas savininką. 1809 W. 46-th 
St. Phone La Fayette 4068

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

1630 Humboldt Blvd.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS vie

nam asmeniui, su valgio pagamini
mu. Kreipkitės adresu: 

6637 So. Rockvvell St., 
Chicago.

RENDAVOJASI kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, vyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

3328 So. Emerald Avė.
1 lubos.

KRAUSTYKIS I CICERO
Parduosiu mano puikų namą 2 fla

tų mūrinį namą, po G kambarius kiek
vienas. Įbudavotos maudynės skyrium 
karštu vandeniu šildomas piantas 
kiekvienam flatui. -Parinkta vieta 
Ciceroje, Parkholm subdivizijoj, lotas 
30x125, greitam pardavimui kaina 
$14,900. Lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1247 So. 48 Avė., 

Cicero, III.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai. Turiu parduoti greit 
ir todėl parduosiu pigiai.

1706 Rubel St.
2nd fl. front

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, kur 

visados biznis gerai yra daro
mas. Ridina i gyvenimui ir gera

TURIME namų, lotų, biznių visose 
dalyse miesto. Taipgi ir labai gerų 
farmų. Mes galime prirengti ką tik
tai norite.

Kreipkitės pas
CHA S. J. BAGDZIUNAS and Co.

736 W. 35-th Street 
Boulevard 0012

O kiek Drauge? O gi tik 
753 eilutės. Skaitlinės aiškiau 
kalba už tuščių pagyrų žod
žius. Nežiūrint ir to dar, kad 
trečiuoju koncertu Draugas iš 
Naujienų išrekliamuoto Babra
vičiaus norėjo pasidaryti savo 
davatkinės partijos arkliuką ir 
parodyt “bedieviams” nosį.

Bet reikia nepamiršti, kac 
nuo pa.t artisto at- 
Ameriką apie jį pa- 
eilutes (ne mažiau.

— žinąs.

Kelionė iš Lietu 
vos per Meksiką

vykimo į 
rašė 3885

šė nuo kovo 27 d. 1923 m.?
Kas dėl apskelbimų, tai už 

pirmojo koncerto skelbimus 
vertes $300.00 Naujienos nie
ko neėmė, tuo tarpu Draugas 
atsisakė talpinti Babravičiaus 
skelbimą, kol jam Naujienos 
neužmokėjo iškalno.

Už trečiojo koncerto skelbi
mus Naujienos paėmė tiek

vo, — pilna Orchestra 
publikos; o 
parašė savo 
tistų vertę, 
ir šaukimai

pat, kiek ir Drangas. Ar Nau
jienų skelbimai nesutraukia 
publikos?

Tas jau buvo įrodyta praei
tyje, kuomet buvo atvykę “Lie
tuvos Operos Artistai”.

Kada Naujienos išrekliama-
Hall

kada Naujienos 
nuomonę apie ar
tai net bažnyčios 
nesutraukė publi

kos. Bažnytinių skiepų koncer
tai neturėjo jokio pasiseki
mo.

Kas, kas tik ne Draugas ga
li girtis kokiais bent nuopel
nais. Jam vertėtų tik tylėt ir 
karunką bumbėt, o ne apie 
koncertus bei biznį kalbėti.

Jus mokate rėkti >— šauk
ti, rankomis mojate, bet savo 
darbais jus liekate klounais.

— Kuzmickų Juozas.

Lietuviška vakarienė.

3241 South Halsted
Lietuvišką vakarienę, 

vai.

kal-
rea-

Lietuvos Mokytojų Profesi
nes Sąjungos Atstovybė ir vei
kėjų komitetas rengia Jifciaus 
restorane, 
Street,
kuri įvyks spalių 27 d., 9 
vakare.

Vakarienėje bus plačiai 
bania apie Mafriampolės
lės gimnazijos padėtį, apie tai, 
kaip Lietuvoje yra sunku kul
tūros darbas dirbti, ir ką ga
li amerikiečiai daryti, kad pa
gelbėjus Liet u*vos švietėjams
liaudį mokslinti, kultūrinti.

Švietimo darbas yra svar-

Keleivis atkeliavęs Chi- 
savo 

va-
cagon sako nepatartų nei 
didžiausiam neprieteliui 
žiuoti per Meksiką.

A. Paplauskas, turėdamas 
laivakortę iš Naujienų, kuri 
buvo išpirkta jo draugo, ant 
White Star Linijos, per Now

laukdamas savo kelionės, 
sitarė greičiau atvažiuoti.

Susidaręs apie $300.00, nu
sipirko laivakortę į Meksiką, ir 
dabar atvažiavęs užėjo į Nau
jienas jis papasakojo apie savo 
šią kelionę sekančiai:—

“Nesulaukdamas pakvietimo 
nuo Amerikos konsulio nuva
žiavau į Kauną pasiteirauti, 
kaip greitai galėsi! išvažiuoti. 
Sužinojau, kad reikės laukti 
keletą mėnesių. Eiles žmonių 
apstoję kasdien Amerikos Kon- 
sulio raštinę, per kelis blokus, 
laukia kada jiems bus leista 
važiuot. Ėmiau teirautis kaip 
butų galima greičiaus dasigau
ti. Galų gale sužinojau, kad 
Holandų linija apsiima nuvež
ti į Meksiką. O jau iš Meksi
kos, manau*, ir pėkščias nueisiu.

Nusipirkau laivakortę, susi
taisiau dokumentus ir patrau
kiau į Rottcrdamą, kur sėdau 
ant laivo. Po 23-jų dienų ke
lionės, pasiekėme Meksiką, 
miestą Ncav Orleans. Nulipę 
nuo laivo skubinome į miestą 
kad gauti nakvynę, palikdami 
savo bagažus. Perėję kelias 
gatves ėmėme stebėtis, kad 
viskas uždarinėta, jokio judė- 
imo nėra, nei automobilių, nei 

žmonių gatvėse, rodos kad vis
tas išmirę. Sankrovų langai 
išdaužyti, kitų užkalta lentom, 
kitur kulkų Išgrąžyftii dangai, 
sienos, atrodo kaip po karei. 
Pasirodė, kad ne nakvynės ne
galima gauti. Ant galo paty
rėme, tai esama generalio strei
ko.

Nusiminę ir nusigandę, sku
binome atgal prie laivo ma
nydami reikalauti, kad veštų 
atgal, nes manome, vistiek čia 
pražūsime, be kalbos be pini
gų, ir tarpe tokių barbarų, kur

nu-

liai man perėjo ir skubinau iš 
ten pasprukti.

I Taip be duonos 
nio, prabuvę tris dienas, 
tarėme dasigauti ant 
Nusisamdę mažą luotelį, 
važiavome prie musų to ] 
verkdami ėmėme prašyti 
pavalgyti. Kapitonas to 
išėjęs pasakė, kad atvažiuotu
me už kelių valandų tai gausi-Į nantis 3759 Fullerton av., Chi- 
me. Vėliaus nuvažiavus, tei- pagoję, užstatė $1000.00 bon- 
sybė, nuleido mums rėčką pri- są. Taigi mane paliuosavo iš 
oiaustę duonos, mėsos ir dide- kalėjimo ir liepė važiuoti Chi- 

Atsigabenę cagon ir laukti nuosprendžio 
iš Washingtono, )Labor Depar
tamento.

Bebūnant man kalėjime te
ko sužinoti, kad tokiu nelai
mingu, kaip aš, yra tiksiančiai, 
o dar dau*giau jų netenka gy
vasties kelionėje iš Meksikos į 
St. Antonio. Todėl nepatar
čiau nė savo didžiausiam ne
prieteliui važiuoti per Meksiką. 
Pasirodo, kad nėra jokios ga
limybės laimingai prasmukti j 
Amerikon, tais keliais 
Dėdė Šamas turi tokias akis, 
kad dižiausioj tamsumoj ma
to”.

Taip užbaigė savo pasakoji
mą keleivis, po r didelių vargų 
dasiekęs Chicagos. Jis išreiš
kė pasigailėjimą, kad nepaklau
sė savo draugų ir Naujienų 
patarimų, kaip geriau*sia yra 
keliauti iš Lietuvos Amerikon.

I lį puotlą zupės.
I prie krašto visi 17 žjno- 
Į nių, pavalgėme, prisidarėme 
| senvičių ant kelių dienų ir ve 
I leidomės j ieškoti kokios nors 
I išeities. Susiradome vieną ve- 
I žėją, kuris mus apsiėmė nu- 
| vešti automobiliu* (i Meksiko 
I Miestą. Sako, kelionė užims 
j apie 3 dienas ir kainuos po 
I $12.00 kiekvienam. Susitarė- 
I me 12, kurie turėjome da 
I pinigų ir išvažiavome.

Išvažiavus už miesto, pasi- 
I rodė, kad nėra kelių, vien tik 
Į per brūzgynus, per balas, au- 
I tomobiliife nuklimsta, tai išli- 
I pam, ištraukiant ir vėl važiuo
jame toliaus. Ir taip kankino
mės 4 dienas. Ant galo vienur 
automobilius taip įklimpo, kad 
negalėjome ištraukti. Tada 
musų vežikas pasamdė vežimą 
su pora jaučių ir taip penktą 
dieną dasiekėme Meksikos so
stinę.

Čionais pasirodė yra daug 
lengvinus gyventi, galima vis
ko gaut nusipirkti, ir turint 
dolerių, galima skurst, bet už
darbiai, visai menki kad jokiu 
budu negalima pragyventi, bet 
ir darbas sunku gauti.

Vieną dieną man bevaikščio
jant užikallbino vienas .meksi
kietis laužta anglų kalba ir 
ėmė klausinėti ko aš čia atva
žiavęs, ar norėčia pereiti į 
Ameriką. Esą čion netoli mie
stas St. Antonio ir buk ten ga
lima darbą gauti ir gražiai 
gyventi. Už $25.00 jis apsiima 
mane nuvesti.

Sulaukęs nakties 
savo skarmalus ir 
Ameriką. Priėjus 
pasisamdėme laivelį, 
kėjau $15.00 už perkėlimą per 
upę, kaip šešu*pč didumo. Ke
lyje mano vadas pradėjo rei
kalauti užmokesčio, bet aš jam 
parodžiau kad. $25.00 da aš tu
riu užtektinai ir, kad kada ma
ne nuveš į vietą tada jam tik
rai užmokėsiu. Mano vadas 
su tuo siriiko ir sake, kad rei
kės eiti apie 2 mylias pėkš- 
tiėms iki dideliam keliui, o fe
nais rasime automobilių be
laukiantį, kuris nuveš mus į 
vietą.

Ėjome per krūmus, per pies- 
kynus, apie dvi valandas lai
ko, tamsumoj, jau? taip pavar
gau, kad ėmiau prašyti vado 
pasilsėti. Mano vadas rodos 
supykęs apšvietė mane jlem- 
puke, atkišo revolverį ir liepė 
kuogreičiausia atiduoti pinigus. 
Da aš ėmiau protestuoti, kad 
taip nebuvo sutarta, jis galu-

pa sėmiau 
leidausi j 
prie upės 
— užmo-

nes

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
,.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
mojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitš po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 
ryte, Naujienų name. Visos L. D. L. 
D. kuopos prašomas išrinkti delega
tus, o kur to negalima padaryti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajono Komitetas.

Lietuvių Mot. Draugija “Apšvie- 
ta” rengia trečiadieni, spalių 24 d., 
7:30 valandą vakare, Mark White 
Sųuare Parko svetainėje (30 ir 
Halsted St.) prelekcija vien tik 
moterims. Prciekciją “Kas kiekvie
nai moteriai reikia žinoti” skaitys 
)r. St. Biežis.

Prelekcija bus iliustruota
Antra prelekcija įvyks Brighton 

Parke (Mc Kinlcy svet.) lapkričio 
9 d. Prelegentu bus Dr. G K. čerys

—. Komisija

(Operete) Consiliunt Fakultatis. Pir
mu kartu stato scenoj Laisvės Kanklių 
mišrus choras, įvyks 28 d. spalio, 
lohemian American svet., 1436 W. 18 St., Chicajęo, III. Perstatymas prasi

dės 7:45 v. v. šita operetė vadovaus 
visiems gerai žinomas L. K. choro ve
dėjas J. Žuronas. Todėl visus kvie
čiame atsilankyti, po perstatymo bus 
šokiai. Kviečia Komitetas.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys, 

dėl dviejų vaikinų, Bridgeport 
apielinkėje, meldžiu pranešti.

3311 So. Halsted Str. .
Yards 6062

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

3726 So. Wallace Str.

PARSIDUODA groserne, vie
ta didelė galima uždėti ir bu- 
černę. Parduosiu su namu ar be 
namo arba mainysiu ant ma
žesnio namo. 5744 So. Union 
Avė., Tel. Engehvood 1430

KAMPINIS 4 flatų frame, 64 
ir Marshfield Avė. Krautuvė ir 
3 flatai, garadžius. Randos $140 
j mėnesį. Kaina $9,500, pinigais 
$3,500.

REIKIA DARBININKU
"VYRŲ ir MOTERŲ“

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 St.

Prospect 1910

REIKIA VYRŲ—
KABINET DIRBĖJŲ, 80c. į valan

dą.. Pečkurių, 70c. į valandą. Peč- 
kurių pagclbininkų, $32 į savaitę. 
Dirbtuvių inžinierių, $250 į mėnesį. 
Darbininkų, 50c i valandą. Handy 
vyrų, $27.50 į savaitę, 2 vyrų į 
mašinšapę, 50 — 55c i valandą. 
Sargų, $25 į savaitę.

MOTERŲ —
Indų plovėjų, $16 iki $18 į savai

tę. Janitorkų, 38c į valandą. Mergi
nų į dirbtuvę, $15 iki $18 į savaitę. 
Merginų abelnam namų darbui, 

kambarys.
Merginų abelnam 
$16 į savaitę, valgis ir

Atsišaukite:
So. Park Employment
4191 S. Halsted St., 2

Bureau 
augštas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia -
50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo 
kambariai ir pasilsiu.
Atsišaukite į 
superitendento ofisą.

OiPPENHEIMER CASING CO.
1020-1026 W. 36 Str.

Chicago.

MERGINŲ —
16 iki 18 metų, lengvas, šva

rus darbas švarioje dirbtuvėje. 
Gera pradžiai alga. Bonai nuo- 
latiniems darbininkėms, švarios 
ir labai parankios darbo aplin
kybės, su Lunch parankumu.

Atsišaukite

R. J. EDERER CO. 
cor. Orleans & Ohio Sts.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

REIKIA 25 vyrų j geležies at
karpų jardą. Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

Atsišaukite
3647 S. Homan Avė.

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

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Gera proga jaunai porai, 5 kam
barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausį pasiu; 
]ymą, visus sykiu arba atskirai, jei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

J.922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Restaurantas Lie
tuvių Kolonijoj, prie bizniavos gat
vės, Listas ilgas, rendos $80 į mė
nesį. Garantuoju $85.00 į dieną biz
nio, Duosiu išmėginti vieną savai
tę ir duosiu morgičių pagal sutar
tį. Parduosiu už prieinamą kainą.

1723 W. 47-th St.

Turiu parduoti grosernę ir 3 
flatų namą iš priežasties ligos.

Atsišaukite
MRS NELLIE ROWE 
8060 Vincennes Avė.

2 flatų mūrinis, 5—6 kamba
rių, kieto medžio grindis, fur- 
nace ir pečiumi šildomas. 2 ka
rų garadžius, namas pirmos kle- 
sos padėjime. Kaina $9000.00. 
Pinigais $2,500.00.

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

NAMAI-ŽEME
KAM KO REIKIA

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas su 
tuve — groseriai, i 
garai, saldainiai, šalta košė, Moky 
klonis reikmenis, Paštos l 
ir geležis ir maleva. Namas 
vandeniu šildomas, garadžius. 
tušti lotai. I* 
reikalaujama.

krau-
grY)seriai, smulkmenos, ci-

Paštos skyrius, 
. — —..... » šiltu

Du
Kaina $10,000 pinigais

4300 So. Mozart St.

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

4504 So. Washtenaw Avė.
Taipgi parduosiu Oldsmobile 1922 

modelio, Sedan labai pigiai.

PARDAVIMUI namas ir akro 
lotas, 4 kambarių namas, garadžius 
Pinigais $3,300.

Atsišaukite
Mrs. A. Kooyman

108 St ir Kedzie A ve.
Mt Greenwood, III.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 1219 So. Jefferson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas I>ake St. 

Room 510

PARDAVIMUI bizniavus medinis 
įamas, geroj bizniavoj vietoj, tinka
mas dėl grosernės, dry goods štoro ir 
kitokių biznių. Parduosiu už prieina- 
ną kainą ant lengvų išlygų.

Kreipkitės
P. BARŠKIS, 

Furniture Store, 
1748-50 W. 47 St.

EXTRA BARGENAS!
MOKYKLOS

PARDAVIMUI South sidėj 2 
kŠtų mūrinis po 6 kambarius 
mas, maudynės, elektra ir beismen 
tas. Rendos į mėnesį $60.00. Kaina 
$6,000, cash. $3,000 arba mainysiu 
ant loto, grosernės Automobiliaus.

Mūrinis namas prie 31 St. Bridge- 
porte pirmame aukšte 7 kamb. ant
rame 4 ir 4 kambariai, beisinente 
skalbykla. Elektra, garadžius 2 ma 
šinoms. Rendos į mėnesį $90. 
na $8500 cash $3,000 

JOS. AUGAITIS, 
751 W. 31 St. Tel. Yards

au
na-

Kai-

6296

DEL LIGOS SAVININKAS NORI 
parduoti ar išrendavoti savo gra
žų mūrinį namą 8-nių kambarių, 
dviejų pagyvenimų kartu su visais 
baldais (furniture). T’ 
atsitikimas 
namuką už 
duosiu tik 
dienomis: 

2623

Išmokite dressmaking
Kirpimą, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Nepaprastas 
lietuviui įsigyti puikų 

labai pigią kainą. Par- 
lietuviui. Atsišaukite 
A. L Misukonis, 
W. Harrison St.

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
krdutuvė ir 9 kambariai gyveni
mui, mūrinis garažius dėl 7 auto
mobilių gera bizniava vieta 

1940 So. Halsted St.
Savininko Tel Kedzie 7043 dienomis 
Vakarais Tel. Nevada 5279

BERVYN BARGENAI

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystčs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politines Ekono
mijos, Pilietybes, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.

sunNaujas 5 kambarių namas, 
parloras, medinis bungalow, lotas 
30x125, cemento bloksų pamatu, 
cemento skiepas, ąžuolo grindis vi
suose kambariuose, vana, užpaka
linis porčius su sieteliais, suros, 
vanduo, elektra, 3 blokai nuo mo
kyklos ir apie 4 blokai nuo gatve- 
karių. Jei greit parduosiu, tai už 
$5,700, įmokėti $,1200

J. ILLICH, Jr.
7249 Ogden Avė, 1 blokas į vaka
rus nuo Harlem Avė., Riverside, III

TURI BŪTI PARDUOTAS iš prie
žasties ligos, 2 augštų namas N. E. 
kampas S. Morgan ir 32 pi. Krau; 
tuvė 57x110, didelis skiepas. Flatai 
1-6, 1-5 ir 4-4 kambarių ant 2 aug 
štų. Garu ir pečiais šildoma. Da
bartinė renda pigi $4,800, nėra ly- 
sų, gali būt padidinta. Kaina $39,- 
000, morgičius $12,000. Busiu ant 
pareikalavimo ir parodysiu namą 
panedėly, utarninkė ir seredoje, 
Oct. 22, 23 ir 24.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas aukštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

AUTOMOBOLIŲ MOKYKLA
Automobilių mekanikai uždirba 

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

PETER GUSITIS,
3238 So. Halsted Str.


