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Coolidge i spėja 
T autu Jąjungą

Karalius Husseinas 
atsisakė sosto

9

Rumanijoj paskelbta karo 
padėtis

Prezidentas Coolidge įspė
ja Jauty Sąjungą

Amerika nesileisianti, kad kitos 
valstybės jai diktuotu.

WASHINGTONAS, spalio 4. 
—šiandie čia įvyko iškilmingas 
atidengimas paminklo Pirmos 
Amerikos Divizijos pasaulinia
me kare žuvusiems 5000 karei
vių. Paminklo atidengimo me
tu prezidentas Coolidge laikė 
kalbą, kurioj jis pasakodamas 
apie savo politiką su užsieniu ir 
turėdamas omeny Tautų Są
jungos kongreso priimtus tari
mus, pareiškė:

“Mes visai nemanome duoti 
kuriai nors kitai valstybei, ar 
valstybių sąjungai, autoriteto 
nusakyti mums, kaip mes turi
me protauti. Amerikiečiams 
nieko nėra brangesnio, ką jie pa
siryžę išlaikyti kad ir kažin ko
kia kaina, kaip kad jų nepri
klausomybė.

“Mes žinome, kad mes esame 
didžios žmonijos brolybės dalis, 
kad tarp žmonių tautų lygiai 
kaip tarp atskirų asmenų yra 
tarpu savo pareigos ir privalu
mai. Amerika nori tuos priva
lumus pildyti.

“Mes žinome, kad to reikia 
taikaį vykinti. Karas ir naikini
mas yra nenatūralus dalykai; 
taika ir progresas — natūralus. 
Ta kryptim žmonija turi eiti.

“Aš pritariu taikos deryboms 
ir sutartims, kurios sutinka su 
Amerikos nepriklausomybės po
litika, užbėgti už akių agresi- 
viam karui ir įgyvendinti nuo
latinei taikai; tečiau jos maža 
teturi vertės, jeigu taikos sen
timentas nėra auklėjamas žmo
nių širdyse...

“Ko dabar mums reikia, tai 
auklėti tuos motyvus, dėl kurių 
mes po pasaulinio karo darėme 
taiką. Mes norime, Jkad alian- 
tams butų užmokėta, kad Vo
kietija butų atsteigta, kad jos 
gamyba ir progresas sugrįžtų 
tokion padėtin, kur ji galėtų 
vėl nešti civilizacijos naštą.”

740 žmoniy užmušta N. Y. 
automobiliais

• 1.1 ■ M. !■■■■■ ■

NEW YORKAS, spalio 5. — 
Visuomenės saugumo komisaro 
surinktomis žiniomis nuo šių 
metų sausio 1 dienos iki šiol 
New Yorko mieste automobilių 
nelaiminguose atsitikimuose už
mušta viso 740 žmonių.

Per praeitus 1923 metus 
New Yorke buvo automobilių 
užmušti 762 žmonės.

[Palyginti, Chicagoj nuo sau
sio 1 dienos iki šiandie auto
mobilių užmušta 505 žmonės.]

Hedžazo karalius Hussein 
atsisakė sosto

JEDDA, Arabija, spalio 4. — 
žymiausių Jeddos ir Mekkos pi- 
liečie komitetas, kurs pasiuntė 
Hedžazo karaliui Husseinui rei
kalavimą, idant jis atsisakytų 
sosto, gavo telegramą iš jMek- 
kos, pranešančią, kad jis libdi- 
kuojąs. J
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Mekkos miestas apleistas.
LONDONAS, spalio 4. — 

Gautomis čia žiniomis Mekkos 
miestas pasilikęs beveik visai 
tuščias. Apie 15,000 pabėgėlių 
suplaukė į Jeddą.

Vahabių pulkai randasi visai 
netoli šventojo miesto vartų, te- 
Čiau dėl kažin kurių nesupran
tamų priežasčių lukuriuoja, lyg 
nedrįsta miestą imti.

Rumanijoj esąs paskelb
tas karo stovis

ATĖNAI, Graikija, spalio 4. 
— Gautais neoficialiais praneši
mais iš Bucharesto, Rumanijoj 
esanti paskelbta karo padėtis ir 
įvesta aštriausia cenzūra.

Ex-kaizerio giminei siūlo 
bedarbio ragaišį

Prūsijos^ komunistai tuo reikalu 
pateikė įstatymo sumanymą.

BERLINAS, spalio 4. — Ko
munistų atstovai įnešė Prūsų 
lahdtagan (seiman) įstatymo 
sumanymą, kuriuo einant buvu
sio kaizerio šeimynos nariams 
vietoj dabar mokamų kas mė- 
nesis didelių sumų pinigų, turė
tų būt skiriama tiek, kiek val
stybė skiria bet kuriam šiaip be
darbiui darbininkui.

SLAPTAS DEGTINĖS VARY
MAS RUSIJOJ GERAI 

BUJOJA.

CHARKOVAS, Rusija, spalio 
4. — Ukrainos finansų komisa- 
rijato oficialėmis statistikos ži
niomis, kiekvienam 500 žmonių 
Ukrainoj yra viena slapta deg
tinės varykla. Iki šiol susekta 
ne mažiau kaip 8,600 slaptų deg
tindarių įstaigų. ,

ANATOLE FRANCE ESĄS 
SVEIKESNIS

TOURS, Franci ja, spalio 4. — 
Garsus Franci jos rašytojas 
Anatole France, kurs sunkiai 
susirgęs savo vasarnamy La 
Bachellerie, esąs dabar truputį 
geresnis.

Senatorius Brookhart prieš 
Coolidge^ ir Dawes’ą

Būdamas republikonas smerkia 
republikonų kandidatus ir at
virai stoja už La Follette’ą.

DĖS MOINES, Iowa, spalio 
4. — Del to, kad republikonų se
natorius Smith W. Birookhart’as 
savo kalboj aštriai atakavo re
publikonų kandidatus preziden
to ir vice-prezidento vietoms, 
būtent Coolidlge’ą ir gen. Da- 
wes’ą, lowos valstijos centrali- 
iiis republikonų partijos komite
tas vakar nutarė senatorių 
Brookhartą pašalinti iš republi
konų partijos. .

Komitetas savo pareiškime 
sako tečiaus, kad, ištiesų, ne 
partija jį pašalinanti, bet patsai 
senatorius savo atakomis, at
kreiptomis į prezidentą Coolid- 
ge’ą ir Dawes’ą, save iš partijos 
pašalinęs.

Senatorius Brookhart’as pe
rėjo progresyviųjų pusėn ir at
virai remia jų kandidatus, sena
torių La Follette’ą į prezidentus 
ir senatorių Wheelerj į vice-pre- 
zidentus.
Šen. Brookhart tęsia savo ata

kas prieš republikonų kandi
datus.
EMNETSBURG, Iowa, spalio 

4. — Senatorius Brookhart’as, 
kuris savo atakomis republiko
nų kandidatų, Coolidge’o ir Da- 
wes’o, republikonų partijoj pa
darė didžiausio sumišimo, vakar 
kalbėjo čia milžiniškame vieša
me susirinkime, sąvo kalboj vėl 
smarkiai juos atakuodamas.’ Se
natorius Brookhart’as pareiškė, 
kad tiek republikonų kondida- 
tas į vice-prezidentus Dawes, 
tiek jų kandidatas prezidento 
vietai Coolidge esą biržos kara
lių, kapitalistų įnagiai, ir kaipo 
toki ateinančiais rinkimais ne
galį laukti jo paramos.

Šitokį pareiškimą sąnatoriuS 
Brookhart’as padarė, visai ne
žiūrėdamas republikonų partijos 
viršilų grūmojimo, kad jei jis 
nepalankiai atsiliepiąs apie pre
zidentą Coolidge’ą, tai ateinan
čiais rinkimais joks “geras re
pu blikonas” už jį, senatorių 
Brookhart’ą, nebebalsuosiąs.

Smerkdamas republikonų 
kandidatus, šen. Brookhart’as 
ragino žmones balsuoti už La- 
Follette’ą ir visomis jėgomis 
remti nepriklausomos progresy
vios partijos programą. Jo tokį 
paraginimą visas milžiniškas su
sirinkimas priėmė triukšmingo
mis ovacijomis.

Berlinas uždraudė elge
tavimą Amerikoj

Kreiptis į amerikiečius dėl pa
šalpos leista tik tam tikroms 
labdarybės organizacijoms,

BERLINAS, Vokietija, spalio 
3. — Del Chicagos vokiečių 
dienraščio Abendpost nusiskun
dimo, kad Chicagon kasdien 
plaukia iš Vokietijos baisybes 
laiškų, kurių autoriai prašinėja 
pinigų, Berlino valdžia išleido 
įsakymą, kuriuo užgina panašų 
ubagavimą išmaldų Amerikoj. 
Susektieji taip darant bus bau
džiami kalėjimu. Kreiptis į 
amerikiečius dėl aukų leista tik 
oficialiai pripažintoms labdary
bės draugijoms.

ALIEJAUS PARODA
TUiLSA, Okla., spalio 3. — 

Vakar čia atsidarė antra m* tino 
internacionale petroleumo paro
da ir kongresas. Pirmą- dieną 
parodon atsilankė apie 15,000 
žmoniy.

DEL JOS, KUNIGAS VIRTO ŽMOGŽUDA

Elsie Swectin, moteriškė, dėl kurios meiles protestonų 
kunigas- Lawrence W. Hight nunuodijo jos vyrą ir savo 
žmoną. Tardymo metu Elsie Sovcetin apalpo ir ją teko ga
benti ligoninėn. Stovįs prie jos vaikas yra jos sūnūs.

Leningradas atsišaukia
‘ dėl pagalbos

1

Prašo visos Rusijos žmoniy pa
dėti dėl tvano nukentėjusiam 
miestui atsisteigti.

MASKVA, ' spalio 4. — Le
ningrado sovietas išleido atsi
šaukimą į visos Rusijos žmones, 
prašydamas pagalbos. Atsišau
kime sakoma, kad nesenai išti
kęs miestą tvanas padaręs mili
jonus' doleri y žalos. Miestui rei
kia namų, reikia atsteigti dre
nažas, tiltai, taisyti gatvės; rei
kia kuro ir daugelio kitų dalykų, 
taipjau pagalbos tiems, kur dėl 
tvano pasiliko visai be pastogės. 
Reikia ‘atsteigti mokyklas lan
kančių vaikų namai, tvano su
naikinti, taipjau suardytas ma
nufaktūros įstaigas. Pagalba 
esanti urnai reikalinga.

Rusų darbipinkų organizaci
jos Leningrado pagalbai iki šiol 
pasiuntė 176,000 aukso rublių.

PINIGŲ KURSAS

Oficialia oro pranašavimas 
šiai dienai toks:

Chicago ir apielinkė. — Ap
lamai gražu; daug vėsiau; stip
rokas vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 650 F.

šiandie saulė, teka 5:50, lei
džiasi 5:27 vai.

šeštadienj, spalio 4 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... , $4.46
Belgijos, 100 frankų ............... $4.83
Danijos, 100 kronų ............... $17.50
Italijos, 100 lirų ..................... $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $5.28
Norvegijos, 100 kronų ........... $14.20
Olandijos, 100 florinų ........... $38.69
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.12

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: i

50 litų ..................  $5.50
100 litų ................................  10.50
200 litų .............   20.75
300 litų ..............   81.00
400 litu ...\.................................. 41.25
500 litu .............................Z........ 51.50
600 litu ...................................... 61.75
700 litu ...................................... 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų .........     92.50

1000 litų ..........................  102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

Meksikos maištininką 
buryssumuštas

Palikę septynioliką nukautų 
mūšio lauke, pabėgo, nusineš
dami sunkiai sužeistą savo 
vadą.

MEKSIKOS MIESTAS, spalio 
4. — Oficialus pranešimas iš 
Tabascos skelbia, kad ties Mon
tana kaitau fėderalės kariuome
nės būrys, generolo Vincente Go 
nzaleso vedamas, užklupęs maiš
tininkų būrį. Kautynėse maišti
ninkai buvo nuveikti ir pabėgę, 
palikdami septynioliką nukautų. 
Jų vadas buvęs sunkiai sužeis
tas, bet bėgančiųjų su savim nu
sigabentas.

i

Emma Goldman meta
anarchizmą

Apsivylus bolševikais, nebeno
rinti jokiais politikos daly
kais užsiimti.

LONDONAS, spalio 5. — ži
nomoji anarchizmo skelbėja 
Emma Goldman nurimo ir žada 
daugiau visai nebedalyvauti 
anarchistų judėjime. Ji sakosi 
dabar gyvensianti ramiai ir jo
kia politika nei politikos klausi
mais nebeužsiimsianti. Nusita
rusi taip padaryti po to, kai ji 
taip baisiai apsivylus bolševiku 
viešpatavimu Rusijoj.

KĄ SAKYSI, — PLĖŠIKĄI 
IŠKRAUSTĖ POLICIJĄ!

WESTVILLE, III., spalio 3. — 
Praeitą naktį plėšikai apiplėšė 
vietos policijos stotį. Jie išsine
šė reikalingiausius savo ataatui 
pabūklus: penkioliką šautuvų ir 
revolverių, gerą sandėlį patro
nų ir apie dvidešimt “blekdžė-t 
kių”. 
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PABALTĖS VALSA.YBIŲ 
KONFERENCIJA.

RYGA, rūgs. 13. [E] — Ket
virta Pabaltės valstybių kon
ferencija Elsinky įvyks lapkri
čio pradžioj. Latviją konferen
cijoj atstovaus užs. reik, mi- 
nisteris Sėja ir ministerijos 
generalinis sekretorius Albats. 
Pastarasis jau vedąs derybas 
su Suomijos užsienių reikalų 
ministeriu dėl arbitražo kon
vencijos. |

“Caru Kirilu” niekas 
Maskvoj nesidomi

Tik pašaipos laikraščiai jį per 
dantis pertraukė, o žmo
nėms jo pasiskelbimas nė 
motais.

MASKVA, spalio 4. Pra
nešimai, kad buvusio caro gi
minaitis, kunigaikštis Kirilas 
Vlndimirovičas Paryžiuj pasi
skelbęs “visos Busijos caru,” 
nesukėlė Maksvoj nė mažiausio 
susidomėjimo. Kai kurie pa
šaipos laikraščiai įdėjo apie tai 
keletą pajuokiamų karikatūrų 
ir sarkastingų pastabėlių, bet 
lai ir visa; šiaip žmonės apla- 

į mat- n-fii domesio j tų Kirilo pa- 
siskelbimą ne atkreipė.

HONDURASO MAIŠTININKŲ 
VADAS PABĖGO

į TEGUCIGALPA, Hondūras, 
spalio 4. — Honduraso valdžios 
jėgos atėmė iš sukilėliu svarbų 

' Comayaguos miestą. Mtaštinin- 
kų vadas gen. Ferrara pabėgo į 

• Intibucos kalnus.

JAPONIJA KURIA UNIVER
SITETĄ MOTERIMS

HONOLULU, spalio 4. — Iš 
Tokio pranešama, kad Japonijos 
švietimo ministerija planuojan
ti atidaryti universitetą japonų 
moterims. Tam tikslui skiria
ma 1 milijonas jenų (500,000 
dolerių).

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
AT YLG Į i \R»žIŲ.

PARYŽIUS, Francija, spalio 
4. — Paryžiun atvyko iš Berli- 
no gen. Plutarco Elias Calles, 
naujai išrinktas Meksikos res
publikos prezidentas. Geležin
kelio stoty pasitiko jį augšti 
franeuzų valdininkai. -

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 

I yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. 0 pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTŲ
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

VS- - -.....   :

Suėmė tariamą Matteotti’o 
užmušimo dalyvį

Francijos policija areštavo fa
šistą, Italijos konsului pra
šant; antras gaudomas.

MAR$EILLES, Francija, spa
lio 4. — Italų konsulo prašo
ma vietos policija suėmė Au
gustą Malaorią, kaltinamą dėl 
dalyvavimo nužudyme Italijos 
parlamento atstovo, socialisto 
Giacomo Matteotli. Konsulas 
prašė policijos daboti dar ir 
kitą fašistų narį, Fillippą Pan- 
zerį, bet manoma, kad jis pa
sišalinęs j Paryžių.

Malaori, kuris teisinas, kad 
jis csųs nekaltas, bus laikomas 
ai este, kol Francijos teisingu
mo vyriausybė išspręs klausi
mą apie jo išdavimą Italijos 
valdžiai.

GELEŽIES RUDA LIETUVOJ

KAUNAS, (Lž). — Tenka 
patirti, kad Lietuvos Universite
to ekspedicija, nesenai išvykusi 
j kai kurias Lietuvos vietas da
ryti geologinių tyrimų, Papilės 
apylinkėse dviejų metrų gilu
moj rado geležies rudos shiogs- 
nj apie 80 cent. storio. Geležies 
nuošimtis tuo tarpu nežinomas. 
Be,to, ten pat rasta nemaža gy
vulėlių amonitų liekanų, kurios 
turi didelės reikšmės mokslo at
žvilgiu.

Ekspedicija dar šiais metais 
mano tyrinėti Lietuvos-Latvi
jos pasienį, kur, jos narių nuo
mone, gali būti akmeninių an
glių. ’

Ekspedicija grįžta į Kaunu 
apie spalių mėn.

PACIFISTŲ SUVAŽIAVIMAS. 
BEREINE

BERLINAS, spalio 3. — Šian
die čia*prasidėjo dvidešimt tre
čias pasaulio taikos suvažiavi
mas. Suvažiavimas svarstys 
vyriausiai pacifistinės propa
gandos klausimus.

IMPERFECT/IN ORIGINAL 1 ....
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ekskursija! [ Vaikų ligoninėje, Maironio g-mpąlėje, -nes Kaune atsiš. Liau-kų važiąvę. Mąt — ekskursija! | Vaikų ligoninėje, Maironių g- 
dininkams buvo konfiskavę. ’ Einą paskalai (žinoma, labai vė 11 Nr. yra jretagta viso 30 lor 

kyikščionių vų. š. m. rugsėjo md<i. H d. li- 
ketįnanti goninėje buvo 24 mažamečiai I 

ligonys. I
v ■ z 

šiltomis vasaros dienomis.
stipi’osnieji ligones ( .bųdąvo Iš
vedami į darželį, - t.e.<ntį kieme. 
Tačiau darželis "visąi menkas ir 
netinkamoj vietoj. Be to, esan-

dininkams buvo konfiskavę.
/«= ........................

SAVIVALDYBIŲ RINKIKAI!
Mes patenkame į kunigų ir jų 

sėbrų rankas.

Dabar Lietuvą valdo kunigi
nės pArtįjoiš: ūkininkų sąjunga, 
krikščiony^ demokratai ir darbo 
federacija su ’staroVierų atstovu 
Jerinu. Jų atstovai sudaro Sei
me didžiumą, jos yra pastoju
sios- naują ministerių kabinetą, 
tos partijos atsako už Lietuvos 
Respublikos gerovę. ,etc.

O toliau :

“Valstietis dažniausia yra pri
verstas savo išdirbinius parduo
ti nepatogiu laiku ir nepatogio
mis sąlygomis. /Pinigų prireikė, 
-nėr kur pasiskolinti, reik par-

Lietuva verda — 
Kai blėkai klega... 
Riebiojoi smairdo — 
Viisur prismarę...

Turbut/beveik užmigtų
tuvą besnausdama, jeigu šioki 
ar toki įvykiai neįneštų į jos 
gyvenimą šiokio ar tokio trukš- 
mo, kaip antai — parodos, rin
kimai, šventų vietų lankymai, 
ekskursijos ir tt. šiemet į viso
kias pramogas Lietuvos liaudis 
parodė kaip tik daugiau savo 
aktivumo, negu kitais — perei
tais metais. Turbut ateis laikas,
kai kiekviename naujame suma- duot javas ar gyvulys už tiek, 

pramogoje kiek duoda. Valstiečiui nėr kur 
pinigų prieinamais nuošimčiais 

Jei banke gausi,

paslaptingi), kad 
demokratų valdžią 
kiekvienai bažnyčiai įvesti “di
dus”, ir paskui su jų pagelba 
traukti iš vieno krašto Lietuvos 
į kitą maldinguosius žmone- 
lius. Juk tai nemaža nauda val
stybei. Davatkos su litais maz
gelius atriša, duoija geležinke
liui. (arba susisiekimu ministeri
jai) /uždirbti ir pakelia griūvan
tį'bažnyčios (krikšč. dem.) au
toritetą.' z,-' ' , . . ■

Lietuvą .verda... Pr. brv 
■■ ‘ --------- :---------------J—-------------------------------------

Kaunas
Susiartinimo žygiai.

nyme, kiekvienoje 
dalyvaus visos Lietuvos liaudis,
jaus kiekvieną Lietuvos gyveni- pasiskolintu _ __ , — „---- ,
mo pulso truktelėjimą., Kauno,tai mokėk nežmoniŠKus nuošim- 
Žemės Ūkio parodoj tiek dangčius. Kitaip yra pirkliams, pra- 
žmonių dalyvavo, kaip niekad moninink^ims ii: bankininkams, 
dar tokio dalyvavimo nebuvo. Toks kun. J. Vailokaičio Lietu- 
Kasžin ar kada Kaunas tokias vos Ūkio Bankas turi pasiskoli- 
žmonių daugybes yra matęs, iš Lietuvos 'Banko apie JO 
Visais keliais plaukė pėkstį, va-! milijonų litų, • Prekybos ir Pr!a- 
žiuoti, raiti ir t. t. traukiniai monės Bankas — apie puspenk- 
ilgiausi pilniausi, garlaiviai pil- 'to milijpnp litų, kiti vėl bankai 
niausi, lyg tarytum kokia-ste- maž-daug ’atatinkainas jų akci- 
buklinga jėga visą Lietuvą su-1 niui kapitalui sumas. Tokiu bu- 
trauks į Kauną. Nė blogas oras, du bankams ir kaikuriems as- 
nė lytus, nė kamšatynė didžiau- * menims fr j'šteigoms Lietuvos 
šia _ niekad nesulaiko nuo ( Banko yra išskolinta apie 30 
Kauno, kurp visi Lietuvos žino-'.milijonų litų. Bloga čia ne tai, 
nės lyg kad įsižadėję stengėsi, kad Lietuvos Bąnkas skolina ki- 
atlankyti.... * (tiems pinigus, bet tai, kad ban-
z Paroda ir “Dainų šventė”, tai.pasiskolinę iš Lietuvos Ban- 

nepaliko procentais lupa nuo kitų
atbalsi ne^ procentų. Tokiu bu-

■?. Ne-,du dalis valstybės pinigu eina 
nė ke- nedaugelio tarpininkų naudai, o 

tūkstančiai gyventojų esti nu-

du dalykai, kuriedu 
balsu girioje, bet rado 
tautos', širdyje — liaudyje 
buvo daP'gpros tvarkos i 
lionėje, nė pačioje, parodoje. Sa
kysim, rodos toks menkniekis, skriausti.
bi’t kaip neigiamai atsiliepia į ] , Dabar atsirado valstybės pi- 
žmdnes, kur jų susirinkęs pul- gigais Žemės Bankas, kurin val
kas. Kaune prie pat parodos Odininkais pasodinti žmonės 
vartų. Pyla kaip iš kibiro lytus.!krikščionių-demokratų bloko pa
žinomu eilių eilės, perka bilie-1 kraipos. Laukiami/, kad ir iš 
tų. Juk į parodą atvyko, negi į žemės Banko pirmučiausia tos 
grįši namo parodos nematęs. O pakraipos žmonės ' pasistengs 
antra kur ir beįlįsi, , kad .visu-r j daugiausia save ir savuosius 
pilna — kimštinai prisikimšę, aprūpinti.

Valstybės pajamų dalis eina

Susiartinimo žygiai. Tenka 
patirti, kad Lietuvių Latvių Vie? 
nybės Draugiją yra sumaniusi 
artimiausiu laiku pakviesti į 
Lietuvą įžymų Latvijos visuo
menės veikėją, Latvių universi
teto profesorių p. Plakį. pa
skaita apie lietuvių latvių vieni
jimosi galimumus. '

Prof. Plakis yra vienaš 'do-’ 
Jiausių ir seniausių Lietuvių 
Latvių Vienybės šalininkų. Dar 
caro laikais būdamas Kązan.ės 
un'ivėtšitetd profesofiium dėstė 
jame lietuviams studentams Jie- 
tuvių kalbą, kurią labai gerai 
yra išstudijavęs. Nesenai įvyku
siame Rygoj Latvių Lietuvių 
Vienybės Kongrese savo refera
tą taip pat skaitė lietuvių kalba. 
Turint visa tai galvoj, jo atsi
lankymas Lietuvoj, be abejoji
mo, bus dar viqnas stambus 
žygik lietuvių latvių vienybės 
idėjai ugdyti.

per mažų > , > }

Daug vaistininkų 4r felčerių 
už užsiėiiyim^' ^ydjyijio praktiką 
(šundąktalįiav'inlą); .t be' leidimą. 
Sveikatoj Pepaytąimentas trau
kią te^m^,ątsąkojp^j,v. ?

’< i
Dezinterijos ^idetaiijai, paši- 

rodžiusiai <Fanev$žy( sulaikyki 
i išvyko epidemijos kadro būrys 
• 6U gyiįytoj^ Bpidemji-

ja baigiama likviduoti.

J&iiiųuialėj policijoj gauto
mis ‘žiniomis, šiomis dienomis iš 
MariumpoJės* galėjimo i pro pa
matą prasi kasę pąibėgo keturi 
kaliniui : Petrnš Nėnotttas, J'i^- 
gjs Vaiui|usk.ą^ jj.ouas Petraitįis 
if Juozas Ški’insk'is. ;

• ' ! • j
Pagavo Šioiųis. dien.o-

mis Zapyškyje Vilkaviškio ap^., 
pagautas iš ir m. |i- 
uom.as plėšikas Mykolas Be- 

kšpalovas, kuris iki šiam laikui 
apylinkėj slapstėsi.

Dabar atsirado valstybės pi-

Privačiąi teko išgirsti, jog 
esą reiškiama pageidavimų’ mi
nėtą ligoninę perkelti į tinka
mesnį bustą, jei toks 
kur nors surasti.

pavyktų

Vagių sezonas. Baigiantis lau
kų darbams ir prasidėjus ilges
nėms naktims, drąsiai pradėjo 
veikti laisvos praktikos “specia- 
jistai”. Tie “specialistai” jau 
daug svetimų arklių nežinia kur 
nujojo. Be to, jie pradėjot žmo
nių kišenes “valyti”, ypač kelei
viams tose vietose, kur yra di
desnė publikos kamšatis, susi
grūdimas.

t ii. .Juk i parodą

pilna — kimštinai
Perkame bilietus. Bet stovime
valandą, antrą, musų eilė nė iš'tikybinių ir partinių organizaci- 
vietos. Kitos eilės, matytis,'Jų reikalams. Lietuvių Moterų 
slenka po truputį. Kas per prie- Katalikų, Lietuvių Katalikų 
žastis. Galas eilės (uodega) su- ’Blaivybės draugijos gauna šim- 
nčia deputaciją’prie langelio irltus tūkstančių litų iš Valstybės 
gauna žinoti, kad, — “bilietų iždo pašalpų. Net politinės pąr- 
pritruko.” Na. ir prasideda viso- Įtijos, kai Lietuvos Ūkininkų Są- 
kių epitetų siuntimas,' kuriais, Į.junga ir ta gauna iš iždo daug 
pulkai žmonių susirinku/, ni|f?-pinigų. Apie milijonas litų ten- 
kuomet neskupaujama, o lytui 
pilant dar labiau pagausinama..

Dainos vėl — daugumas ma
nė, kai Kaune žaliajame kalne 
uždainuos 4000 Lietuvos daini
ninkų, tai visa Lietuva susiu- 
buos. Bet dabar... uždainavo- 
uždainavo, net nū Kaunas nesiu- 
bavo. Gal dėlto, kad pirmą sy
kį, gal dar neįpratę, gal kitą
met geriau padainuos. Pagyven
sime — pamatysime.

ka kunigams, kurie ir be Valsty
bės iždo yra ne blogai aprūpin
ti. Gauna valstybinių pinigų 1T 
kitos panašios įstaigos, etc.

O štai Profesinės Sąjungos 
atsišaukimas:

manoma 
ligoninę, 
(■reikalui 

Vietoj dabąir esa-
psichiatrinėš AHigoninės

Psichiatrinė ligoninę 
perkelti į Kalvarijos 
kur jau daromas tam 
remontas, 
inos
Tauragėj manoma įrengti Vene
ros ligų ligoninę,’ kurios iki 
šiam laikui nebuvo, išskirus ve 
neros ligų moterų skyrių Kauno 
mesto ligoninėje.

■ ~ j --y

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Ęiti, $25 Ir $50.

Želi Clothing Co.
13«« S. Halsted St.

nedėlioj. 
lietuviškai.

J».l ■JEJĮ.'L.'.'.'ĮT

MusųAtdara

EXTRA AUDITORIUM ŠOKIĮJ MOKYKLA 
Atsidarys Octoiier 7 d., Utarninke 

Pradžia 8-ta vai. vakare

Bus, mokinami vėliausi ir gražiausi ŠOKIAI

KURSAI ŠOKIU UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 
Pradžia 8 vai. vakare

EMPiffi ANTHRACITE:
KHos mglys $15 JO už Ton

Hockiag Vaiky Lump...... ...............   .„‘.„7 $
B 4 O Liųpp  ,     ............. „...A.-t...f.v....7.'?$
Frankai Co. E»g
Washed Nut ........

$8.00
$7.75

SUNSHINECOALCO.
Boulevard8120, * 3301 Normai Avė.

----------------------- i-------------

i1

už Toną 
už Toną 
už Tuną

NORĖDAMI]
f PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-? 
! NYTI VISĄDOS KREIPKITĖS F

l(

ISĄDOS ____
PAS MUS. . TAS JUMS BUSi

ANT NAUDOS. K

ŪMAS Cli

DOVIERNASTIS
(legalioji m ai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pi t kimo ir pardavimo aktus kas- • • 
link nuosavybės Lietuvoje, ar r į j f-V ,
kokius kitus dokumentus, tegul 
.kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halstcd St. r
• Chicago, Iii

iiL.i

Galimafiauti
Naujienose

809 W. 351h SI., Chicago j
Tek Bo> levard 0611 ir 0774 į

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J
DAVIMO RAŠTUS. Į

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 
> Parduodam Laivakortes. ® 1

K. GUGIS
advokatas

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

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

3323 So. Hateted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Boom 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

< Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” nanre: 

... , >1739 So. Halsted Str.
Telef. Rooseyelt 8500

Advokatas
ll ,Sr’fia Šalie SU Room 2001 

Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8 ,
Vakarais i

3301 S. Halstcd St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd S t., arti Leavitt St.
L Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sc- 
redoj ir Fėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant luotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokate 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais. 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

DRAUGAI DARBININKAI!
19 ir 20 d. rugsėjo mėta. Mari

am palės miesto darbininkai 
renka savo atstovus j Miesto 
Tarybą. „
“Draugai! Dabar nuo Jūsų 

priklauso: arba tolimesnis jūsų 
vargas arba šiek tiek gerėsnės 
pragyvenimo sąlygos.

“Jau daugiau kaip t/ys metai, 
kai darbo Federacija kartu su 
turtuoliais “tvarko” miešto rei
kalus. Jau trys metai, kai mie
sto darbininkai kenčia vargus, 
mėtomi iš butų į gatves. TųOs 
vargus, esant tikriems darbinin
kų atstovams Miesto Taryboje, 
galima butų šiek tiek sušvelnin-

Tokios pat skriaudos reiš- 
žemės, 

bedarbės, sveikatos, švietimo ir. 
taip toliau) darbininkų gyvenk 
mo reikaluose, etc.

Mildos Salėj, ant 2ry luini
3142 South Halstcd Street. 

Tel Boulevard 5788
Yra užtikrinama j trumpą laiką išmokinsime šokti . Ateikite be 

skirtumo lyties. Mojkytojąs J. JAKUBONIS.
ir merginos.

-***Tt-

Didvyrių Paveikslai 
A. Va r no Piešti

- Visiems ir visur jau turbut 
žinoma, kad Lietuvą šiandie val
do Lietuvos katalikų kunigai su. 
savo zakrastijoriais -vargoninin
kais ir kitais kunigų batų laižy
tojais. Kad jie su valdomaisiais 
tankiai biauriau ir baisiau pasi
elgia, negu caro valdininkai arba 
kaizerio okupantai pasielgdavo. 
Jie save krikščionimis demokra
tais pasivadinę visą Lietuvą ir 
jos valdžią po savo nešvarios
sutonos skvernu pasikišę sau va- ti. 
liauja ir laukia tokių pasekmių kėši ir kituose (kuro, 
kokių sulaukė caras, kaizeris ir 
kiti panašus kraugeriai.

Bet ateina laikas, kada Lietu
vos liaudis pabus ir nebeduos 
klerikalams arba krikščionims 
demokratams purvinais batais 
jos šviesios sielos mindžioti, ne
beleis tyčiotis ir niekinti. Nega
na to, dar atkeps už pereitus 
laikus, kaip utkepė visur ir vi
suomet nuskriaustieji, apie kū
nuos viso pasaulio istorija mi- 

-jii.
Šiemst rugsėjo 19 ir 20 rinki

mai į savkaldybes taipgi nema
žai anrbaraso j Lietuvos gyveni
mą įneša. To- patvirtinimui pri
dedu čionai bent du atsišauki
mus— Profesininkų ir Liaudi
ninkų. Abudu spausdinti Maria-

Rugsėjo 8 d. šidlavoje buvo 
dideli atlaidai. Tai prieš tą die
ną ir po tai dienai Mariainpole- 
je buvo nemažos iškilmes. Ma- 
riampolės davatkos (viso apie 
300) vyko į Šidlavą. Ir ne kaip 
paprastai, kaip visi piliečiai kur 
nors vyksta, bet vyko iškilmin
gai: su kunigu, su bažnytiniais 
skarmalais, su žvakėmis ir lik
toriais, iš Valančiaus kantičkų 
žiovaliuodamos. Grįžo taippat 
iškilmingai. N,etik iš Mariampo- 
lės, bet iš kiekvienos Lietuvos 
parapijos po keletą šimtų dkvat-

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 

—------  -------------tinka kožnai šeįmL
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
me išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., z Chicagd, UI.

... ............. .. ....................... ....................... III

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

ELEKTRA
Mm į paįi«KW MjyedameJ Mnu» lx nauju* MQU, UI^tI diefc* 

tava*. Ca*h arba ant ifcmokejimo.
____Pirmatini Lietai Efektine Kerporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0n I»t

A, BARTKUS, Pre*.
1619 Wa 47th St., Teh Bmdevard 7101 < ISJBGt Chfem.
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IMPERFECT IN ORIGINAL

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs . 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių- 
jų vėjinių.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ęfise:

1. Vytautas, Lietuvos Djd. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A, Baranauskas
4. Si m anas Daukantas >
&. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basaitis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionfa
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
KiekVieųas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkt! atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rimu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

. A-^. t., i
Užsakymus’siųskit adresu:

NAUJIENOS
|T89 S. Hakted St, Chicago, UI.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V«d* bylu vIsuom Teūmun-Ą, Ege&iuC 
UVoja Ab.trs.ktw, P»d^rc pr/k.roo ir 
eardavimo Dokumentui Ir |gdlojln»ua.

7 South Dearborn Street 
TeletoMf Kendolpfe «2$1 

Vakarais: 2151 Wesl 22 Street 
TelefoaM Caa»1 Mtf.

J. P. WAITCHES 
l'AVVYUIi LietuYjH Advokatus 

Vienomis Room 614-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Ar*.

Tel.: Pullmun-6377

Tel. DeąrlMirn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurniiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

Namų

W. Waehin;rton SL 
Wa»bingt<»n & Clark

Tek: Hyde Purk 3395

. -WMNMMNW

V, W. RUTKAUSKAS Į 
Advokatas

29 So. La baile SI., Ruoni 530 \
Tel Cenltal 6390 ?

Vak. 3223 8. Halsted St., Cbicogo j
Tel. Yords 4«81 ;

**—>*1^*' >■ I " Į l i n—< jį į    . , m J

A. E. STAM'i AM
APVOhA’AS

77 W. VVashinkton St. Room 911 
Tek Central 6200

y... Cicero Utaminko vakare 
’W4'S. Uict ro A v. F.<’i< ero 503c
Ant Bridgępojo Seu-doj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1 7 v. \. 
8236 S. Ęakted St. T.BouL 6737
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Sveikatos Dalykai
Dr .1. Žemgulys.

Ponas daktare, ar aš 
galiu vesti?

Šitą klausimą vis dažniau ir 
dažniau tenka gydytojui iš ligo
nių ir Lietuvoj išgirsti. Taip 
klausia ne tik sergantieji ar 
sirgusieji lyties ligomis, bet ir 
kitokiomis ligomis, pav., džiova, 
širdies, nervų ligomis ir kito
mis. Ligonys nori sužinoti iš 
gydytojo, ar nepakenks jo svei
katai vedimas, ar nepakenks 
sveikatai jo žmonos ir vaikų, ar 
jis vedęs pablogės ar pasitaisys.

Tie klausimai yVa be abejonės 
svarbus, jų nežiūrėjimas dažnai 
labai karčiai paskui atsiliepia. 
Yra tokių atsitikimų, kad žmo
gus nė nemano vesti (tekėti), 
bet aplinkybės taip susideda, 
kad jis ir pats nepajunta, kaip 
apsiveda. Apie sąmoningą pa
sikalbę j im«ą su gydytoju prieš 
vesiant tais atsitikimais nėra nė 
kalbos. Tada neretai tenka pa
skui po kiek laiko išgirsti, kac 
žmonės labai gailisi, kad nepasi
klausę prieš vesiant gydytojo.

Rodos, suprantama butų, kac 
žmogus vesdamas (arba tekėda
ma) turi būti sveikas. Mes ma
tome nuolat, kad tik iš sveikų, 
pilnų, prinokusių, bet neperse- 
nusių grudų galima laukti gero 
derliaus kad tik iš sveikų ir 
stiprių gyvulių galima tikėtis 
gero prieaugliaus. Ne kitaip yra 
ir su žmonių veisle. Sveikų, dar
bingų vaikų galima laukti tik iš 
sveikų, subrendusių, bet neper- 
senusių tėvų, f •

Kad vaikai butų sveiki ir dar
bingi svarbu yra visiems. Tėvai 
nori, kad vaikai butų sveiki ir 
darbingi dėl to, kad tada jiems 
išauginti mažiau vargo ir lėšų 
tereikia ir veikiau galima iš jų 
paramos turėti senatvėje. Vi
suomenė ir valstybė nori, kad 
jaunoji karta butų sveika, stipri 
ir darbinga dėl to, kad tada pati 
visuomenė ir valstybė yra stip
resnė, lengviau gali nuo priešų 
apsiginti, daugiau gali visokių 
vertybių namie pagaminti. Ne
sveiki ir nedarbingi žmonės gu
la sunkia našta ant visuomenės 
ir valstybės pečiu. Tauta nori, 
kad jos sūnus butų sveiki, nes 
tada didesnis yra tautos stipru
mas, labiau užtikrinta yra jos 
ateitis, amžinastis.

Vedančiųjų sveikata yra rei
kalinga ne tik sveikiems vai
kams atvesti, bet ir pačių susi
tuokiančiųjų sugyvenimui. Jei 
viena kuri poros pusė yra nesvei 
ka, tai ji dažniausiai negali, 
kaip reikiafnt, dirbti, yra bloga
me upe, pradeda įtarinėti ir 11. 
Antrai pusei tenka ne tik visą 
duoną uždirbti, bet ir sergan
čiam. padėti; antroji pusė dėl to 
pavargsta, pasidaro nekantri; 
visa pora įpuola į vargą. Iš to 
nuolat kyla nesusipratimų, ne
sutikimų, namai pasidaro nebe
jaukus, o poros gyvenimas la
bai sunkus. Tokiame namų ore 
greit išgaruoja ir meilė, ypač 
jei vesta arba tekėta buvo pir
mame meilės apsvaigime, jei ne
buvo šaltai apsiskaičiuota ir ne
buvo numatyta tai, kas yra riu- 
matytina.

Kalbėdami apie 
čia turime galvoj 
žiu ir ligas. 

. Musų įstatymai
16-kos metų, bet jei kiekviena 
mergaitė norėtų 16-kos metų 
tekėti, tai gydytojas labai daž
nai pasakytų griežtą “ne!” Mat, 
labai nedaug tėra mergaičių, 
kurios subręsta 16-kos metų. 
Dauguma subręsta tarp 16 ir 
19 metų, vienos anksčiau, kitos 
vėliau. Gydytojas gali pasaky
ti, ar mergaitė yra subrendusi, 
kad galėtų tekėti, ar ne. Apskri
tai imant,, mergaitės galutinai 
subręsta 20 metų ir joms pa
tartina teketi tik 20 naotų esant.

Vaikinams vesti įstatymai 
leidžia 18-kos metų, beitas am
žius yra taip pat perankstybas. 
18-kos metų vaikinas retas tėra 
visai subrendęs. Dauguma su-

bręsta daug vėliau. Vyrams pa
tartina vesti tiik 24 metų esant.

Vyrams nebesti iki 24 metų ir 
mergaitėms netekėti iki 20 me
tų patartina yra ne tik dėl to, 
kad iš peranksti vedusių gimę 
vaikai yra silpni ir veikiai mir
šta, bet dar ir dėl to, kad jie yra 
tada dar neprityrę, nepažįsta 
gyvenimo ir žmonių, perdaug 
lengvai pasiduoda pirmam upui, 
apsiveda nepagalvoję gerai, pa
skui tik pamato, kad vienas an
tram neatitinka. Persiskyrimai 
taip anksti vedusiųjų tarpe yra 
dažnesni, nekaip vėliau vedusių
jų tarpe.

Klas mano vesti arba tekėti, 
tam nepatartina vedybų labai 
atidėlioti, žinoma, jei tai pri
klauso nuo jų valios. Moteriš
kes 45—47 metų paprastai jau 
nebegali vaikų turėti, vyrai 50 
—60 metų. Bet senti žmonės 
pradeda daug anksčiau, ypač ne
tekėjusios panas. Apie 30 metų 
panoriisijha nykti 
lupų iTiudonumas, 
plonesnė, burna
siauriau ir aštriau, žvilgsnis iš
blunka, kalba darosi aštresnė ir 
t. t. Vis tai yra ženklai, kad pa
na pradėjo senti.

Senai panai sunkiau yra iš
tekėti, kaip jaunai. Be to, jei 
sena pana ir išteka, jai gimdyti 
yra daug sunkiau: 30 mietų mo
teriai pirmą kartą gimdyti yra 
daug sunkiau, kaip 40 metų, 
nekalbant jau apie pirmą kartą 
gimdančią moterį 40 metų.

Del to labai neprotingai daro 
tėvai, ypač kaimuose, kad ne
leidžia mergaičių laiku tekėti: 
tai darbininkių nenorėdami nu
stoti, tai nkio nenorėdami per
leisti ar dalies duoti, tai dukters 
išrinktuoju nepatenkinti būda
mi, tai tinkamo jaunikio nesu
rasdami.

Vyrams lengviau yra apsive
sti, kaip mergaitėms ištekėti. 
Bet ir vyrai, kas mano vesti, lai

skruostų ir 
oda darosi 
užsičiaupia

sveikatą mes 
žmogaus am-

leidžia tekėti

■mmm

AKIU HIGIENA.
■MMMMMMNI

nepagydoma 
sunkia isterija 

ir kitomis sun- 
ir dvasios ligo-

sergantiems neišgydomomis li- 
gomįs, pav. vėžio liga, kraujo 
ligomis (leukemija, hetnofilija), 
diabetu ir kitomis. Kas iš to, 
kad ir susituoks, jei tas susituo
kimas neilgam? Kam pradėti 
naują gyvenimą, naujus darbus 
dirbti, jei po kelių mėnesių ar 
metų reiks ant amžių persiskir
ti, jų nepabaigus ir palikus kitą 
pusę varguose?! Tokiuose atsi
tikimuose antroji pusė turi bent 
aiškiai žinoti, ant ko ji eina.

Negalima vesti arba tekėti 
nuolatiniams (įpratusiems) nu
sikaltėliams, žmęnemš, sergan
tiems nuomariu, 
neurastenija, 
silpinaprotyste 
Iriomis nervų
mis, nes tos ligos pereina vai
kams ir vaikai gimsta silpnapro
čiai ar kitoki išsigimėliai. Kam 
reik vesti tokie vaikai: ir jiems 
patiems sunku gyventi ir visuo
menei ir valstybei jie yra sunki 
našta.

Taip«pat ir alkoholikų (gir
tuoklių) vaikai neretai yra silp
napročiai, serga nervų bei dva
sios ligomis, su negerais palin
kimais. Del to negalima eiti be 
atodairos už girtuoklio, nepasi
kalbėjus su kompetentingu gy
dytoju.

Moterims negalima tekėti, jei 
jos serga širdies ar inkstų ligon
inis, nes joms nėščiomis tapus, 
ligos labai pasididina ir dažnai 
motina ar vaikas turi įnirti, ne
sulaukę gimdymo savo laiku: 
dar daugiau miršta tokių laike 
gimdymo, o kartais ir po gimdy
mo.

Nepatartina tekėti ir tokiomis 
moterims; kurios turi perdaug 
aukštą dubenį, įvairius kaulų ir 
lyties organų iškrypimus, nes 
tokios moterys pagimdyti gali 
tiktai* su pagelba didelių ir pavo
jingų operacijų.

Vyrams nepatartina vesti, jei 
yra vyriškai silpni, jei tas silp
numas yra pastovus ir neišgy
domas, nes tada kyla daug nesu
sipratimų šeimyniniame gyveni
me.

Nelaimingų susituokimų Ir

Vienas svarbiausių klausimų 
yra — kaip išimti krislus iš a- 
kių? Kokį būdą pavartojus, kad 
juos išimti?

Paprastai tai yra menka pro
cedūra, bet nors ir menka, ma
žai žmonių, išskyrus gydytojus 
ir slauges, žino kaip tą padary
ti. Bile kas su vidutiniu supra
timu gali išmokti kaįp išimti 
krislą iš akies, jei jis tik norės. 
Jei krislas įsismeigia į akies 
plėveles, tai jau kitas dalykas. 
Jei kam atsitinka nelaimė gauti, 
pavyzdžiui, plieno skeveldrukę 
akyje, reikia tuojaus kreiptis 
prie akių gydytojo. Jei domės 
neįlįs kreipiama į tai nors tru
mpiam laikui, tai galima netekti 
akies, o su laiku, tas pakenktų 
ir įeitai ąkiai, taip kad žmogus 
paliktų aklas,... __ ,

Jtei krislais liųosai laikosi aky
je — kas reįkia dalyti, kad jį 
išėmus? ,

Pirmiausia reikia žiūrėti, kad 
rankos butų švarios ir jei gali
ma* jiuprausti jas prieš pradė- 
siant, nežiūrint kaip švarios jos 
atrodytų. Paskui reikia paimti 
mažą pagaliuką (degtukas ge
rai) ir juonri atversti blakstie
ną. Su. kitu dektuku ant kurio 
apvyniota biskutis vatos, rei
kia krislą išimti, šviesa turi būt 
labai gera, kad jį atradus. Išimk 
lengvai šluostant su vata ant 
dektuko apvyniota. Kartais tas 
pats galima padalyti su nosinės

kampu, bet tas būdas nėra labai 
patogus.

Kartais pasitaiko nekuriems 
turėti miežį ant 
mos gero akies 
yra. tai paprasta 
voko. Jis labai 
tuomet, kada jis auga vienas* po 
kitam. Akys turi būti peržiuri- 
miežiai paeina nuo išvargintų 
akių, ir tas galima pataisyti ne
štojalnt tinkamus akinius.

Jei atrandama, kad miežys 
bepaeina nuo išvargintų akių, 
tada reikia ieškoti priežasties 
pačiam žmogui. Dažnai jie paei
na nuo nusilpnėjusios sveikatos, 
prie kurios priveda akių išvargi- 
nimas, neužtektinas 
mas, ir nevalgymas 
valgio.

Norint miežiuŠ greit išgydyti, 
reikia plauti akies voką po pen- 
kioliką minu tų su karštu “bo- 
ric acid”. Galima plauti ir akies 
vidų įlašinant joje šilto “boric 
acido”.

Delko akis kartais traukia, 
Dažniausiai kada žmogus per
daug dirba ypač tas, kuris daug 
mokiritasi. Tą galima atitaisyti 
nešiojant tinkamus akinius.

akiesj Miežys 
daktares, nes 

votis ant akies 
skauda, ypač

miegoj i- 
t ink amo

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių murin| bungalow, 
$1000 jmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCTION CO. 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

neatidėlioju vedybų iki 40—50 Šeimynų butų kur kas mažiau, 
metų, lai apsiveda jauni, ne se-1 jei abi šalys, prieš tą svarbiausi 
nesni kaip 30 — 35 mėtų. Jei žmogaus gyvenime įvykį atmin- 
vyras anksčiau veda, jam leng- tl) Pagalvoti apie savo sveikatų.
viau išsilaikyti yra be paleistu
vavimo, to dorinio savęs sugadi
nimo, ir be užkrėtimo limpamo
mis lyties ligomis (sifiliu, tri
periu ir k.)

Jei vyras apsiveda pasenęs,' 
tai jis senas būdamas turi žmo
nai ir mažiem vaikams duoną 
uždirbti tokiame amžiuje, kuria
me jau galėtų rasit, šiek tiek ir 
pasilsėti, o gal jau ir paramos iš 
vaikų turėti.

-igų, dėliai kurių negalima 3>e 
arba tekėti, yra labai daugisti arba tekėti,

Aš čia jų visų ir nemėginsiu su
rašyti, nes skaitytojai daugelio 
ligų pavadinimų visai ir nesu
pras, o norint paaiškinti 
kiekvieną ligą, išeitų labai il
gai. Pagaliau ir naudos iš to 
maža: skaitytojas iš aprašymo 
ligos vis tiek nepažins ir norė
damas sužinoti, serga ar neser
ga tokia ir tokia liga, vistiek tu
rės kreiptis į gydytoją. Liga gali 
būti sunkesnė ir lengvesnė. Kar
tais su lengvesnėmis, pav., ink
sto ligomis dar leidžiama yra 
tekėti, o su sunkesne — nieku 
buriu, čia vėl aiškų atsakymą 
kiekviename atsitikime gali 
duoti tik gydytojas.

Nieku budu neleistina yra ve
sti arba tekėti žmonėms, ser
gantiems kuria ifors limpama li
ga, ar tai butų sifilis (brantai), 
ar triperis, ar džiova, ar kita ku
ri liga. Baisiausia butų nuodė
mė vyrui užkrėsti jauną žmo
ną limpama liga arba žmonai 
padovanoti vyrui sifilį, triperĮ, 
džiovą ar ką kitą. Pirma reik iš
sigydyti, o paskui tik tuoktis, 
teik turėti kantrybės išsigydyti 
ki pat galo, nors tas ir ilgai 

truktų. Pavyzdžiui susirgus si
filiu reik rimtai gydytis 3-jus 
metus, kol galima vesti. Džiova 
turi būti labai gerai užgydyta, 
užslopinta. Mažai užgydyta džio 
va labai lengvai vėl atsigauna 
moterims, susirgusios po gim
dymo, ir tada daug motinų nu
miršta, palikdamos našlaičius 
vyrą ir vaikus.

Neverta tuoktis žmonėmis,

apie

[‘Trimitas” ]

Phone Boulęvard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojjmo generalis
KONTRAKTORIUS 

3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, III.

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

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

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

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą. ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

CRISWOM> MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas j pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

YOUR___  B t .
Murin«Cp.,Dpt.H.S.,9B.OhioSe.,Chicago Beauty .

MIS. michnievicz- vidikiene 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
z LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt;, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St>.
Phone Boulęvard 7589 \

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys, 

Tai yra puikiausias turtas
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai
Knygute “Eye Care” arba “Eye 

Dykai pareikalavus.

J ’

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO. OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mihraukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018. Haymarket 4251ŠEŠTADIENIO
NAUJIENOS
Dabar užima Nedėlios Naujienų vietą ir galima prienu- 

merouti skyrium nuo dienraščio 
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

Kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei 
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25 -
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, eilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar į tokias Vietas, kur dienraštis negali 
reguliariai pasiekti.
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit ši kuponą:

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Adresas

Siuntėjo

Adresas

Data

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Št 

Chicago, III.
šiuomi siunčiu $ 
sekamu adresu:

v «

Vardas Pavarde

/ « ■”

ir meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS

Telefonas Boulęvard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną 

,ir 6:30 iki 9;30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulęvard 2160 
Valandos

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

Vardas

Tel. Blvd. 8188 
M. WoitkewTca

BANtS
AKUŠERKA

Sfuriu patyrimą.
Pasekmingai pa- 

ę|'.arnauju mote
rims prie pmdy- 

^Imo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
oatarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

> 3113 South 
Halsted St.

«»DR. HERZMAN ->.
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

1 Dienomis: Carai 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulęvard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AreM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: •
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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 
vakare. v Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktįnis Tel. Drcxel 2279

Tel. Boulęvard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

r 
Ofiso tel. Boulęvard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrlat 
Tel. Boulęvard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toe ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su, pagelba naujausių metodų

X-,Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. .
Kampas Albany Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
-------- Ttlll IT
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torius Brookhart esąs iš
brauktas iš partijos.

Po šito persiskyrimo lo- 
wos senatorius, žinoma, at
virai stos į La Follette’o rė
mėjų eiles ir ištrauks iš re- 
publikonų partijos šimtus 
tūkstančių žmonių ne tiktai 
toje valstijoje, bet ir kitose 
Vidurinių Vakarų valstijo
se. “Trečiosios parti
jos” judėjimas ačiū tam žy
miai sustiprės.

Tarptauliniy darbo žinių 
sutrauka

Bolivija:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telęfonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina; ,
ĮChicagoje — paštu:

Metams...........•..............
Pusei metų ....... ........
Trims mėnesiams ...... .
Dviem mėnesiam ......
Vienam mėnesiui ...—

jDhicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......... —.-------—3®
Savaitei ..........----------------------18c
Mėnesiui ....................~................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams..........................-........... $7.00
Pusei metų .—......... .................. 3.50
Trims mėnesiams .............. ..... U®
Dviem mėnesiam ...................  1-25
Vienam mėnesiui, A—. .... —.............

Lietuvon ir kitur užsieniuose;. , 
(Atpiginta) »

Metams....................
Pusei metų ........... ......
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu 3ti užsakymu.*, ; f
—------ ------- ■■■._ - * i >i I r* i .

MOTERIŠKI “IDEALAI”

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

$8.00

Anglijos konservatorių 
spauda yra taip priešinga 
tam taikos saugojimo ir nu
siginklavimo planui, kurį pri 
ėmė Tautų Sąjungos suva
žiavimas Genevoje, kad ra
gina Australiją, Kanadą ir 
Naująją Zelandiją pasi
traukti iš Tautų Sąjungos.

Matyt, kad ir liberalai to 
plano nenori remti. Todėl 
dabartinis Anglijos parla- 

mentas vargiai jį ratifikuos. 
Jeigu MacDonaldas bus už
sispyręs, kad Anglija pa
tvirtintų tautų sutarties 
projektą, padarytą Genevo
je, tai jisai turės skelbti nau
jus visuotinus rinkimus.

Tuo budu Anglijoje kuone 
kasdien kyla vis nauji klau
simai, kurie daro neišven
giamu parlamento paleidi
mą. Pirma buvo tiktai klau
simas sutarčių su Rusija, 
paskui atsirado komunistų 
redaktoriaus bylos klausi
mas, dabar — "ginčai dėl 
Tautų Sąjungos rezoliucijų. 
Galima laukti, kad tokių 
problemų, dėl kurių abi bur
žuazinės partijos , stoja 
griežton opozicijon prieš 
darbiečių valdžią, dar atsi
ras visa eilė, pirma negu 
įvyks susirėmimas tarpe 
MacDonaldo kabineto ir 
daugumos parlamente, ir, 
atėjus rinkimų kampanijai, 
abiejų pusių kalbėtojai tu
rės apie ką pasiginčyti.

Po to piliečiai nuspręs, 
kas turi toliaus valdyti 
kraštą. Žmonės, kurie ne
pripažįsta parlamentų ir vi
suotinų rinkimų, turi dabar 
gerą progą patarti anglams, 
kaip jie galėtų kitokiu keliu 
išspręsti tuos klausimus.

Iowos senatorius, Smith 
W. Brookhart, kelios dienos 
atgal viešai nupeikė^.prezi- 
dento Coolidge’o politiką ir 
pareikalavo, kad republiko- 
nų partija atšauktų gen. 
Dawes’o kandidatūrą į vice
prezidentus, nes tas genero
las savo reakcingumu atstu- 
miąs nuo partijos visus dar
bininkus ir farmerius. Da
bar Iowos republikonų ko
mitetas paskelbė, kad sena-

Komunistinis “Darbininkių 
Balsas” paskutinio savo nume
rio viršelius papuošė p: Frun- 
ce’s (turėjo būt: Frunzės) pa
veikslu. Kodėl tokia garbė tam 
ponui? Todėl, kad jisai yra bol- 
ševikių raudonosios armijos 
štabo viršininkas.

Tos moterėles,! vadinasi, gar
bina kariuomenės viršininkus, 
užmiršdamos apie tai, kad mili- 
tarizmas yra aršiausias darbi
ninkų klasės priešas.

KARIAUS UŽ DEŠIMTS 
METŲ.

“Vienybė” sako, kad 
rieoiai nemaną kelti 
Lenkija/kadangi to ir 
šią:

■ ! ‘ ‘ ‘ • • * •

“Daugelis rimtų
žiųr^dapii į Lenkijos pradžią 

jo$-sudėtį dabar, mano, 
kad ilgiau ji negyvens, kaip 
dešimtį metų. Paskui subyrės 
ir lietuviai fap jr lietuviai su
byrės? “N .”'Xed.). bnltgud- 
žiai, Ukrainai, voltieČfai i gaus 
savo brolius tautiečius atgal į 
tautiškas nepriklausomas val
stybes.”
Tai skamba labai raminan

čiai. Bet Brooklyno laikraštis 
po šito nuilonaus pranašavimo 
vis tik pastebi:

“O kada ateis laikas tai 
ginklu paimti iš birančios 
Lenkijos kas priklauso lietu
viams.”
Taigi išeina, kad kariauti su 

lenkais visgi reikės — ne da
bar, bet už dešimties metų.

Bet jeigu kas numato, kad 
už dešimties metų reikės kariau
ti, tai jisai turi jau dabar rūpin
tis, kad geriaus apsiginklavus.

Kas žin tečiaus, kaip pati Lie
tuva išrodytų už dešimties me
tų, jeigu ji eikvotų savo finan
sus militarizmo reikalams?

są nda- 
karą su 
nereike-

žmonių

SUKAKO 10 METŲ “AMERI
KOS LIETUVIUI”

Worcesterio savaitraščiui, 
“Amerikos Lietuviui”, kurį lei
džia p. M. Paltanavičia, sukako 
šio mėnesio 1 d. lygiai dešimts 
metų. Musų vargingos1 laikrašti- 
jos istorijoje tokių sukaktuvių 
sulaukimas reiškia, kad laikraš
čiui pusėtinai sekasi.

“Amerikos Lietuvis” stengia
si laikytis vidutinės linijos ne 
tiktai tarpe įvairių musų srovių, 
bet ir toje srovėje, su kurios po
litika jo nusistatymas dau- 
giaus-mažiaus sutinka. Nors 
bendrai remdamas sandariečius, 
jisai retai tenukrypsta į tokį 
isterišką nacionalizmą, kokiu 
nuolatos serga kiti sandariečių 
laikraščiai.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
PILIEČIAI TURI RIN

KIMŲ TEISES.

KAUNAS, (Lž). — Taikos 
•Teismas patenkino Kauno mies
to Tarybos prašymą, kuriuomi 
ji protestavo prieš Kauno Mies
to ir Apskrities Viršininko įsa
kymą neprileisti prie rinkimų 
į savivaldybes okupuotos Lietu- 
vos piliečių. Taigi okupuotos 
Lietuvos pil., einant bendromis 
Va vi valdžių rinkimo taisyklė
mis. turi teises, būti renkamais 
ir rinkti.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Darbo įstatymo priverstinai 
pildymas. Reguliacijos, kurios 
priverčia pildyti įstatymus, lie
čiančius darbininkų kompensa
ciją ir priverstino pinigų taupy
mą, buvo išleistos.

Kanada:
Reikalauja piovėjų. — Meti

nis javų piovėjų reikalavimas 
buvo nesenai daromas Kanados 
Vakaruose, kur visos gelžkelių 
kompanijos pritarė, siūlydamos 
nupigintas kainas ten nuvažia
vimui ir grįžimui.

Kolombija: ‘
Tikimasi gyventojų.— Kolom

bija, kuri turi begalo daug geros 
žemės, laukia žmonių atvažiuo
jančių iš Europos, kurie apsigy
ventų toje Šaly. Daug vilties 
priduoda Jungtinių Valstijų imi
grantų suvaržymas, ir tuomi ti
kimasi, kad žmonės1 pradės ten 
važiuoti. < -i *

< • i ; . > .<

p Kosta Rika: .
Darbo trukumas.—Namų sta

tymas, kuris kaskart: didėja, 
priveda prie darbo (trukumo 
Kosta Rikoje. Algos, taipgi, žy
miai kyla.

\ t' : t

Vokietija:
I

Nedarbas.— Nedarbas ir ne
malonumai, kuriuos jis gimdo, 
ypač tarpe biednesnių, pradeda 
didėti 
joje.

lianskaite, Norkiene, Valevi
čiūtė, už įvairius rankų dar
bus: mezginius, lovatieses, ki
limus, skareles ir kt.; Šeduvos 
progimnazija už mergaičių dar
belius.

Pagyrimo lapą I rųšies ga
vo vienas III klasės mokinys 
už vykusias figūras, n^edžio ir 
gumos rantymus; Kalėjimų pa
viljonas už įvairius amatų po
būdžio išdirbinius; Leparskis, 
paprastas kaimietis savamoks
lis ilž rantytą plokščią /vytį; 
Ščeglonienė už aplikacijas ir 
gelipminiatiuras.

Kiti gavo pagyrimo lapus II 
ir III rųšies.

Įvairenybės
KADA ATSIRADO BANKAI

Rhinelande ir Westphali-

189'4 m. tyrinėjant Mesopota
mijoje žilos senovės užrašus, už
silikusius ant akmenų, nustaty
ta kad Babilone bei Ninevijoje 
veik visai europiejiŠkai organi
zuoti bankai ir kitos prekybinio 
pobūdžio įstaigos.

Kalbamieji užrašai pasirodė 
ne kas kitas, kaip bankų, čekų 
vekselių atvaizdai ir kiti doku
mentai, rodantieji apie anų lai
kų finansines įstaigas ir jų fi
nansinę' sistemą, kuri mažai kuo 
skiriasi nuo šių dienų finansi
nių įstaigų sistemos.

Mokslininkai iš tų pačių už
rašų nustatė, jog dar prieš 600 
metų pirm Kristaus gimimo Asi- 
rijoje ir Babilonijoje plačiai vei
kė bankas priklausęs “Egibi ir 
B-vė” firmai. (

Iš pasakyto matyti, kad dar 
prieš 3000 metų butą bankų ir 
finansinių įstaigų, 
kesnių, 
kais.

gal nemen-
kaip kad ir musų lai*

Sakoma,

Lenkija:
Nedarbas. — Sulyg oficialių 

apskaitliavimų, Lenkijoj bedar
bių skaičius siekia 135,000, ir 
padėtis industrijoj, priduoda 
daug rūpesčio. Valdžia daro 
kiek gali, kad palengvinus be- 
citirhių padėtį.

Šveicarija:

Ūkių žemės vertė.
kad ūkių žemės vertė yra dides
nė, negu nauda iš tos žemės, ir 
tas nėra prielankus nupiginimui 
agrikultūros produktų. .

Pašalpa nebeduodama. — Ma
tydama, kad nedarbo situacija 
nebėra taip bloga Šveicarijoje, 
Foderalė Taryba, nutarė suspen
duoti pasala bedarbiams.

(FLIS).

{vairios Lietuvos Žinios
Valstybės pajamos ir 

išlaidos

faraono kapus daug 
'senesnius už Tutenkameno
Laipte, Salin Tutenkameno 

kapo archeologai rado dar tris 
farkonų kapus, kurie 1000 me
tą yra senesni už Tutenkame
no kapa, šių kapų esimas nu
statyta dėka rastų užrašų sie
noje Tutenkameno kapo. Čika
gos bankierius G. Kolizei pri
sižadėjo surasti; lėšų kasinėji
mams, kurie kainuosią apie 
100,(MM) dolerių. Egiptologai 
mano, kad šiuose kapuose yra 
kur kas daugiau įdomesnių ir 
brangesnių daiktų, negu rasta 
Tutenkameno kape. Didesnė 
dalis rastų archeologinių bran
genybių bus perduota Egipto 
vyriausybei. [“T-tas”]

Rado

Nafta iš ropių.
Prancūzijoje, Tuluzos

žmonėms pajauninti. Naujai iš- 
rastasai metodas naudoja ra- 
dio skiepymus. šis būdas ne
reikalauja operacijos, kaip kad 
Voronovo, ir nėra skaudus. 
Prof. Pays padarė pirmus ban
dymus ant gyvulių ir gavo ge
riausius rezultatus. Dabar iA- 
radėjas rengiasi tokius pat 
bandymus padaryti ir su žmo
nėmis. —Kz.

Konstantinopolį varnos 
apnyko.

Turkų senobinėje sostinėje 
Konstantinopoly šiemet nepap
rastai daug varnų atsirado. Jos 
miesto gyventojams daug blo
gumų daro: rytais ir vakarais 
varnos skardžiu karkimu truk
do kai kam poilsį, o kai kam 
melstis. Tačiau dienos metu 
kur kas varnos daugiau žalos 
ir nemalonumų padaro mies
telėnams: jos netik namų sto
gus, zimsus ir balkonus ap
teršta, bet gatvėse pasirodžiu
sioms sudarko rūbų spalvą, 
rankų paviršiaus lygumą ir ki
tą. Vietine turkų valdžia tame 
įžiūrėjo rimto pavojaus mies
tui ir griebėsi _ visų galimų 
priemonių kovai su varnomis. 
Policijai ir kareiviams įsaky
ta be pasigailėjimo šaudyti var
nas, o piliečiais už nušautą 
varną duodama premijos. Tuo 
budu nuo pat ryto iki vėlaus 
vakaro įvairiose miesto daly- 

girdėti nuolatinis šaudymas 
didžiausis varnų karkimas.

se 
ir

Kaip senai moters veidus dažo?

Rusų archeologai, kasipeda- 
mi senovės graikų koloniją 
Olbi, netoli. Odesos, iškasė 
karstą, kuriame rado moters 
lavoną ir kai kuriuos drabužius 
ir daiktus, tarp kurių buvo ne
didelis drobinis krepšelis, lyg 
dabartinis moterų redikiulis, ir 
įarne metalinis veidrodis ir du 
pieštukai iš minkštos mases, 

vienas raudonas lupoms tepti 
ir antras juodas antakiams

Pirmadienis, Snalio 6, 1924

lemai 
Savaitėje;

Ar tai gali būti trys sekma- būt savotiškai tas juokdarys ir 
mylėjo mane, nors ne tiek, kiek 
savo anūkę Ketę. Pirmaisiais 
metais jis dažnai mane lupdavo, 
nuo penkių metų iki penkiolikos 
—gąsdino pataisos namais; nuo 
penkiolikos iki dvidešimčiai — 
kasdien gręsė išvaryti mane be 
cento. Užtat aš turėjau ištiki
mą draugą Ketės asmeny. Ji bu
vo dailiausia mergaite ir mei
liausiai pareiškė man, kad taps 
manąja, su visu savo kraičiu, 
kaip tik aš gausiu tam jos dė
duko Remgedž ro sutikimą. Na
bagėlei buvo viso šešiolika me
tų, ir kol ji tapo pilnametė, ne
turėjo teisės be senio sutikimo 
tėyų palikimu naudotis. Bet 
dėdukas buvo neperkalbamas, 
nežiūrint į visus musų maldavi
mus. Pats bibliškas Jobas pra
dėtų murmėti, pamatęs tai, kaip 
jis iš musų tyčiojosi, lyg kate 
—iš pelių. Sielos gilumoje dė
dukas buvo patenkintas musų

4?

Per pirmus šių melų 7 mėn. 
valstybė turėjo 140,000,000 lit. 
pajamų ir 131,000,000 išlaidų.

Dovanas už dailės dirbinius- 
gavo: Dail. A. Varnas už kry
žių atvaizdus aukso med.; Mi- 
kutailis už originalų piausty- 
tą, komponuotą iš lietuviškų 
ornamentų kryžių aukso med.; 
Moterų Globos Komiteto ama
tų mokykla už originalius iš 
tautinių juostų dirbinius ir kb 
rankų darbus: mezginius, siu
vinius ir kt. aukso med.; Sil- 
vestravičaitė už gausingus au
dinius, rankų darbus aukso 
medalį; Tutinaitė už mezgi-, 
nius ir audinius aukso med1.; 
Gulbinienė už tokius pat dir
binius aukso med.

Lietuvos išeiviai
1923 metais iŠ Lietuvos 

emigravo į Ameriką 2,270 žmo
nių. 1922 m. emigrantų skai
čius sieke 2,139 žm., 1921 m.

1,310 ir 1920 m. — 498. 
Per pirmus šių metų 4 mėn. 
emigravo į Ameriką 117 žmo
nių. Prieš karą kasmet į Ame
riką emigruodavo po 15,000 
žmonių.

Sidabro ni^daljiis t gavo j Klai
pėdos “Ryto” spii tįstu vės l<iiy- 
gų rišykla; i DaugęlaviČaitė už 
siuvinius ir audinius; Trami- 
šienė iš Klaipėdos ir Raišuky- 
tė iš Tilžės už tautines juos
tas; Rimkytė, Trumpytė, Au
gulytes (dvi seserys), Grub-

uni
versiteto profesorius Mėgl dar 
ro bandymus gauti naftą iš 
ropių. Jei bandymai duos tų 
rezultatų, kuriuos mano profe
sorius gauti, tai labai galimas 
daiktas, kad puse Prancūzijos 
laukų bus apsodinta ropėmis 
ir pati Prancūzija taps valdo
ve neapibrėžto kiekio naftos, 
kuri duotų pakankamą kiekį 
benzino dviem milijonam pran
cūzų automobilių, kurie, karui 
ištikus galėtų būti panaudoti 
karo reikalams. [“T-tas”]

Rusų žiurkės emigruoja 
Lenkijon

Podolijos ir Volyniaus gu
bernijos laukuose pasirodę di
džiausi žiurkių debesys. Apie 
vieną tokį žiurkių debesį rusų 
laikraštis “Pravda” rašo, kad

apie du platumo. Gyventojai 
apleidžia kaimus, į kuriuos 
žiurkes artinasi.

Nesenai tokie žiurkių debe- 
sys pasirodė ties Lenkų siena. 
Vieline lenkų valdžia skubiai 
kreipėsi į Varšuvą, grasydama 
atsiųsti -nuodingų* dujų ir ka- 
riuomenes kovai su žiurkių 
“armijbjnis”, , kurios ; slenka iš 
RiMos hadayjąnęių.ismičių.:/

Nauja priemonė žmonėms 
pajauninti

Romos universiteto profeso
rius Pays išradęs naują būdą

dieniai savaitėje? Mes žinom, 
kad pas kai kuriuos žmones bū
na “septyni 
vai tėję. Bet 
madięniai ?

Atsakymo 
skaitytojui perskaityti čia pa- 
duodamajį neilgą ir gudrų apsa
kymėlį žymaus amerikiečio rašy
tojo Edgardo Po. Apsakymėlis, 
kuris mažai kam tėra žinomas, 
taip ir vadinasi:
“Trys sekmadieniai savaitėje”
“Aa, čia tu, užsispyrėli senio

ke”, — mintyje aš kartą krei
piaus į dėdę Remgedžerą, piktai 
kumštį suspaudęs (taip pat, tik 
mintyje).

Taip, tik mintyje. Esmėje tai, 
ką aš maniau, žymiai skyrėsi 
nuo to, ką aš tikrai atlikau. Kuo
met aš atidariau dėdės kamba
rio duris, senis sėdėjo kojas iš-

penktadieniai” sa- 
ar būna trys sek

vietoje patariama

tiesęs prie žydinio (pečiaus),iUURab DUV0 Patenkintas musų 
laikydamas rankose alaus puodų spendimu ir noriai iškrautų iš

tamsta vi-

ir, sąžiningiausiai pildė senos 
dainos patarimą:

Tuščią puo<|ą tuoj pripildyk, 
O, pilną gerk iki dugno.

—Brangusis dėdele, — pradė
jau aš, tyliai, j o kambario duris 
pridarę^ ir;prie jo malonią šyp
sena prisiartinęs,
suomei mane * užjaųtei ir tiek 
kaitų;,įrodei savo gerumą. Aš 
neabejoju, kad1 ir šį kartą jus 
sųtejkįit man...

—Tęsk, vaikėze, tęsk! — Iš
košė dėdė.

—Esu tikras, brangus dėdele, 
i (kad tave kur, seną šykštuolį!), 
kad tamsta nepasipriešinsi ma
no vestuvėms su Kete. Tamsta 
juk juokavai, ar ne tiesa? O, 
tamsta toks jukdarys. dėdele, 
cha, cha, cha... 

•

—Cha, cha', cha... — perėmė 
dėdė. Tas tai tiesa, šį kartą tu

trinti, ši graikų kolonija bu- atspėjai... 
vo labai turtinga dar prieš 500 
metų Kristui negimus. Iš šio 
radinio matyti, kad bus dau
giau 2400 metų, kaip moterys 
dažo lupas ir antakius, moka 
naudotis veidrodžiu ir niekur j 
ne žingsnio be rankinio krep-i 
sėlio, dabar moderniškiau va
dinamo, redikiulio. [“T-tas”]

LAIŠKAS Iš NATŪRALIZACI
JOS BIURO

Na, aš taip ir žinojau! O da
bar, brangusis dėdei e, aš ir Ke
te laukiam iš tamstos nurody
mo... dėl laiko... žodžiu tariant, 

(kada tamstos nuomone, pato- 
?giausia butų musų vestuves kel
ti.

—Vestuves? Kokias? Tai dar 
naujienos! Ir manyti apie tai 

nedrįsk!
—Cha-cha-cha! Cho-cho-cho... 

chi-chi-chi... Tai gfažu. Mielasis 
dėdele, iš tikrųjų koks tamsta 
linksmutis! Dabar jau lieka tik 
vestuvėms diena numatyti...

—A? Tikrai, tik diena?..
—Taip, pėdele, buki taip 

tamsta geras...
—Tu nori tikrai laiką žinoti? 

Geiai, Bobi, sutinku patenkinti 
favo norą...

—O, mielasis dėdele!..
-Palauk. Ir taip, aš pareiškiu 

pilną sutikimą, šiandien sekma
dienis, taip? ‘ Gerai? Tai klau-

> 1 sų Kete, 
na, kada gi?.. Kada bus paeiliu 
trys sekmadieniai 'savaitėje! Ko 
tu akis išvertei? Sakau tau: ta
vo vestuvės bus, kai paeiliui at
eis trys sekmadieniai vienoje 
savaitėje. Nė vieną dieną anks
čiau! Tu žinai mane, mano žo- 

^’dis nepakeičiamas. O dabar iš-

Sekantis laiškas gautas nuo 
Raymond F. Crist, iš Natūrali
zacijos Biuro, Jungtinių Valsty
bių Darbo Departamente. > 

Rugpiučio 1 d. Natūralizacijos 
Biuras išsiuntė Teismų Raštinin
kams ir kitiems sekantį laišką:

“Kuomet svetimžemis per- 
sistato pareikšti norą tapti 
Jungtinių Valstybių piliečiu, 
ir jei jis yra atvažiavęs bir-L*v***», .
želio 3 d., 1921 m. ar vėliau/syk-gi: galėsi jungtis 
paduosi jam Formą 2213, ii 
kuomet jis ją išpildys, nusiu
si tinkamam Distrikto Natū
ralizacijos Direktoriui, kad 
tuo butų galima pripažinti jo 
teisėtą įvažiavimą.

“Ją gavęs, tas viršininkas 
suras iš imigracijos surašų ar'sįnešdink!
jo teisėtas įvažiavimas yra) jjs jr Vėl sa¥o alum užsiėmė, 

/imigracijos surašuose pripa- Aš lyg perkūno trenktas, išbė- 
žintas. Darodžius teisėtą įva
žiavimą, la forma bus per
siunčiama jums, kad daleidus 
svetimžemiui daryti reikalau
jamą noro pareiškimą”.
“Tikimasi, jei jūsų patarnavi

mas priduoti viešumos viršmi- 
nėtame reikale svetimtaučių 
laikraščiuose, ir daug nereikar 
lingu iškasčių, sunkumų ir ap
sivylimų išvengs visi tie svetim- 
žemiai, kurie atvažiavo šion ša
lin po.-‘biržeiįp/3 d.,192$ ’jn'. i ir, 

reiškimą”.
Šios formos gaunamos iš Lie~ lyg nenoroms.

tuvių Biuro, Foreign Language, Likęs našlaičiu po mano tėvų 
Information Service, 119 West mirties, aš visą laiką aukle j aus 
41st Street, New York City. ir gyvenau pas senelį dėdę. Galį

gau iš kambario.
Mano dėdė Remedžeras, buvo, 

galima sakyt, malonus senelis, 
bet turėjo savo keistumų. Mei
lią išvaizdą turėdamas, jis buvd 
nepataisomas priešgina. Per tat 
įg'avo daugumos tarpe, arčiau 
jį nepažinusiu, šykštuolio var
dą. Jame, rodos, prieštaravimo 
velnias jsigyvendino. Į kiekvie
ną klausimą jis skubėjo atsa
kyti “ne”! Bet galų gale, po il- 
gų derybų, niekad neatsitikda- 

. . i , ; . v, •< i’-,.; ’< i vo, kąd ik’as^mas pasiliktų* ne-
kurie trokšta paryti noro, pa- Mažai kas tiek gc-

nuosavų lėšų dešimt tūkstančių 
svarų, jei Kėtė kraičio neturė
tų. Bet jam reikalinga buvo 
gera priežastis nusileisti musų 
maldavimams. Musų klaida 
buvo tame, kad mes patys su
manėme rūpintis apie savo ves
tuves, o prie tokių aplinkybių 
dėdukas tikrai turėjo galės prie
šintis.

Dėdei buvo negarbinga atsiža
dėti duotojo žodžio, bet už tat 
buvo pasirengęs prasmę aiškinti 
kreivai ir įžulniai, kad tik pasi
liktų raidei ištikimas, 
pasinaudojo nelaboji 
trukus ix> manb čia parašyto 
pasikalbėjimo su dėde.

Trumpai papasakosiu, kaip 
tai atsitiko. Likimui lemta bu
vo, kad mano sužiedotines pažįs
tamų tarpe buvo du jurininkai, 
neseniai grįžę Anglijon iš ke
liones aplink pasaulį. Trims sa
vaitėms praslinkus po atmintino 
pasikalbėjimo, sekmadienį po 
pietų, aš kartu su tais jurinin
kais užėjau pas dėdę svečiuosna. 
Apie pusvalandį mes kalbėjome 
apie įvairius menkniekius, kol 
musų kalba įgavo tokių kryptį:

Kapitonas Pratas. Ištisus me
tus aš plaukiojau, šiandieu kair 
tik mano išplaukimo metinės 
sukaktuvės. Atmenate, ponas 
Remgedžerai, kai aš atėjau su 
tamsta atsisveikinti lygiai metai 
atgal? Ir pažymėtina, kad Čia 
pat sėdi ir musų draugas Smi- 
sertonas, kurs taip pat ištisus 
metus plaukiojo.

Kapitonas Sitiisertonas. Taip 
be maž metus. Atmenate, po
nas Remgedžerai, kai aš užėjau 
pas jumis atsisveikinti?

Dėdė. Kaip gi! Tikrai stebėti
na — abudu jus buvote dingę 
lygiai metams.

Kete. Tuo labiau, kad kapito
nas Pratas ir kapitonas Smiser- 
tonas važiavo visai skirtingais 
keliais.

Dėdė. Taip. Vįenas į rytus va
žiavo, kitas į vakarus, ir abu ap
link žemės kamuolį važiavo.

Aš (staigiai). Ar neužeitumė
te, ponai, ryt vakare su mumis 
pasėdėti? Pakalbėtumėm apie 
jūsų kelionę, suloštume vištą...

Kapitonas
Tamsta tikrai užmiršai, kad ryt 
sekmadienis.
aš pasirengęs...

Kėtė. Ką tamsta? Robertas 
netoks nusidėjėlis. Sekmadienis 
šiandien.

Dėdė. Taip.
1 Kapitonas Smiserlonas. Ko 

čia ponai ginčytis. Vakar buvo 
sekmadienis. .

Kapitonas Pratas. Netiesa’.

Šiuo ir
Kete ne

Pratas. Vistą.

Kita kuria diena 
ir t V

ro daro kiek jis, tuo tarpu vis

Kapitonas Smisertonas. Tu r 
jus tikrai iš proto 

Sekmadienis vakar bu- 
iš tame tiek tikras esu,

būt, ponai, 
išėjot !’• 
Vo — , 
kiek ir tame kad su jumis čia 
sėdžiu.

(Bus daugiau)



■

7'r

--- • ........ -.-"v ■ .

r

Pirmadienis, Spalio 6, 1924 - » ■■■,■ , .......  .. . NAUJIENOS, Chicago, DL

CHICAGOS Vaiką užgriuvo smiltis 

ŽINIOS
Neužmirškim Vilniaus; Su 

eikim Mass Mitingai!
Šv. Jurgio svet.

Wallacč, 8015 Harper Avė., 
vaikai savo kieme išsikasė gilij. 
duobę ir bandė ją apdengti, kad 
turėjus urvą. Betaisant “stogą”, 
paspiros lūžo ir smiltis užvertė 
du vaikus. Vieną vaiką dar spė
jo išgelbėti, bet kitas vaikas, El- 
Isvvorth Wallace, 4 metų, nutro- 
ško po krūva smilčių.

dabar jau pašalintas iš vietos, ‘' 
liko teismo rastas kaltas tame, ’ 
kad jis miesto salėje bandė iš- ‘ 
gėdinti merginą, su kulia jis su-' 
siti ko kabarete. Jai pasiprieši
nus, jis ją skaudžiai sumušė, bet

Iš Visy/Kampy

Lenkai nerimsta ir nori kliudyti 
spalių 9 d. mitingui šv. Jurgio 
svet. Buvusis U kraipos prezi
dentas žada atsilankyti į mass 
mitingą. Europos lietuviai 
prašo amerikiečių kovoti už 
Vilnių. 1

ATĖMĖ REVOLVERĮ IR PA
ŠOVĖ SAVO VAIKINĄ

Sužinoję apie rengiamą Chica
gos lietuvių Mass Mitingą šv. 
Jurgio svet. spalių 9 d. lenkai 
pradėjo*nerimauti ir kelti ter
mą. Ne tik jų spauda (Dz. Liud. 
ir Dz. Związ.) bet draugijos ir 
politikieriai triukšmauja. Kaip 
čia, girdi, gali pagonys lietuviai 
būdami surišti su Lenkija Liub
lino unija, reikalauti sau Vil
niaus?! Lenkams, matyt, tas 
mitingas Šv. Jurgio sv., kurį 
rengia bepartyvis- Vilniaus Va
davimo Komitetas,. .įvarė gero
kai baimės, kad jie net pradėjo 
skųsties “aukštesniom instanci
jom”. Pažiūrėsim ar tos instan
cijos bandys sulaikyti lietuvius 
nuo dalyvavimo Mass Mitihge 
Šy. Jurgio svet. ir nuo kovoji
mo už Vilniaus laisvę.

Sveikinantis ir džiaugsmingas 
dalykas J^a, kad ukrainiečių, 
baltgudžių tautoą,tiesia mums 
I ' - - J 
sižada padėti kovot. Jie šitinčia 
j Mass Mitingą savo atstovus 
tarp kurių randasi ir buvusis 
Ukrainos respublikos preziden
tas. ,

Taipogi nesenai gauta laiškų 
nuo žymių Europos’ lietuvių vei
kėjų, kurių vardai, dėl tam tik
rų supiimtamų priežasčių, ne
skelbtini. Jie karštai kviečia A- 
merikos lietuvius nepamiršti 
Vilniaus ir kovoti drauge su ki
tais lietuviais už jo laisvę.

Chicagos lietuviams reikėtų 
kuoskaitlingiausia atsilankyti* į 
spalių 9 d. Mass Mitingą Šv. 
lurgk. r* et ie;
lenkų ir jų sąjungininkų mes 
ne tik kad ne bijom, bet dargi 
stojame, su jais į atvirą kovą už 
pavergtąją Lietuvos žemę.

—Mitingų lankytojai.

Mike Uzzelac, 35 metų, 10750 
Hoxie Avė., labai užpyko, kad 
jo mergina jį pametė. Jis pasiė
mė revolverį ir peilį ir nuėjo ją 
nušauti. Bet pametusioji jį mer
gina Anna Subich, 10827 Bens- 
ley Avė., buvo už jį tvirtesnė ir 
kada jis pradėjo jai grūmoti re
volverį, ji atėniiė iš jo revolverį 
ir jį patį pašovė. Jis dabar guli 
South Chicagos ligoninėj ir 
galbūt mirs.

DAKTARAS NUTEISTAS
LĖJIMAN

KA-

Už greitą važiavimą girtu esant.
Pereitą penktadienį penkioms 

dienoms kalėjimai! liko nuteis
tas Dr. Archibald ’ Calvin, 6101 
Greenvvood Avė. • Taipjau liko 
priteistas $25 pabaudos. Nutei
gė jį miesto teisėjas Curran už 
tai, kad daktaras greitai va&ia-

* < I I t ’ I
vo girtas budainas. Daktaras už 
sigina kaltinimo ir sako, kad jis 
nebuvęs girtas. Tad teisėjas ati- 
dėj^vykinimą bausmės, kad da
ktaras galėtų paduoti apeliaciją.

Richard Smith, 507 N. State 
St., liko nuteistas 30 dienų kalė- 
jiman ir užsimokėti $25 pabau- 

lietuviams brolišką rąnką ir pa- dos už greitą važiavimą girtu 
tas 
ir

esant. Jį nuteisė kalėjiman 
pats teisėjas, kuris nuteisė 
daktarą.

Liūdnos girtavimo 
. pasekmės

Moteris užmušta, keli sužeisti 
pilnam girtų žmonių automo
biliui įvažiavus į stulpą.

Girtavimas1 dėl nemažo būrio 
žmonių užsibaigė labai liūdnai. 
Linksma kompanija iš kelių vy
rų ir vienos merginos susirinko 
pas Mrs. Ilelen Blatsford, 2840 
VVashington Blvd. Ji metai atgal 
atsiskirė nuo savo vyro ir gyve
no su savo 3 metų duktere. Visi 
sutarė pasilinksminti ir išvar 
žiavo į N i les kabaretus. Iš ten 
naktį visi gryžo namo. Bet visi 
buvo gerai išsigėrę ir nevisai ai
škiai matė kelią. Todėl prie 4632 
Lawrence Avę., smarkiai bėgan
tis automobilius pataikė į stul
pą, tą nukirtęs dar atsimušė į 
geležinį elektros stulpą ir pavir
to. Pasekmėje Ilelen Blatsford 
liko užmuštą ant vietos, o visi 
kiti sunkiau ar lengviau sužeis
ti. Z

Dabar policija juos visus are
štavo, jų tarpe ir merginą, ir 
kaltina užmušime tos moters. 
Tapo areštuoti netik buvusieji 
automobily, bet ir du salluninin- 
kai, kurie pardavė tai kampani
jai munšaino.’ Ikišiol yfa arešr 
tuoti penkHĖmOnės, jų tarpe du 
saliunininkai, bet ieškoma dar 
vieno buvusio automobily ir vie
no saliunininko, kur irgi kon&p£- 
nija buvo sustojusi išsigerti. 
Sudaužytame automobilyje irgi 
rasta pora bonkų munšaino.

roite. Juozas Dundulis su savo 
motere ketino 
nes jam musų

koncertai

net apsigyventi,' 
miestas patinka.1

■■■■

Su Ruptura Moterys
Nelaimės 

saugumo agitacija ap- 
jai vistiek pasisekė ištrukti iš lankė visus kampus ir pasiekė 
jo nagų. Jam gręsia nuo 1 iki kiekvieno ausis, L_.
14 metų kalėjimo. Jis pareikala- nelaimūs nemažėja, 
vo naujo bylos nagrinėjimo.

Nors

bet automo- 
. Prie 

Archer ir 38 gatves veik kas- 
die susimuša autųmobiliai. Prie 
Archer ir Halsted užtenka pa
stovėti valandėlę, kad pama
tyti* nelaimę. Sekmadieny, rug
sėjo 29 d., apie 10:30 vai. va
kare, gana pamaži važiuojant 

/ant pat kryžkelės vienas auto- 
> rėžė kitam į šoną; 

npanAin'kud net šonas įlinko ir bompc- , II vSpv J d
Chicagoje, |r*8 nutruko, žmonių butą nm-

Hudspeth vėl areštuotas.
%

Evergreen Park policijos vir- 
š|ininko| Įbagelbininkas Ha»ry 
(“In Again”) Hudspeth, 'kuris 
susipyko su Chicagos policija ir 
pradėjo kontestą kas daugiau Į^ohilius 
areštų gali padaryti 
išeiti iš kalėjimo ____
kaip vėl tampa areštuotas. lad triukšmo nebuvo, tik
kvienas jo apsilankymas Chica- j 
goję užsibaigia apsilankymu 
kalėjime. Štai porą dienų atgal 
jis tapo areštuotas už neturėji- 
nįą laisnio. Atvykęs į miešto tei-

• vienas kito numerius ir var
dus užsirašė. Už kelių miliutų 
vėliaus nuo karo hušoko bū
rys jaunų vyrukų ir bėgo 
skersai gatvę. Čia kaip tik iš-

snią pasiteisinti dėl to kaltini- nesuvažinėtas vienas jau
nio vėl pakliuvo kalėjimam Jis uuolių. Jo draugas iš džiaugs- 
perdaug ilgai užtruko teisme ir 
tapo areštuotas už perdaug ilgą 
laikymą automobilio vidurmieš- 
ty: jo automobilius išstovėjęs 
prie Madison ir Wells gatvių 
net tris valandas. Jį laukia dar 
daugelis bylų, tad, be abejonės, 
susilauks dar daugelio naujų 
areštų.

mo jį labai išbarė, už neatsar
gumą.

Svečiai

*

Chicagoje 
daug svečių ap-

APKALTINO PAŠTO ŠNIPĄ 
UŽ APIPLĖŠIMĄ PAŠTO

* TRAUKINIO

William Fahy, pasižymėjęs 
pašto šnipas, kuris susekė dau
geli pašto plėšikų, pats tapc ap 
kaltintas suokalby ir apiplėšimu 
pašto traukinio ties Roundout, 
III. Kartu, su juo tapo apkaltinti 
dar devyni žmonės, kurie daly
vavę tame apiplėšime. Tarp ap
kaltintųjų yra ir politikierius 
James Murray.

vasarą
Chicagą. Daugelis apsili- 

dtiug atvažiavo tik pa- 
Daugjausia altsilankė 
iš Detroit, Mieli. Jie 
automobilių karalijoje 
kiekvienas turi nuosa-

lankė 
ko, bet 
viešėti, 
lietuvių 
gyvena 
ir veik _ ,
vą automobilių, tad, anot jų, 
“atvažiavom savais ratais.”

Atlankė musų miestą: F. .L 
Šilinskas, p-lė Veronika Ruce- 
vičiutė, St. Girštautas su savo 
draugu, p. P. Šlapelis atlankė 
savuoju automobiliu Chevrolet, 
kurį laimėjo '•Naujienų” kon- 
teste savo pasidarbavimu Det-

Policistas rastas kaitas.
Policistas Ahomas Gullfoyle,

Laivui atsimušus į nespėjusį pa
sikelti tiltą.

LAIVO KAPITONAS SUŽEI
STAS.

su

PETRAS JOKŪBAITIS

Kama $60

su šiuo pasauliu 
ligos, Ifgonbuty, 

1924, 32 
Amžiną Atijsj

Tavorinio laivo Thomas May- 
tham kapitonas Edward iRecor 
ir jo pati gal mirtinai liko su
žeisti laivui atsimušus į nespėju
sį pasikelti VĮan Buren gatvės 
tiltą. laivas plaukė upe pilnas 
prikrautas grudų. Netoli tilto 
kapitonas davė signalą, kad pa
keltų tiltą. Tilto keliamame 
aparate kas tai sugedo ir til
tas nespėjo užtektinai greitai 
pasikelti. Kapitonas, kuris buvo 
valdomojoj budelėj, pamatęs, 
kad susidūrimas su tiltu yra ne
išvengiamas, sušuko kitiems 
darbininkams gelbėtis ir pats 
su pačia šoko iš budelės ant de
nio. Už valandėlės budelė liko 
paversta į šiupulius, po kuriais 
gulėjo kapitonas su pačia. Kiti 
įgulos nariai lengviau sužeisti. 
Nuostolių laivas turi $6,000. Bet 
dar didesnių nuostolių tini til-

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j visas 

dalis x

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”,. “Reliance” 

“Alb«rt Ballin” 
“Dejitschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa
rterius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
£hicago, UI.

Arba biJe autorizuoto agento.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Mokinių
Illinois muzikos kolegija kas ’ 

savaitę pradėjo duoti savo mo-, 
kinių koncertus. Rugsėjo 26 d.,' 
Centro Presbiteri jonų bažny
čioj įvyko koncertas. Progra
mas susidėjo iš 15 numerių. 
Skambino pianais, deklamavo 
ir griežė \muikomis. Didžiu
ma studentų buvo atsakančiai 
prisirengę. Tarpe 
ir vienas lietuvis, 
ler, kuris gražiai 
grieže “iSerenadcv
Gabrių! kompoziciją. Geriausia 
patiko ir atsižymėjo Earl Har- 
ris su savo deklamacijomis. 
Įžanga į jų koncertus yra ne
mokama. '

jų dalyvavo 
James Mil- 
smuiku su

gadinę,” M.

Susižeidė dirbtuvėj
Ferdinandas Diclinskis, 4425 

S. Campbell Avė., serga. Turi 
skaudančią ranką. Jis dirbo

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PASIMATYKIT SU MANIM!
Smagumas ir Apsaugojimas 

Užtikrinamas su
Nauju Vidurių Palaikymu 

DYKAI DEMONSTRACIJA
Moteris Pritaikintojo,

Tūkstančiai 
moterų kenčia 
kurios turi di
delę rupturą, 
todėl, kad jos 
nežino ką da
ryti, kad pa
lengvinus savo 
skausmus. Jos 
negali surasti 
ką dėvėti, kad 
prašalinus sa
vo nesmagu
mus. Naudai 
tų visų mote
rų,bus 
kiama

sutei- 
dykai

TARIU širdingiausią ačiū Dr. A. 
L. Davidoniui, 4643 So. Michigąn 
Avė. ' Už gerą ir sanžiningą manės 
išgydymą, mano sunkios ligos, kur aš 
dabar jaučiuosi gerai ir galiu be vir- 
go darbuoties sąvo -kasdieniniame 
darbe dar tariu ačiū Dr. Dąvidoniui;

• / ’ f {PETRAS' URBU.TiS, 
738 W. 61 St., Chicago, III.

Tel. Lafayętte 4223
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio\ kraštų ir Lietuvos.

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

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

demonstracija kuri įvyks Victo- 
ria Viešbuty, So. Clark ir Van 
Buren St., Chicago,III. nuo pane- 
dėlio ryto, spalio 6 iki subatos 
vakai’o, spalio 11. “ Moteris mu
sų atstovė, su medikais eksper
tais, demonstruos žinomą Col-
1 ings Systemą dykai, kiekviena 
su ruptura moteris yra uprašo- 
ma dalyvauti.

Nesidrovėkite ateiti. Demon
stracija yra visai dykai ir ji 
yra su tikslu išmokinti moteris, 
kaip jos turi ateity apsisaugoti 
ir pasigelbėti jei turi rupturą.

Kiekviena atsilankiusi gaus 
specialį prižiūrėjimą ir parody
mas bus grynai privatis.

Jei turite rupturą nepraleiski
te progos nepamatę tą moterį. 
Jums nekainuos nieko ir jus čia 
gausite daug pagelbos. Ji pa
rodys jums puikius vidurių pa
laikymo prietaisus, kurios turi 
dideles rupturas ir daug kitų 
specialių prirengimų dėl didelių 
rupturų. Ji taipgi suteiks gerą 
vidurių palaikymui įtaisą dėl tų 
kurios turi rupturą.

Atsiminkite datas, spalio 6 iki 
spalio 11. Neužmirškite atsilan
kyti į tą nepaprastą progą. Jus 
čia galėsite surasti tinkamą pa
laikymą savo rupturos. Modelis 
kuris gerai užlaikys jūsų vidu
rius ir rupturą suteiks jums 
smagumą ir užlaikys gerą jūsų 
formą.

Atsišaukite,nuo 9 iki 12, nuo
2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakarais.

CAP. W. A. COUJNGŠ, Ine.
Watertown, N. Y

- Lietuvi!} Dentistas patar 
Raus geriau

Traukimą* dantą skausme 
Bridge garinusio aukso. Su nraa^ 
ineitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gui antuojame visą naro darbą, fa 
žemas musų kainas. Sergėkite aav* 
dantis, kad nekenktų jūsų eveikabat

1545 We*t 47Hs Street, , 
Netoli Ashteuil Avė.

**' 'f9 
------------------ —------------- —_—

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietčjirrras 
vidurių, silpnos akys, \ nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas. c

Dr C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

Fhone Boulevąrd 7589

Dr. Wiiliam Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlirtb 
Universiteto)

SPECIALISTAS
> •’ d

visų skilvio ligų ir žarnųNuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai, prašalina tape-worm), 

reumatizmo ir norvų ne
sveikumus.

Geriausia ’ eg?aminacija XrRay ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

LITTLE — 
SPINOGRAPHS

Dirva” Persikėlė Naujon Vieton

Vien tik Lietuvių Krautuve

$2.00
$3.00

išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenes laikraštis.

' r į! , ■ , ■ ,".=s==g:

“DIRVA
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Fashion

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

IstedSt
‘DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS JĮ 

LIETUVĄ it PARTRAUKIA GIMINES
Į AMERIKĄ

Tas kuris nenori turėti 
trubelių, neprivalo 
gimti.
Protingi žmones tai 

žino ir būdami protin
gi, jie pavartoja savo 
protą, kad įsumažimis 
savo trubeliua.

Vienas būdas suma
žinimu} trubelių gyve
nime, reikia atsilan
kyti pa£ Chiropractor 
kuomet jus sergate — 
ir lai jis pagelbsti at
gauti jūsų sveikatą.

III.

dr. J. M. FINSLOU, 
Chiroprador

1645 VV. 47 S\.. Chicago, 
T«i. Boujcvard 7vu»> 

Valandos nuo 2 po p’etų iki 
kare. Nedalioj nuo 10 iki 12

8 va- 
<lioną

f

Persiskyrė 
po sunkios 
spalio 4, 7 vai. ryto, 
metų amžiaus, 
Petras paėjo iš laetuvos, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Šidlavos 
parapijos. Išgyveno Amerikoj 
22 metus, paliko dideliame nu
liūdime motiną Katriną, po tė
vais I/auritaitę, kūnas pašarvo
tas 1044 W. 48 St. Laidotuves 
įvyks utarninke, spalio 7. Iš 
namų 8 vai. ryto, bus atlydėtas 
į šv. Kryžiaus Parapijos Baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą po 
pamaįdų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero Kupinės. Nųpšird^iai 
kviečiame vij>uą;.gjil)in(j^’ 'driąK 
gus ir pažįstamus atidupti pįis-' 
kutinj patarnavimą ir dalyyauti 
laidotuvėse.

Nulipdę
Motiną Kotrina Jokubaitienė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriųs įltuleikis, Yards 1741.

Tuoiui padaryii didel) smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi pąralyti laišką ar 
ką kitą, nepu su ranka Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnjau*!* 
msžin4l5 su lietuviškomis raidSmi* 
pasaulyje. Galima ir angližkai ra-

Gaunamo*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str„ 

Chicago, UI
<

HDIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

luu.j-. u j _ c, i ii T i.i.mj .1.^

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or« 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,01)0.00.

s.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 

♦587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėtą $247,687.15.
SLA. kuopas randasi visuose didesniuose indės tuose. 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. 

; Pėmirtiniai skyriai — $150,300, 600 įr 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Unl plaiejinių Informacijų kieipkltis šiuo adranu:

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

> dėl rudeninių 
Kapitalas $200,- 
1885. Surplius

'oputacija 
tS COMPANY

Bukite pasirengę 
kvietkų auginimo. 
000.00. ' įsteigta 
$96,141.67.

Nurseries su n 
, BROWN BROTHERS CO.______
Continental Nurseries 

Rocheseteh, N. Y. 
.“The Flover City”

Atsakanti augintojai medelių ir 
v 1 c kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožčs, vynuoges ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912,
Chicago, 111. /

Atsiųsime salesmaną.

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagclbė- 
sinie. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ur ne, Kokia yra jūsų 
liga?- Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą ! Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlus} liežuvi? 
Prašai inkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 

Nereikės juins*dau- 
ateikite ir pasinia-

*

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-inj lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų- 
Vakare nuo 6 iki 8 v.ll. vakare. f
Netleldieniais nuo 9 iki 12 pietą, j

Telephone Lafayelte 454.1 '

visus nerVus. 
giau kentėti 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Koiiczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milvvaukee Av.

Tel. Hayniarkct 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 rytę, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo .10 iki 1.2 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Garsiukitės Naujienose
h

I
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• x» • i nigus uz muziKosV.hlCHgOS ZiniOS žinome ką kainuoj 
’ tirti

(Tąsa nuo 6 pusi.)

Pirmadienis, Spalio €, 1934

NAMAI-2EMĖ
,f......... BU . ......... „ . ........... i:,.,......

I nigus už muzikos lekcijas ir t įiandię visi, kurie remia tą dar- J dukteris: Emilią, 10 metų am
žiaus, Gėndtutą, 5 metų ir ma
žiausiąją 10 dienų. Būdama pa- 
lago ligoje puvo prižiūrima d r. 
Freemon’o ir jojo slaugės. Bu
vo jau pradėjusi sveikti, bet vie
ną dieną atsisėdusi. Pagavo ją 
traukentis šaltas oras ir nuo to 
gavo plaučių uždegimą. Rugsė
jo 27 d., 6:45 ryte mirė.

Ji paliko motiną, tris brolius 
ir seserį Lietuvoje. Amerikoje 
turi brolį Antaną Rauchą; Ze
nonas, jos brolis, yra žuvęs ka
ro laiku.

Rugsėjo 30 d., 9’ vai. ryto ve
lionė buvo palydėta 25 automo
bilių jos draugų, draugių ir pa
žystamų į Tautiškas kapines.

— Reporteris.

ja auginimas 
vaikų, o kokis ten papliauška, 
kuris neturi jokio supratimo 
apie vaikus ir ką reiškia būti

Cooper dirbtuvėj, prie tėvais, vadina mus nemokšnis.
ir Ganai gatvių. Ope- 
masiną, medinė ačai-

šmotu
kuri išėmus,

Archer 
ruojant 
ža perdūrė jam dešinės rankos 
delną. Kompanija pasiuntė jį 
į People’s ligoninę, prie kom
panijos daktaro gydytis. Beju
dant jis gavo kraujo užnuodi- 
jimą. Dulinskis metė tą dakta
rą ir nuėjo pas dr. King, ku
ris dabar gydo su elektra. 
Ranka buvo pajuodusi, ir bai
siai sutinusi, šis gydytojas da
rė operaciją ir surado 
medžio rankoje,
ranka pradėjo gyti.

žmogui su šeimyna gyvenant 
ir nedirbant prisiėjo keliauti į 
People’s Stock Yards banką, 
kad pasiimti savų pinigų, ku
riuos pirmiau buvo pasidėjęs. 
Dešinė ranka yra skaudi ir ne
gali pasirašyti, o kairės rankos 
raštas neatatinka, tad pinigų 
neduoda. Bet bankieriai susi
mylėjo, nufotografavo kairės 
rankos pirštus, primušė prie 
popirros ir davė pinigų.

Dar vienas ;’siraiegiškas 
pasitraukimas”

Bolševikų “D. Prietelis,” ku
ris apšmeižė dr. Montvidą, 
prisipažino prie kaltės. Jis da
bar, atitaiso, rašydamas, kad 
tai buvusi klaida. Atitaiso 
klaidą dėl to, kad sužinojo, 
jog reikės stoti teisman ir už
ganą padaryti.

Žmonės juokiasi iš “brolybės 
skleidėjų.” Jie sako: ' 
ševikai darytų, jei jie 
paimtų į savo rankas, 
ir nebūdami valdžioje, 
viską, kad visi, jiems
riantys, subankrutytų ir 
tu.” *

ką bol- 
valdžią 
kuomet 
o daro 
neprita- 

išmir-

“Nauja mada”
“Anncs” valgykla vidurmles- 

tyje įvedė naują, madą. Visi 
patarnautojai yra merginos. 
Jos tarsi surinktos kai aniolu- 
kai, vienokiai parėdytos: bal
tais hruslotais, vyriškomis ke
linėmis iki kelių, šilkinėmis 
pančiakomis, gražiomis kurpė
mis ir mažais žiurkštukais, tar
si gero vyro delnas. Žmonės 
užėję daugiau žiuri į patarnau
tojas, negu į valgius. Labai 
stebėtina, kai jos susimaišo 
su jų pagelbininkais negraįs. 
Šis reginys primena laikus, —- 
dangaus revoliuciją, kurią 
šventas Mykolas arkaniolas, 
lyg bolševikų Trockis Gruziją 
apvalė nuo “negražių” žmonių.

♦

“Ateitės žiedas” bolševiku 
naguose.

“Ateities žiedo” vaikų drau
gijėlė, Brighton Parke, jau 
vėl bolševikų rankose. Apie du 
metai laiko atgal buvo didelės 
peštynės tarp vaikų tėvų ir bol- 
ševik’J. Bolševikai norėjo įsi
taisyti sau įrankį kėlimui re
voliucijų. Tėvams nepatiko ir 
jie atstatė bolševikus globėjus. 
Buvo išimtas čarteris ir 
patys rūpinosi jais, 
apie šimtas narių, 
nosi dailėje.

Dabar kai kurie 
buotojai pavargo ir ats 
veikimo. Valdyba 
paagituota keno tai, 
vėl bolševikus: A. 
L. M. P. S. ir “darbiečius,” 
idant vėl jie imtų į savo globą. 
To jiems ir reikėjo — supleš-

Tada 
kurie

tėvui 
buvo 
lavi-

dar-tėvai
tojo nuo 

pasitarusi, 
užkvietė

* *
Naudojas žmonių tamsumu
Atsirado žmonės, kurie pra

dėjo garsinti tūlą indijoną kai
po geriausią gydytoją. Pas jį 
ligoniai lankosi slapta. Kai ku
riose dienose Rurnsidėj, kai* 
kuriose , —— Pnllmane. Jis išgy
dęs visokias ligas ir labai 
greitai. Laisnių jam valdžia ne
duodanti todėl, kad jis buk 
yra skundžiamas didelių profe
sorių daktarų. Sako, jam šie 
daktarai pavydį, kad jis turys 
didesnį mokslą už juos. Nors 
jis, indijonas, ima didelius pi- 

}>et duodąs vaistus ir 
sutaisąs.

ką jam 
davė. Ogi

didesnės medikalės ver- 
neturi. Bet yra žmonės, 

kad jis pats juos

nigus, 
savo, kuriuos pats

Žmogus parodė, 
“garsusis daktaras”
paprasčiausius patentuotus vais
tus, kuriuos kiekvienoj aptie- 
koj galima gauti ir kurie jo
kios 
tės-
kurie tiki, 
dirba, tik užlipinąs tokius Ki
belius, kad valdžia prie jo ne
prisikibtų. Jis .mokąs įrodyti, 
kad visi daktarai (išskyrus jį) 
nieko nežiną apie ligas ir gydy‘ 
mą žmonių. Gerai kvailiems 
gyventi tarp tamsių žmonių.

—Rep.

Lietuvių Rateliuose
Chicagos Lietuviu 

Auditorija
Gražus vardas, dar gražesnis 

narnas, kokio, galima sakyti, 
lietuviai Jungtinėse Valstijose 

dar neturėjo. Tokis namas yra 
labai reikalingas, ypač Chicagai, 
kuri yra skaitoma, kaipo sosti
ne Lietuvių Amerikoje. Tą dar
bą pradėjo pirm keleto metų 
Susivienijimas Draugijų ant 
Bridgeporto, prie kurios pir
miausiai priklausė keletas kata
likiškų draugijų; paskui pradė
jo dėtis ir tautiškos draugijos ir 
kliubai, taip kad dabar prie Su
sivienijimo priklauso keturios 
dešimt šešios draugijos ir kliu
bai, kurios turi išpirkusios su- 
viršum dvi dalis akcijų ir pusę 
pirmo morgičiaus aukso bonų 
kita dalis, kaip akcijų taip ir 
bonų yra perkama per darbo 
žmones, daugiausia katalikus. 
Bet tas namas tai nėra kataliki
ška įstaiga, o tautiška ir nevien 
tik darbo žmonėms yra reika
linga, bet ir musų inteligentijai. 
Bet kur ji (inteligentija) yra 
ir delko ji neremia to švento ir 
prakilnaus tautos darbo? Ar 
ne sarmata Bridgeporto koloni
jos inteligentam^ ir seniems bi
znieriams, pas kuriuos turi 
žmogus eiti penkis kartus ir 
daugiau, kol parduodi vieną se
rą už $10.00 ar vieną boną už 
$100.? Darbo žmonės atvažiuo 
ja patys ne tik iš kitų Chicagos 
kolonijų, bet ir iš aplinkinių 
miestelių ir prisideda kiek išga
lėdami prie pastatymo to bran
gaus musų tautos namo. Gal 
daugumas iš jų nesinaudos tuo 
namu dėl tolumo jų gyvenimo 
vietos, bet remia, nes supranta 
reikalingumą namo, ir turi pri
sirišimą prie savo tautos žmo
nių. Bridgeporto kolonijoj yra 
tokių biznierių, kurie čionais gy
veno per dvidešimt ar daugiau 
mietų, gyvena iš lietuvių, išpla-

kėjo bolševikai iš visų kampų. tin<> savo bizni ar profesiją, su- 
Susiveiiė vaikus ir tie bolševi-.krov® turtus ir įsigijo dideles 
kai, kurie jau senai neprigu
lėjo, bet balsavime dalyvavo. 
Žinoma, bolševikai laimėjo.

Buvo didelė agitacija, kurio* 
je net ir bolševikų zokonikas 
Gasiunas dalyvavo. Jis pasakė, 
kad tėvai nemoką vaikų au
ginti ir 
vaikus 
auginti.

Daug 
nežada

t. p. 
moka

Jojo filozofija.
tik senberniai

pasišlykštėjo ir. tėvų 
leisti į šią draugijėlę

? nejudinamas nuosavybes, bet 
dar nėra prisidėję prie viršmi- 
nėto namo statymo; o jei neku
ria it* yra prisidėję, tai tik su 
mažiause dalele^ ir ne dėlto, kad 
jis prijaučia tam darbui ir tiems 
žmonėms, kurie jį dirba, bet kad 
atsikratyti nuo pas jį atsilankiu
sio komiteto. - . /

Mano manimu, komitetas tu
rėtų pagaminti sąrašą rėmėjų ir 
priešų, kuris turėtų palikti Ben
drovės archive dėl ateities, ir

bą, turėtų remti tik tuos, kurie 
padeda jiems tą sunkią naštą 
nešti ir vykinti jų užmanytą 
šventą ir prakilnų darbą. Gal 
neklisiu pasakęs, kad dienraš
tis Naujienos yra vienatinis 
laikraštis, kurį galima pavadin
ti organu Chicagos Lietuvių Au
ditorijos. Jis tarnavo ir tarnau
ja tai Bendrovei nuo pat jos už
gimimo ir nežiūrint kąs tą dar
bą dirba, buvo gautas geriau
sias patarnavimas. Kaip Bend
rovė taip ir jos rėmėjai turėtų 
remti dienraštį Naujienas.

— Rėmėjas C. I/. A. B.

18-tos gatvės apielinkė
S. Daukanto Kliubas perka 

Auditorijos aukso bonų

Pereitą savaitę bažnytinėj 
svetainėj jvy*ko Simano Dau
kanto Tente. Kliubo susirinki
mas, kuriame svarstyta apie 
pirkimą Lietuvių Auditorijos 
aukso bonų.

Susirinkimas buvo nepapras
tai triukšmingas ir netvarkus. 

, Mat atsirado tokių, kurie vi
somis keturiomis priešinosi bo
nų pirkimui. Keista kad tarp 
jų buvo ir tokių, kurie labai 
augštai nešasi, skaitosi “prog
resyviais,” “pažangiais,” deda
si dideli “veikėjai” esą. Kodėl 
jie priešinasi bonų . pirkimui, 
jie rimtai nepasisakė, tiktai 
šaukė rėkė, didžiausią betvar
kę kėlė ir visa savo palaida 
burnele koliojo tuos, kurie pri
tarė tam pirkimui, tarsi jie bu
tų buvę ne susirinkime, o ko
kiame nors tvarte.

Rimtesni nariai visgi nuvei
kė tuos rėksnius ir nutarė nors' 
už 
jos

.$200 nupirkti tos Auditori- 
bonų. —-Nebuvėlis.

Brighton Park
Iš Keistučio KJiubo darbuotės.

Vienas Keistučio Kliubo na
rys, Jonas Vaičiūnas, pasimirė 
nuo grybų ar kitko. Buvo diktas 
vyras ir taip netikėtai mirtis 
pakirto tokį žaliuką.

Pasimirė )Kostancija Glebuu- 
skienė. Ji buvo pavyzdinga mo
teris, kiek laiko pirmiaus prigu
lėjo prie progresivių moterų or
ganizacijų. Paliko tris dukteris 
našlaites. Juozas Glebąuskag pri
klauso prie Keistučio 
bet ji nepriklausė.

Keistučio Dramos 
sparčiai imasi prie 
veikalo “Karalaitė Tikroji Tei
sybė”; dviejų veiksmų, linksmi, 
smagi su dainomis ir šokiais, šį 
veikalą statys spalio 18 d., Mc- 
Kjnley park svetainėje. Kurie 
norite matyt šį veikalą, pasirū
pinkite gauti tikėtus nuo ren
gėjų, ir likti rėmėjais Dramos 
skyriaus.

Baliaus rengimo komisija tu
rėjo susirinkimą ir nutarė pro- 
ponuojamąjį veikalą “Neturtas 
ne yda” pavesti Dramos sky
riaus valdybai, kad tą veikalą 
susimokytų ant 16 d. lapkr. dėl 
Keistučio vakaro, kuris įvyks 
Meldažio svetainėje.

Kas turi paėmę knygas iš Kei
stučio kliubo, nelaikykite ilgai 
pas save, grąžinkite, nes kiti 
nori pasiskaityti. Knygų galite 
matyt pėtnyčioms ir seredėms 
Dramos skyriaus pamokose, taip 
jau Keistučio Kliubo susirinki
muose, kurie būna reguliariai 
pirmą nedėldienj kiekvieno mė
nesio McKinley park svet. 
(Club ręom), 1 vai. po pietų.

—Keistučio Kliubo korespon
dentas VValter Strygas.

Kliubo,

Skyrius 
pastatymo

MIRĖ jauna moteris.

So.

PRANEŠIMAS NAMŲ 
PIRKĖJAMS

Co., taipgi real
A. N. 
estate

prašoJ. N. Zevvert 
kad jis to’ skelbimo 
po tuo adresu netu-

Pereitą šeštadienį Naujieno
se tilpo skelbimas “Namai Že
mė” skyriuje, kur paduodama 
ir dideli bargenai ir parašyta 
J. N. Zdwert & Co., 6641 So. 
VVcštern Avė.

Po Ino adresu randasi 
Masulis & 
ofisas.

Ponas 
paskelbti, 
nedavė ir
ri jokių reikalų. Zevvert ofisas 
randasi 4377 Archer Avė. To
linus ponas Zrtvvert prašo pra
nešti, kad jei kas iš lietuvių 
butų pirkęs savastį iš to pa
skelbimo ir padavęs rankpini
gius, tuojaus praneštų jam as
meniškai ar telefonu Lafayette 
5604 arba Naujienoms.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kyiečia.

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

NAUJIENŲ’gPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.
norinti gauti “Naujienas’’

2____ ‘ * i
i, praneškite tuoj UAuėros Kny- 
3210 So. Halsted St. .Nuo ko-

Visi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj ^Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. .Nuo ko- 
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalaviną telefonu: 
Boulevard 9663.

CICERO. — Lietuvių kooperacijos 
Valgomų Daiktų Krautuvė visuotinos 
šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
spalio 6 d. 1924 m. 7:30 vai. vak. Ci
cero Lietuvių Liuosybės svet., 49th Ct. 
ii* 14 St. Prašome visų draugijų bū
tinai atsilankyti, nes susirinkimas bus 
ytin svarbus Nutarimų Raštininkas

Vilniaus Dienoj, spalių 9 d. vakare 
Šv. Jurgio įvet. W. 32 PI. ir Aubum 
Avė. įvyks didelis Chicagos lietuvių 
Mass Mitingas, kuriam kalbės ge
riausi lietuvių kalbėtojai, atstovau
janti visas srioves. Jie aiškins kokia 
yra dabartinė Vilniaus padėtis ir 
kaip privalome kovoti už jo atvada
vimą.

šiam Mass'Mitinge .kalbės taipogi 
O’Hara, buvęs Illinois vice-gubema- 
torius ir baltgudžių, ukrainiečių bei 
žydų atstovai. Bus taipgi dainų ir 
muzikos programa. Prašome visus 
lietuvius ateiti į šį svarbų Mass Mi
tingą. — V. V. K-tas.

PRANEŠIMAI
/

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendroves mėnesinis susiirnkimas 
atsibus pirmadieny, spalio 6 d., 
Keistučio raštinėj, 840 W. 33 gat., 
lygiai kaip 7 ;30 v. vakare. Direk
toriai ir draugijų atstovai esate 
kviečiami būtinai pribūti susirin- 
kiman, nes yra svarbus susirinki
mas kaslink auditorijos.

A. Jankauskas, b-vės sek r.

.Lietuvių Amerikos Politikos Klia- 
ho North West Sidėj susirinkimas 
įvyks spalio 6 d., 8 v. vak. šv. Mi- 
kolo parap. svet., 1644 Wabansia 
Avė. Nariai malonėkite pribūti lai
ku. tifiriine svarbių reikalų dėl rin
kimų ir kliubo. —Valdyba.

JIESKO PARTNERIŲ
9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 

BIZNIS
Reikia partnerio Real Estate; 

pavesiu pusę biznio, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj. Norėdamas 
geros ateities, pelningo 
darbo, naudokitės šia 
dabar.

Atsišauk it laišku į
Naujienų Ofisą,

1739 So. Halsted St., 
Box 564.

lengvo 
proga

REIKIA partnerio spaustuvininko 
su mažu įnešimu pinigų, vieta 
spaustuvėje. Turi suprasti princi
pus kooperacijos ir pažinti veiki
mo. socialistų ir 1-------
turėti paliudymą.

Universal Press
1006 Burnbain Buikling, Chicago

komunistų. Turi 
Tel. State 8491.
Incorporated

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.,

Tel. .Yards 7282._________

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas Už $4. Automobilių 
trdkų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai saiiidbftil. J. J. Dunne 
Roofing Co., 34,11-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

ANGLIŲ AGENTAS LIETUVIS 
.Mes pristatome visokios rųšies an

glis i namus 
greiai, 
žiemos, 
gesnes. 
viškai.

pigiomis kainomis ir 
laikas apsirūpinti kuru dėl 
nes paskui bus daug bran- 
Ręikale kreipkitės lietu-

BELL DUDOR,
3823 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 6658

MOTERIMS PRANEŠIMAS!

Parsiduoda Vilnonės gijos dėl nė
rinių, dažytų ir nedažytų. Kaiita 
4 oz. Malka, 20c., 25c., 30c., 35c, 38c. 
ir 40c. Marškonios gijos dėl mezgi
nių ir siuvinių. Kaina 1000 yardų 
10c., 15c., 20c., 25c., 30c. ir 45c. Ne
praleiskit šios progos, nes su mano 
tavoru busit pilnai patenkinti.

Atdara kasdieną ir vakarais, neda
liomis po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIA, 
504 W. 33rd St., 

1 lubos frontas

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS. Kam reikalinga 

aŠtuonių (8) kambarių flatas, iš visų 
pusių šviesus, dideli kambariai, naujai 
išdekortioti, su visais patogumais; 
elektriką, gazas, vanos ir t. t. Flatas 
randasi ant kampo 28 St. ir Emerald 
Avė., antras augštas; reriĮla sužinosit 
pas savininką namo, Ludvika Gotouta, 
2803 Emerald Avė.

BRIGHTON PARK. — Draugijos 
ir Kliubai malonėkite nerengti pasi* 
linksminimo vakarų spalio 18 d., nes 
ta dieną Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius stato scenoje labai gražų 
veikalą “Kai’alaitė Tikroji Teisybe”, 
McKinley Park svet., 39 St. ir West- 
ern Avė.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius.

Lietuvių Namų Savininkų P. V. 
M. D. Chicagoj mėnesinis susirin
kimas įvvks pirmadieny, snaiiu 6 
dieną apie 8 vai. vakaro. M. Mel- 
dažio svetainėj. 2244 W. 23 Place. 
Visi nariai malonėkite pribūti lai
ku, nes turimę aptarti kaip gali
ma sustabdyti juoduku gabenimasi 
į West Side. —J. Danta, rašt.

Juozą Glebauską, 3802 
Sacramento Avė. aplankė negei
stina viešnia, — mirtis, kuri iš
plėšė jo namų šeimyninkę, — jo 
jauną moterį Kastanciją.

Velionė Kastancija Glebaus- 
kienė, buvusi Kaukaitė, 32 me
tų amžiaus, paėjo iš Šiaulėnų 
parapijos, Šiaulių apsk. Išgy
veno su savo vyru Juozu apie 
11 metų gražiame sutikime. Ji 
nalikn didplifiTYiP nnlhidime tris svarbiU reikalų,, kurie turi būt ąp- paiiko aiaename nunuaime rns svarstytit Tamašauskas, sekr.

Roseland. — Lietuviu Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas ivyks sekan
tį panedčli. spalio 6 d., 7:30 va), 
vakare, K, Strumilo svetainėje, 
K58 E. 107 gatvė. Visi Šėrininkai ir 
šėrininkės malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes turime daug

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem vyram. Prie mažos šeimy
nos su valgiu ar be. Ruimas ap
šildomas. Kreipkitės-. 3518 Par- 
nell Avenue, 2 lubos.

JIESKO DARRO
PAJIEŠKAU darbo prie na

mų. Kam reikalinga tokia mo
teris atsišaukit į Naujienų Sky
rių, Box 160.

3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ Tr' mOTER^^ 
daug pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesos apsauga dėl gerų 
investmentų, eiti per namus.

Room 1804 McCormick Bldg.
332 S. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ*

REIKIA
Merginų ir moterų 

vaih dirbtuvės darbui.
Atsišaukite

leng-

Joslyn Manufacturing 
& Supply Co., 

3700 So. Morgan St.

PA IEŠKAU moters ar merginos 
prie namų darbo. Darbas ant vi
sados. Su mokesčiu susitaikysime; 
galite matyti visados. Atsišaukit po 
šiuo adresu.

V. Gudževičius,
1337 So. 49th Avė., Cicero, TU.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

KEIKIA shermenų j geležies 
atkarpų jardą, gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
I^eopold Cohen Tron Co.

3000 S. Kedzie Avė.
RE1KIA salesmenų, uždirbsite 

daug pinigų pardavinėjant musų 
Sun Snine Coal, patyrimas nerei
kalingas.

Sun Shine Coal Company' 
3301 Normai Avė.

Tel. Boulevard 8120

REIKALINGAS senyvas žmo
gus prie namų darbo. Atsišau
kite tuojau.

1606 So. Halsted St.

—» rr, 
r i

Brighton Parko Bargenai
PARDAVIMUI naujai statoma mu

ro bungalovv; 6 puikus kambariai; ar- 
žuolo vėliausios mados išbaigimas; 
aųgštas skiepas ir antstogis; reikia 
mokėt $2,500; kitus išmokėjimais 

kaip renda. Savininkas priims lotą 
kaip dalį įmokėjimo.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas; 2 fletai po 4 didelius kam
barius; išbaigimas pagal naujos ma
dos; augštas skiepas ir antstogis; ga
lima tuojau gyventi; reikia įmokėt 
$4,000; kitus ant morgičio išmokėji
mais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 fletai po 6 kambarius; karšto 
vandenio šilumos systema su dviem 
boileriais; kieto medžio išbaigimas pa
gal naujos mados; namas statytas 
tik 7 metai atgal su saules parliorais 
ir kitais parankumais; augštas skie
pas su skalbykloms; kaina grtetam 
pardavimui tik'$12,000; vertas ($16,- 
000).

PARDAVIMUI 4 flctų kampinis 
muro namas vienų metų senumo, 4 
fletai po 6 kambarius; kieto medžio 
išbaigimas pagal naujos mados; ren- 
dos neša į metus $3,600; kaina grei
tam pardavimui tik $32,000;, reikia 
pinigais $10,000; kitus rendos išmo
kės. Šitas namas randasi netoli lie
tuvių vienuolyno.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
atsilankykite diena ar vakarais (ne- 
dėliomis iki 4) pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, ' 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av., prie Califomia Av.
------------ ---------------- *-------- ------------

Kas Turit Lotą 
Brighton Parke?

Norėdami parduoti savo lotus, tuo
jau praneškite mum. Jūsų lotai bus 
parduoti greitai. Turime dauę viso
kių pirkėjų. Atsišaukite ar rašykite 
pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

4034 Archer Avė., Chicago, 111.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 7 kambarių, 
parduosiu pigiai, mohair parloro se
tas, console fonografas, grojiklis pi
anas, karpetai, volgomo ir miegamo 
kambario setai, parduosiu sykiu arba 
dalimis.

1307 W. Garfield Boulevard
1 apt.

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų namas, 6 ir 6 kambariai, kam
pinis namas, dar nevisai užbaig
tas, visi įrengimai pirmos klesos. 
Naujai apgyvenama apielinkė. Par
davimo priežastis — reikia pinigų 
4458 S, Savvyer Avė. Savininkas 
gyvena 2323 \V. 35th Place.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUOADA 6 cilinderių 

Durant karas, visai naujas. Par
duosiu labai pigiai.

JONU LOUIS, 
105 W. Monroe

Room 1414

PARDAVIMUI. Specialis barge- 
nas, nauja 6 kambarių cottage, P/2 
augšto, galima padaryti du flatu, 
furnace Šiluma, tile vana, penai val
gomasis kambarys, cementinis pama
tas, 7 pėdų skiepas. Kaip $650(1, 
cash $1000. 'Agentų nereikia. M. 
Mitchell, 5923 S. Robey St., Tel. 
Diversey 1971.

-9

PARDAVIMUI
GREITU laiku parsiduoda bu- 

černė geroj vietoj ir biznis iš
dirbtas per 20 metų. Priežastis 
pardavimo yra labai svarbi. Pa
šaukite telefonu 6 vai. vakare 
Cicero 9323< J. Bajorinas.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, 2 krautuvės, parduosiu abi
dvi arba vieną, gera vieta, parduo
siu labai pigiai, , nes turiu parduo
ti tuojau, arba mainysiu į mažą 
namą. Atsišaukite.

5756-58 So. Robey St.

PARDAVIMUI restauranas, 
didelis bargenas iš priežasties 
ligos.

Kreipkitės Kampas 24 St. 
ir So. Hoyne Avenue

BARBERIŲ kolegija pardavi
mui, gera proga padaryti nuo 
$80 iki $100 pelno, pardavimo 
priežastis liga.

36 N. Halsted St.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjimas (12x24) ce
mentines grindys ir pamatas, ir kiti 
naujausios mados įrengimai. Kitas 
budinkas visokiems kitiems reikalams 
20x56, vėjinis motoras (melnyčiu) 
vandeniui pumpuoti.

CHARLY CARLSON 
5802 Wentworth Avė., Chicago, III.

Tel. Wentworth 1514.

PARDAVIMUI puikus bun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dėl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnaham, 5320 
Union Avė. Phone Yards 4517

PARDAVIMUI moterų bar- 
bernė ir beauty parlor, gera vie
ta ir geras uždarbis.

Atsišaukite
216 S. Halsted St.
GROJIKLIS PIANAS

Turiu parduoti vertes $800 grojiklį 
pianą, su benčium ir 100 muzikos ro- 
lelių už

$110
Turi būt parduotas pirm spalio 11 
priežasties apleidimo miesto.

3323 Lincoln Avenue
'Klauskite

Mr. Romad’s Piano

iš

NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marąuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102.

PARSIDUODA Barber Shop 3 kė
džių, geroj vietoj, biznis išdirbtas se
nai, renda nebrangi, didelis pagyve
nimo kambariai užpakalyj. Parduo
du pigiai, nes einu į kitą biznį.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 565.

NAMAI-2EME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu gerą namą, pigiai.
M. VANCURA 

2900 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKFNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III, 
Phone Seeley 1848

M. E. HUTFILZ, Manager


