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Amalgameitai laimėjo streiką
>. . . Mussolini smaugia visąMussolini smaugia opozicijos spaudą

opozicijos spaudą Visoj Italijoj eina areštai 
mu sąmoksiininKų pr.eš 
tų vadą

Britų atstovas kviečia Ru 
sija dėtis Sąjungon

Painleve nori visus i r viską 
Francijoj apdėt mokesniais

Amalgamėty rubsiuviai 
savo streiką laimėjo

1,500 siuvėjų* kova su Inter
national Tailoring kompanija, 
tęsusią 19 savaičių, pabaigta

di-

pergalę, 
ir sunkią 
daug priken-

ko-

Chicagos rubsiuviai, priklau
są Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America, džiaugiasi 
džiu džiaugsmu.

Jie švenčia savo
Jie laimėjo ilgą 

va, per kurią jie
tėjo ir privargo, buvo įvairiais 
budais persekiojanti, areštuoja
mu mušami, dagi šaudomi.

Jie betgi nepasidavė: laikėsi 
iki pastarosios, ir galų gale lai
mėjo.

Amalgamėtų, kuriems pri
klauso ir lietuvių rubsiuvlų 
skyriai, kova ėjo su Inter
national Tailoring kompanija, 
turinčia savo skyrių ir 
Yorke. Kova tęsės ištisas 
nioliką savaičių. Chicagoj 
kavo 800 darbininkų, 
Yorke — 700. Pagaliau
dienio vakarą Amalgamėtų ad
vokatas Cunnea gavo žinią iš 
New Yorko, kad kova pabaigta, 
kad International Tailoring 
kompanija priėmė Amalgamėtų 
reikalavimus ir padarė naują 
sutartį. Kompanija sutiko pri
pažinti Amalgamėtų uniją ir 
visus pašalintus iš darbo jos na
rius priimti atgal j savo dirbtu
ves. Išpildyti ir v*~: kiti 
reikalavimai.

New- 
devy- 
strei- 
New- 
šešta-

jis laikė pranešimą apie susi
tarimą su samdytojais, o po 
to Morrison viešbuty buvo su- < *
rengti pietus.

Antrą valandą po pietų įvyko 
vėl mitingas Hod Carriers sa
lėj, kur taipjau kalbėjo inter
nacionalis unijos prezidentas 
Hillman, Chicagos Amalgamė
tų generalis* manadžeris Levin, 
unijos advokatas Curihea, ge- 
neralio manadžerio asistentas 
Risman, kurs buvo svarbiausias 
streiko vedėjas, taipjau unijos 
biznio agentai, kurie vedė strei
ką. f

Susirinkimo saiėj buvo pilna 
gėlių. Jų atsiuntė kitų profesi
jų darbininkų organizacijos, 
sveikindamos Amalgamėtus si. 
streiko laimėjimu.

Didžiausių oracijų kilo, kai 
salėj pasirodė brolis Beinaravi- 
čia, kurs per streiką skaudžiai 
nukentėjo: jam 
apie dirbtuvę, 
šautas.

pikietuojant 
jis buvo per-

pabaigtas, betNors streikas
šiandie Amalgametai dar ture: 
susirinkimą I lod Carriers sa
lėj, 822 W. I tamson St., 1( 
valandą ryto. į dirbtuves grį* 
ar po pietų, ar gal tik antra
dienio rytą.

Painleve nori apmokės 
čiuot visus ir visa

unijos

ryto, j
Yorko

Vakar, 10 valančią 
Chicagą atvyko iš New 
su linksma žinia ir Amalgamė- 
tų internacionalis prezidentas 
Hillman, kurs stoty buvo strei
ką laimėjusių darbininkų mi
nios pasitiktas ’ su didžiausio
mis ovacijomis. Unijos salėj

Socialistai 
ka: jie 
kesąiais

ir radikalai nesutin- 
reikalauja apdėt mo- 
kapita'.ą

AR NORI IU PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

namai ir žemė be 
žmonių pajamos

Naujienos pagelbės

PARYŽIUS, lapkr. 8. Prem
jeras Painleve, kurs y* a kartu 
ir Francijos finansų ministeris, 
vakar pristatė parlamentui val
džios pateiktą finansų įstatymo 
sumanymą. Proponuojamu įs
tatymu apdedama mokesniais 
visi ir visa. Apdedama mokes
niais žemė ir 
namų; visos
darbininkų ir tarnautojų algos; 
visokį vertybės popieriai; viso
kį daiktai, rakandai, virtuvės 
indai, visokį puošmens daiktai, 

jums.'meno daiktai, paveikslai, kny-
Desėtkai tūkstančių Naujienų gos, žodžiu viskas, ką tik 
skaitytojų ieško bargenų Nau- žmonės turi.
j ienose ir skaito klasifikuotų-' Sako, kad jeigu tasai finansų 
jų skelbimų puslapius kasdie- įstatymas butų priimtas, tai 
ną. Parašykite į Naujienas ką premjero Painleve vardas Fran- 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra- ei joj taip pagarsėtų, kaip kad 
šit greičiausia. » |Volsteado — prohibicijos įsta-

Klasifikuotųjų skelbimų kai- tymo autoriaus vardas Ame- 
nos: vienas colis (apie 30 žod- rikoj.
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-| Bet įstatymas vargiai bus

tar.a-

8.

ku- 
pri- 
del 
kiti 
kiti

Į ROMA, Italija, lapkr.
Diktatorius Mussolini baigia 
smaugti visus fašistų valdžiai 
priešingus laikraščius. Kai 
rie jų tiesiai uždaromi, kiti 
versti patys paliauti ėję 
nuolatinių konfiskavimų, 
vėl fašistų nuperkami, dar 
patys “maino frontą” ir perei
na į fašistų lagerį. Laikraščių 
situacija Italijoj 
persimainius, i 
keli žurnalai, 
fašistų valdžia.

Turino Stampa, vienas ge
riausių Italijoj laikraščių, buvo 
uždarytas mėnesis atgal. Da
bar jis vėl pradėjo eiti, bet jau 
jį veda tiesiai, galima sakyt, tų 
valdžioj pastatytas asmuo, tai- i° ‘Įrangai užprotestavo ir Morrili palikta vietoj. . 
gi laikraštis patapo kaip ir vai- -r—  ...... -r—   —
džios organas. {n . ... i • v*

Del pastarojo tariamo sąmok-j DfllŲ (lipl0lll8t3S KVI8CI3 
slo nužudyti Mussolini, tapo už-j z 
darytas socialistų laikraštis 
Giustizia. Vakar buvo uždary
tas respublikininkų organas Ro
ma dėl to, kad jis drįso paabe
joti, kad toks sąmokslas iš tie- 
3ų butų buvęs. Katalikiškas 
opozicijos laikraštis n ropoto 
/os liesilaiko ir, turi būt, pa
liaus ėjęs, nes nuoiaumai jo 
numerių konfiskavimai daro 
jam dideljų, nebepakeliamų 
nuostolių.

Vieninteliai’ žymesni nepri
klausomi organai dar likę* yra 
Milano Corriere della Serą ir 
oficialia liberalų partijos orga
nas Giornale d’ltalia. .Jie lai
kosi dar tik dėl to, kad visai 
dovėsi kliudę politikos klausi
mus. Manoma tečiau, kad fa
šistai ras preteksto 
pasmaugti.

Visi konfiskavimai ir uždary
mai daromi administracijos pa
tvarkymu, taip kad apeliuoti 
niekur nebegalimu.

“Sąmokslininkų”, areštai.
Tuo pačiu kariu eina nepa- 

iaujami tariamų “sąmokslinin
kų” areštai visoj Italijoj. Dti 
jar jau skelbiama, kad sąmok
slo butą ne tik nužudyti lūusso- 
inj, bet taipjau nuversti kara- 
ių ir paskelbti Italijoj respub

liką. Laikraščio Messagero 
ir oficialio fašistij organo Po- 
polo d’ltalia pranešimais, naujų 
areštų padaryta Mantuoj, Ge- 
nuoj, Jūrine ir Neapoly. Nea
poly, be kitų, suimta generolo 
Capello brolis, buvęs pašto di
rektorius. Turine areštuota vie
nas generolas ir vienas socialis
tų atstovas. Genuoj areštuoti 
ašluoni asmens, Mantuoj
trisdešimt. /Tarp areštuotųjų 
yra profesorius Foti, vienas
sąskaitininkas Bonini, ir penki 
advokatai, Cerrato, Williams, 
De Čarli, Giannino ir Focassati. 
Milane areštuota du įžymų? 
opozicijos vadai.

i šiandie taip 
kad beliko vos 
kurie neina su

ir jiems

Naujoji Zelandija neno
ri prohibicijos

WELLINGTONAS, N. Z
giau kaip vieną dieną 92 centai priimtas. Socialistai ir radika- j lapkr. 8. Naujosios Zelandi- 
j dieną; asmenų paieškojimai lai, kuriais premjero Fdinleve įos žmonės purtosi amerikietiš- 
po 70 centų už colį į dieną. valdžiai remiasi, nepritaria jam.

Parduokit kas jums nereika- Jie reikalauja, kad vyriausia 
lingas per paskelbimus Naujie- mokesnių našta butų suversta 
nose. (kapitalistams. Jie reikalauja
a _ ___ apdėti mokesniais ne beturčius,

ko stiliaus prohibicijos. Užva
kar įvyko visuotinas Žmonių 
balsavimas prohibicijos įvedi
mo Zelandijoj klausimu, ir pro- 
hibicininkai buvo sumušti 310,- 
000 balsų prieš 287,980.

[Pacific and Atlantic Photo]
Levi Morrili, Notch, Mo., pašto viršininkas, kuris turi 90 me- 

amžiaus. Valdžia norėjo pašalinti jį iš vietos dėl senatvės, bet

Rusus dėtis Sęjungon
Lordais d’Abernon svečiuos pas 

Rusus, diskuRuoja su čičeri- 
nu Europos problemas

Fašistai puolė Pietyslavi 
jos konsulatą Trieste

- SoBER LINAS, lapkr. 8. 
vietų Rusijos ambasada, bolše
vikų revoliucijos Rusijoj su
kaktuvėms minėti, vakar suruo
šė pokilį, į kurį buvo sukviesti 
žymiausi Berlino politiniame ir 
artistiniame pasauly .žmonės, 
viso apie astuoni šimtai svečių.

Dalyvavo visas diplomatinis 
korpusas, išskiriant Amerikos 
ir Šveicarijos pasiuntinybių. 
Daug buvo Vokietijos atstovų, 
su kancleriu Lutheru, užsienių 
reikalų ministeriu Stresemanu 
ir prezidento Hindenburgo ad
jutantu, generolu Secktu, prie
šaky.

Atvykęs iš Wiesbadeno so
vietų užsienių reikalų komisai 
ras čičerinas, kurs dar tik sa
vaitė atgal smerkė Anglijos 
troškimą vyrauti pasauliui, 
smerkė^ Tautų Sąjungą kaino 
Anglijos įnagį, ir smerkė Lo- 
karno paktą kaipo Anglijos 
viršenybės antspaudą, dabar 
l>er daugiau kaip valandą lai
ko, sustoję Salės vidury su 
Anglijos ambasadorium, lordu 
d’Abernonu, vienu du draugin
gai kalbėjos, diskusuodami Bri
tų ir Rusų problemas, tuo tar
pu kai kiti svečiai, nenorėda
mi jiems kliudyti, kiek nuoša
liau laikėsi. Lordas d’Aber- 
non diplomatiškai stengės įti
kinti čičeriną, kad Lokarno 
paktas tai vienintelis kelias 
Europai išeiti iš dabartinių jos 
keblumų, ir kad Tautų Sąjunga 
nesanti Rusijos priešas. Britų 
diplomatas 
sias būdas 
teisybę, tai 
Sąjungą.

Pranešamu, 1 nd Vokietijos 
valdžia gavus žinią, jogei Bel
gija, Francija ir Anglija su
tarusios padaryti Vokietijai 
koncesijų Reino krašte, ir kad 
apie tas koncesijas busią vie
šai paskelbta lapkričio 11 ar 12 
dieną.

VIENNA, Austrija, lapkr. 8.
Telegrama iš Belgrado sa

ko, kad Triesto mieste italų fa
šistai puolę Jugoslavijos kon
sulatą ir slovėnų laikraščio Edi* 
nost įstaigą. Pietųslavų- oficia
liuose rateliuose dėl to ūpas la
bai įkaitęs. Pietųslavų gyven
tojai reikalaują iš Italijos satis
fakcijos ir atlyginimo. Užsie
nių reikalų ministeris Ninčič 
žadąs pirmadienį (šiandie) da
lyką pristatyti parlamentui.

Latvijos prezidentas iš
rinktas vėl Čakste

-------- 7— '
RYGA, Latvija, lapkr. 8. — 

Jahnis čakstė tapo vėl išrink
tas Latvijos respublikos prezi
dentu.

7 meta vaikas nužudė 
savo 5 metų sesutę

• _ _____
DETROIT, Mich., lapkr. 8. 

— Peter Sarfano, septynių me
tų vaikas, paėmęs tėvo revol
verį, nušovė savo penkių metų 
sesutę, Marytę. Kvočiamas', 
kodėl jis taip padaręs, vaikas 
atsakė, kam, girdi, sesutė vadi
nus j j “monke” — beždžione.

Stiprus Francijos pini
gų kritimas

nurodė, kad geriau- 
Rusijai patirti visą 
įstoti pačiai j Tautų

PARYŽIUS, lapkr. 8. — 
Francijos frankas pastaromis 
dienomis ėmė smarkiai kristi. 
Paryžiaus, biržoj vakar iš ryto 
Amerikos doleriui mokėta 25 
frankai, bet vėliaus mokėta jau 
25.41 ir.

Pranašauja galg anglia
kasių streikui

Negirdėtos kratos ir su
ėmimai Vilniuje

lap-

...........1— ■ ■■

SMARKI AUDRA.
PORT ARTH.UB, Ont., 

kričio 8. — PraeRą naktį ir^šj
rytą Superior ežero srity siau
tė smarki audra. Temperatūra 
laikėsi apie zero;

ORRC
Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkel pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; šiltėja; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 29° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:37 valandą.

vidutiniš-

6:30, lei-

NEW YORKAS, lapkr. 8. — 
Maj. Wilham Deegan, Bronxo 
grancį jury’ės kasyklų situaci
jai tardyti pirmininkas, gavo 
iš Pennsylvanijos gubernato
riaus Pinchoto laišką, Kuriame 
pastarasis pareiškia vilties, jo
gei kietosios anglies kasyklų 
darbininkų streikas neužilgo pa
sibaigsiąs susitarimu su sam
dytojais.

Kellogg vėl atsisakė Įsi
leisti Karolyi

VVASIIINGTONAS, lapkr. 8. 
Vietos juristas, James F.

Curtis, kreipėsi iš naujo į va’ts-1 • • * 
lybės departameiKą Vvaslidlgto- 
ne, prašydamas, kad žinomai. 
Vengrijos grafienei Karolyi 
butų duotas leidimas atvykti i 
Jungtines Valstijas, liet prašy
mas ir vėl buvo atmestas.

Sekretorius Kellogg, kaip pir
ma, taip ir dabar tvirtina, kad 
grafienė Karolyi negalinti būt 
Įleista į Jungtines Valstijas dėl 
to, kad įi esanti “komunistė”.

■ I - - / fc'll ■■■ *

Paliko katalikų įstai-

VILNIUS, siap. 17. [VA].— 
Iš trečiadienio } ketvirtadienį 
Vilniuje prasidėjo skaitlingos 
kratos. Policija apstoja tam 
tikrą gatvę ir krato butus. Su
imtųjų esą šimtai. Ypatinga 
yra tai, kad murintieji tuojau 
buvo varomi į stotį Ir iš ten 
vežami geležinkeliu, šita aplin
kybė sukėlė paniką mieste. Su
imtųjų giminės nežinojo kas 
daryti ir kur pagalbos šauktis. 
Vėliau buvo pranešta, kad su
imtieji gabenama } Lentvaravą. 
Suimama komunistai. Supran
tama, kad iš tokio didelio su
imtųjų skaičiaus bus daug to
kių, kurie nieko bendra neturi 
su komunizmu.

Kadangi suimt^ų skaičiuje 
esama daugiausia žydų, kurie 
kaip žinoma, moka geriau save 
ginti, negu kitos tautos, tai da
bartiniam 1 x?nkijos krizių i žy
miai pakenks tos viduramžius 

(primenančios “oblavos”. Jau 
vien žydų studentų dalies nepri
ėmus šį rudenį į Lenkijos uni
versitetus, Lenkijos pasiunti
nys Amėrikoj kreipėsi telegra
ma iš Washingtono Varšuvon, 
kad numerus clausus’o vykdy-
maspasunkinąs jo misiją Ame
rikoj. O kokia jo padėtis bus, 

goms 1,700,000 dolerių kai žinia apie Vilniaus “obla-
--------- - vas” pasklis po viso pasaulio 

MILWAUKEE, Wis., lapkr. laikraščius.
8. Miręs nesenai turtuolis' Vilniaus dienraščiai: “Slo- 
Fred Miller, kitados buvęs Mil-įwo” “Express VVilenski” ir 
vvaukees bravorininkas, kurio “Tog” vakar tapo sukonfiskuo- 
turtas sieke daugiau kaip du ti už tai, kad pranešė smulkme- 
milionu dolerių, paliko katali-^nų, tardomajui valdžiai nepa- 
kų labdarybės įstaigoms 1,700,- geidaujamų.
000 dolerių. Iš tos sumos Mil-1  
vvaukees Missionary Assoc.a-:
tion of Cathoiic Women gauna Vulkano išsiveržimas ir
1 milioną dolerių. žemės drebėjimas

Aleutuose
Keturi žmonės užmušti KORDOVA, Alaska, lapkr. 

luboms įkritus k - Gauta bevieliniu telegra- 
---------  fu žinia praneša, kad vakar, 

EI. PASO, Tex., iaį>kr. 8. — tuojau po išsiveržimo šišaldino 
Juareze, Meksikos pusėj, vakar ugniakalnio Amnako saloj; Al- 
įkrito Tivoli kavinės lubos. Ke- eutuose, buvęs jaustas smarkus 
turi žmonės buvo užmušti. žemės drebėjimas.

Šiliški! per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdu

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

.Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centu kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos'nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

INI AUJIIE INO S
1739 So. Halsted St., Chicago, DL
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'lake the
Kas Dedasi 

Lietuvoj
Lietuvos piliečiu kova 
už Vilnių ir incidentas 
laike demonstracijos

Važinėkitės Pigiausia Kaina

$1.25
Važiuokite taip tan
kiai ir taip toli kaip 
jus norite per visa sa
vaitę už dolerj ir kvo- 
terj. Pirkite “L” Pasą 
— jus arba jūsų šei
myna gali jį vartoti 
bile kada — bile kur. 
Pamatysite kaip atpi
gins važinėjimą j dar
bą vakarais.
Chicago - Evanston - 
Niles, Center Pasas $2 

Bile “L“ stotyje.

Važiuokite j darbą ir pasilinksmini- 
nimo vietas, saugiai, parankiai, ne
trukdant laiko ir sutaupinant pinigų. 
Važiuokit taip tankiai kai jus norite 
kur norite mieste ir kainos jums tik
tai $1.25 j savaitę. Palyginkit tai ką 
jus turėtumėt praleisti ant persėdi
mų jei važiuotumėt visur kur norite 
ir pažiūrėkite kiek jų galite su
taupyti.

Savaitiniai neaprubežiuoti “L” Pa
sai yra dėl jūsų parankunvj; varto- 
kit juos visuomet. Padarykit papro
čių nusipirkti vieną kiekvieną pane- 
dėlio rytą.

CHICAGO RAPID TRANSU

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101, 1892, Chicago

i

t

1

l

NAUJIENOS, Chicago, m.

užgrobimo 
piliečiuose 
pasireiškė 
atgaut iš-

S. L. FABIONAS 1
yra su

/

NOREDAMIi 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-< 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS > 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. >

" ■' , | ! * u Trr'z ' > P'h I tf ’
.Henning Wennersten Inc
I t J.ĄVVgtlMCE AVĖ, CHICAGO

809 W. 351li St, Chicago į 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii * 
Parduodam Laivakortes.

Nuo 1896 
WENNERSTEN'S 
yra priren gėjai
Apynių-Salyklo oko 
nio.

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

Bohvmiąn BleucJ,

i
HOPS

Tombincd. r I v->
Kaunas.— Sąryšyj su 5 metų 

sukaktuvėmis nuo
; Vilniaus, Lietuvos 
. žymiau negu iki šiol 
■ tvirtas pasiryžimas 
plėštoji sostinė. Pa;

įmetu žmonių savitarpiuose pasi
kalbėjimuose daug ryškiau negu 
kitados tenka girdėti minint 
Vilnių. Kur tik nepasisuksi, 
ar tai miestuose, ar gilios pro
vincijos kaimuose, kiek skait- 
I i ilgesnėse žmonių sueigose, vi
sada tik ir tegirdėti viens kitą 
klausiant: “Kas bus su Vil
nium? Ar gret jį atgausim” ir 
t. p.

Vienur-kitur pasklido gandai, 
kad neva lietuviai šaulių ^veda
mi pulsią Vilnių ir savo griežtu 
pasiryžimu . atimsiu iš lenko 
sostinę. Tokia mintis nekuriuo- 
se žmonėse pasireiškė šauliams 
pradėjus rinkti aukas Vilniui 
vaduoti. Tačiau reik pažymėti, 
kad tokiomis kalbomis paprastai 
teužsiima tamsesnysis gaivalas 
—tokie žmonės, kurie neskaito 
laikraščių ir visas žinias renka 
iš visokių užkampių pasakorių, 
kurie neretai savotiškais išro- 
kavimais, sąmoningai prasima
nę, paskleidžia visokių nebūtų

[Pacific and Atlantic Photo]. ■"***/’
Max Linder, Franci jos “Chąr- 

lie Chaplin”, nusižudė Paryžiuj 
kartu su savo motei įa spalių 
31 d. '

Prieš porą metų Linder lošė 
Amerikos kintamuosiuose pa
veiksluose ir jam buvo moka
ma $5,000 savaitei.

Išgirdus lotų pranešimą, mi
nia reiškė už tai savo pasipikti
nimą ir pasigirdo
“Valdžia su mumis visai nenori 
nei kalbėti! šalin

šauksmai:

H?' >

^HNERSTENj

orkestro
nes 1 Vil-

Or-

kos orkestro (kiek užpakalyj( 
pirmojo minios būrio) studentu 
tautininkų organizacija* bandė 
eiti pirmyn, bet gi pirmieji de
monstrantų būriai toms studen
tų pastangoms griežtai pasiprie
šino ir šaukdami “neisim nei iš 
vielos” jėga atstūmė juos atgal.

Tad suerzintoj minioj kilo 
dar didesnis bruzdėjimas, pasi
girdo vieni antriems užmetinė- 
jimai, o ypač tautininkų adresu 
girdėjosi šauksmai: “žiūrėkite, 
tautininkai jau "nori bėgti”. 
“Tautininkais jus teesate tik is 
uniformos” ir L p.

Sulaikęs bandžiusius eiti pir
myn, minios priešokis nesijudi
no nei iš vietos ir tūli ėmė rei
kalaut iš muzikos 
griežt gedulo maršą
nius jau esąs prarastas, 
keątras betgi gedulo maršo ne
griežia ir bando eiti pirmyn, ta
čiau pirmieji. būriai sustoję j 
tvirtą sieną neleidžia. ,Galų gale 
įsikarščiavusi minia kiek nusi
ramino ir pasigirdo rimti pasiū
lymai. “Kadangi valdžios atsto
vai atsisakė su mumis kalbėti, 
tat ilgiau laukti nebeprisieina ir 
sugiedoję tautos himną, eikime 
piie Karo. Muzėjaus ir ten prie 
žuvusiųjų už ‘Lietuvos laisvę 
paminklo, pareikškime už lai 
savo griežtą protestą. Tokio pa
siūlymo minia paklausė ir grie
žiant muzikos orkestrui atgie
dojusi himną nužygiavo prie 
Karo muzėjau. čia muzikos or
kestras griežė gedulo maršą 
ir tautos himną ir paskui iš
klausę keletą karštų prakalbų, 
demonstrantai, pradėjus lyti, iš
siskirstė namo.

'Taigi .iš aukščiau aprašyto, 
rodosi, kad labai yra aišku, kam 
daugiau rupi Vilnius ir kas tik
rai kovoja dėl atvadavimo seno
sios Lietuvos sostinės.

—Lietuvos darbininkas.

IŠTYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyrą

Dykai patarnavimas daktaro
Europinės Q 1 A
Gyduolės v I "f

moka tiktai biskj už gy- 
Pusekmingai gydomos vi-

606
Ligoniai 
duoles. 
sos kraujo, odos, inkstų, pūsles ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic i
1657 W. Madison St.

, Į - ' .................................. J

Pasitarkit su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dst’ykaa 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jisjumis gy
dytų —Tokį spe- i 
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa- • 
tyrimą ir tekio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis paf^

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvr. ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daieiskito / 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ra> 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Amen-, 
koniškus įrengimus. Musų X-Ray( 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rūšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINES ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius scyrumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yla labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

tokia val
džia! Šalin zuikiai! šalin dery
bos!”

Juo tolyn minioj kilo kaskart 
vis didesnis nepasitenkinimas 
tokiu vyriausiojo valdžios atsto
vo pasielgimu ir kaskart vis da
rėsi didesnis bruzdėsią ir pilėsi 
visokie šauksmai bei smerkimai 
valdžios adresu.

Taip betriukšmaudama ties 
kabineto minais'minia išstovėjo 
apie valandą laiko ir vis laukė 
valdžios atsakymo dėl derybų 
su lenkais, bet veltui. Neku- 
riems iš demonstrantų nusibo
do ant vienos vietos stovėti, jau 
norėtų eiti pirmyn, bet jų ne
leidžia, delko įvyksta net susi- 
slumdymas. Stoviausi už muzi-

Dr.HUMPHREYS* 

77" 
For GT’ip, Influenza 1

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

B -

■ ■

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Vaiarylvs nuo 10. ryto iki 6 vai. vakaro. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
leidžiamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 

Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė.
“SOČIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi vi. as Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, .
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ” 
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai praus 
raštj per tiek pat laiko dovanai. •
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams ?1.2O; pusei metų ‘60 centų.

ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40,
LIETUVOS’ DARBININKU JAUNIMUI YRA 

LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

, tegul su- 
vieną laik-

Lilhuunia.

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba”.
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITRU ANIA

’ VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 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 metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O Už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 G r and St., Brooklyn, N. Y.

Kovoje dėl atgavimo Vilniaus 
žymesnis judėjimas yra labiau 
pastebimas valstybės - centre 
Kaune, kame randasi susispie
tę inteligentinės jėgos ir įvairių 
politinių organizacijų vadai. O 
dar labai pažymėtina, kad at
gavimu sostinės, daug daugiau 
rūpinasi opozicinis elementas, c 
ne valdantieji kraštą šių dienų 
krikščioniškieji politikieriai, ku
rie taip mėgsta dėtis gerais tė
vynainiais ir karštais patriotais.

Kad taip, o ne kitaip yra aiš
kiausiai paiodo opozicinių gru
pių reagavimas j valdžios daro
muosius žygius santykiuose su 
lenkais. Prieš garsųjį popie
žiaus kokonrdatą ir paskutinių
jų dienų vedamas Lietuvos dip
lomatų derybas su lenkais dėl 
Nemuno, didžiausia susirūpini
mas pasireiškė tik iš opozicijos 
pusės ir pažangiosios visuome
nės dalies. Nebeminint kitko, 
opozicijos bei pažangiosios vi
suomenės susirupjnimą Vilniu
mi, ryškiai charekterizuoja nors 
ir paskutiniųjį/ dienų įvykiai 
Kaune. Minint 
Vilniaus laikais Vaduoti Komi
tetas ir šaulių po gedulo dienos, 
kuri visoj Lietuvoj atsibuvo 9 
spalių š. m., šeštadienį 10 spa
lių vakare surengė protesto de
monstraciją, laike Kurios neap
sieita ir be incidento. ‘Būtent, 
demontrantams. (kelių dešimtų 
tūkstančių miniai) atėjus prie 
Ministerių Kabineto rūmų, da- 

bartinis ministerių pirmininkas 
ir krašto apsaugos ministeris p. 
L. Bistras, pasakė miniai skis- 
toką ir nepatenkinančią prakal
bą. Pabaigus jam kalbėti, mi
nioje pasigirdo šauksmai: “Pa
aiškinkit mums dėl derybų su 
lenkais Luganoj! Su lenkais ne
turi būti jokių derybų, kol jie 
nesugrąžins mums Vilniaus! 
Vilniaus mes niekad neatsižade- 
sim” ir t. p. Girdėdamas tai, p. 
L. Bistras ilgokai stovėjo Ka
bineto rūmų prieduryje ir lig 
nekreipdamas (Tomės į nuolati
nius piliečių šauksmus “paaiš
kinkit, atsakykit,” nedavė jokio 
atsakymo ir apsisukęs įlindo į 
vidų, o po to užgeso rūmuose ir 

. žiburys. Minia betgi nesiskirs- 
ite ir pasigirdo'balsai: “Mes iš 
čia neisime, atsakykit, išeikit” 
ir t» p.

Ir po tokių triukšmingų šau
ksmų p. Bistras betgi nepasiro
dė, tuomet buvo pasiųsta i Ka
binetą delegatai, kurie greit iš
ėję iš rumu balsiai pranešė lau- 

i kiančiai publikai, kad rūmuose 
neradę ne tik ministerių, bet ir 
karjero. “Ministeris nuo musų 

' pabėgo”,—sake delegatas.

COLDS
Tel. Lafayette 4223

Phimbing, Heating 
Kailio lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška.

3228 W. 38th •' ' ' jChicago, Ui.

IS pirmo pasirodymo slogų
— vartok Dr. Humphreys’ 
“77”. Prnialinkit Salti >S Jūsų 
sistemos • Jos taipgi geros 
nuo gripo/ Laikykit ’ namie 
”77". Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. "77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit ”77” šiandie

At all Druggiats 30 centą.
HUMPHREYS’ HOMJSO. MEDICINECO. 

156 yVilliarp Street, New York

SKAITYTOJAU!

penkių metų

BRING’yOUR

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Dr. Gili, Specialistas •
40 No. Wells St., ,

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

PėtnyČioj: 9-6. Utarninke, Sercdoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-^

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Fotam

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPlPPtriMiHT riAvoA

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar- 
priedais duoda daug ku- 
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami N au jienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

C|*T NO. H63

Vardas

Adresus

Miestas ................... ............ State
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

frs>$

us about

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit u; 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponu 
Už pusę metų   75 kuponu:
Už tris mėnesius .... 35 kuponui

Taip dirbdamas nepajusi 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku 
pųnų, už kurį teks geriausia 
dovana.

.Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.
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MUSŲ MOTERIMS
l  »—■—Veda Dora Vilkienė ■■■-—

Kį IR KAIP VIRTI KANADOS OBUOLIŲ
RITU LIS

kitur. Bet reikia paslėpti vari- lips daug( skruzdžių, reikia ją 
duo, nes jei tų miltų priėdę apipilti karšiu vandeniu. Pas- 
tarakonai atsigertų vandens, kum išspausti 
tad “vaistai” neveiktų. Persų1 padėti lėkštę;
milteliai tarakonus tik apkurti
na. Pastipusius tarakonus rei
kia sušluoti ir sudeginti.

(išgręžti) ir vėl 
iki išnaikinsi vi-

TOMATŲ SRIUBA SU SUR1U

blėkinė su toma-

•> sviesto 
baltų miltų

1 •> kvortos pieno 
kvortos 
tomis, 
šaukštu 
šaukštu
puoduką tarkuoto Ameri

koniško sūrio.
Išvirk pieną Sudėk sviestą

Supilk iškoštas to- 
Pridėk 1 šaukštuką 
Nuimk nuo ugnies.

pilk pieną, 
matės.
druskas.
Prieš paduosiant i stalą sudėk
sūrį. Įdėk į kiekvieną torielj 
truputį plaktos, saldžios Sme
tonos.

(HEOLE OMLETAS
6 lomatės (prinokusios) 

kiaušiniai e . 
šaukštu smulkiai sumalto

Druskos i V pipirų pagal sko
nio.

2 svogūnu
l šaukštą sviesto bei taukų.
Nušutink nulupk ir smulkiai 

sukapok 6 tomates. Sukapok 
svogūnus ir prid< k didelį šau
kštą baltos druskos trupinių. 
Kepink svogūnus ir duonas 
t lupinius svieste pakol jie pa
ras. Sudėk į juos tomates, 
druską ir pipirus, tegul verda 
ant mažos ugnies ŲĮ valandos. 
Išplak kiaušinius kaip dėl 
kiaušinienės, sudėk kumpį ir 
kepk ant karštos skaurados. 
Kaip iškepsi kiaušinius pavi
dale blyno, 
uždėk 
užpilk 
gunų 
nių.

Suvyniok blyną, 
ant didelio torielio, ir 
dažala iš tomą tų, svo- 

ir baltos duonos trupi-

KEIKTAS KUMPIS
.’lrirkes kumpio - 1 co

lio storumo.
13 4. puoduko pieno
2 kaukštukai mustardos
•/2 šaukštuko druskos 

šaukštuko pipirų
1 š&uk&tas milty

54 puoduko šalto pieno.
Išvirk, o paskui pakepink 

kumpį. Paduok mi sekamu ■da
žalu. Ištarpyk rusvąjį cukrų 
likusiame nuo kumpio kepimo 
dažale, 
pieno.
miltus, druskos su šaltu pie
nu ir supilk į karštą pieną. 
Ihiok užvirti. Užpilk ant 
kumpio. įklok bulvių prie 
kumpio.

pridėk 3/J puoduko 
štarpyk mustardą,

BULVĖS IR SVOGŪNAI

Nulupk bulves ir su tam tik
ru prietaisu išpiauk mažus ri- 
tuliukus; tų rituliukų reikia 
2 puoduku, irgi nulupk 2 
puoduku panašaus didumo 
svogūnų. Virk svogūnus pakol 
jie beveik bus išvirę. Sudek 
bulves ir 1 šaukštukų druskos 
ir virk pakol suminkštėk. Nu
sunk, bet palik sunką dėl da- 
žalo. Sudėk daržoves ant to- 
rielio ir apipilk baltu tirštu 
dažalu, į kurį supilk sunką ku
rioje virė bulvės ir svogūnai. 
Apibarstyk tarkuotu suriu, 
padėk į pečių, kad viršus pa
pustu. Apibarstyk kapotomis 
petruškomis.

GRABE NUT PUDINGAS

2 puoduku pieno
Vi puoduko Grape Nuts 

(panašus j juodos duonos 
trupinius)

1 kiaušinis 
į šaukštai

šaukšto
šaukšto
šaukšto

cukraus 
druskos 
vanillos 
sviesto. .*4

Užpilk Grape Nuts karštu 
pienu. Uždengk ir tegul pa
stovi šiltoj vietoj 10 minutų. 
Suplak cukrų ir kiaušinį. Su
dėk į Grape Nu t. Pridėk drus
ką, vanillą ir 
tą. Kepk ne 
je 40 minutų. 
tu pienu arba

Ištirpytą svies- 
karštama pečiu- 

Paduok su šil- 
smetona.

puoduku miltų , 
šaukštuką druskos

baking podde-šaukštuku 
rio.

sviesto bei tnu-2 š
kų.
3/4 puoduko pieno.
•I smulkiai supiaustyli obuo

liai. Išsijok miltus, baking 
povvderį ir driuka keturius sy
kius. įtrink taukus į miltus 
su pirštais. Pridėk pieną. Iš
kočiok vieno colio storumo, 
apdengk obuoliais. Suvyniok ir 
padėk ant ištaukuotos Klėties.

Išvirk atskyrai:
l puoduką cukrau* 

. l/o puoduko vandens.
šaukštuko cinamonų.

Užpilk ant ritulio, kepk 
ną valandą aplaistydamii. 
duok karštą su plakta 
na.

vie-
Pa- 

smeto

Seimininkėms Patarimai
Prūsokai (tarakonai) išnyks

ta, kada virtuvė labai švari, 
nakčiai 
•rymų, kibirų su pamazgomis, 

liekanų stalčiuose, ant 
ar stalo ir kitur. Betcntynų 

gana dažnai prūsokai ateina ir 
tarako- 
sumai- 

tabako,
šmul

iu žir- 
nakčiai

nų galima gintis šitaip: 
syti lygiomis deginto 

.’ukitaus pudros (labai 
kūli sumalto cukraus) 
nių miltų, ir tą mišinį
•šbarstyti apie |M*čių, ant len 
lynų, kampuos, stalčiuose ir

No. 2542. Irgi naujos mados suk
nia, tik kad su trumpoms ranko
vėms ir be sagučių. Ją irgi nesun
ku pasiūti.

Sukirptos mieros 16 metų, ir nuo 
36 iki 44 colių per krutinę. 36 mie- 
ral reikia 3% yardo 40 colių materi
jos ir Mi yardo skirtingos materijos 
apikaklei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba lenuos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškui reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

'NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

*0ia įdedu 15 centų ir prašau at- 
I ‘

siųsti man pavyzdi No-.............
Miaroa----------- --------- per kratinę

(Vardas ir pavarde)

(Mfortas ir valst.)

Prancūzų žalumynai (kum- 
parvosas) labai 
dai. 
jau 
dais 
lis.

nuo- 
t įlo
miu

stiprųs
Jų užėdę tarakonai 

stimpa. Bet su tais 
reikia labai atsargiai
Prieš barstant juos reikia 

visus indus iš viriu ves išnešti. 
Pabarščius virtuvę uždaryti. 
Byto metą, tarakonus ir pran
cūzų žalumynus gražiai susiu
vus sudeginti, virtuvę, lenty
nas, stalus ir kilus daiktus 
numazgoti ir lik tada sunešti 
indus.

sa lizdą.
Jas galima

taip: paimti truputį medaus ir 
sumaišius jj su mielėmis pa
dėti į lekšU'les ir pastatyti to
se vietose, kur yra skruzdžių. 
Po dviejų, trijų dienų skruz
dėlės- išnyks.

Dar galima vartoti ir malkų 
nelenus. nes skruzdės- ir ju nc-

išnaikinti dar ši-

apkenčia.—ž. ir V

ŽIURKIŲ IR PELIŲ 
NAIKINIMAS

Xi! Xi±m:,r s::: «"• mimievicz-vmiene 
tepalais. Jj reikia tepti ant ma
žų duonos' ar mėsos gabalėlių, 
panašių į sandvičius; su jais 
reikia elgtis atsargiai ir sau
goti, kad jų neįialicstų nei ka
tės, nei šunes, o ypač vaikai. 
Priėdusios fosforo tepalo žiur
kės nori 
pastimpa, 
pastatyti 
kalkėmis 
pus 
šalia jų lėkštę 
tas viskas tinka vartoti 
tuose, malkinėse ir kitose 
gyvi narnose trobose.

Geras yra tarakonams gau
dyti šitoks būdas: paimkite 
pintinę. į ją įdėkile bet kaip 
suglamžytą popierą, pav., laik
raštį, ir nakčiai pastatykite 
ten, kur dažniausiai susiren
ka. Per naktį jų prilenda į 
popitirą ir rytą bereikia popie- 
rą išmesti į pečių ir baigia. 
Taip, be jokio pavojaus, gali
ma ir visus tarakonus išnai
kinti.

Kai kuriuose namuose, daž
niausiai pietinėse 
siranda skruzdžių, 
ne taip jau lenpv 
Norint su jomis pradė*. • k»<\ 
\isų pirn\‘< rė kia pab irsty 
kalkėm N tas vieti 
dėlės <l:i.’ni: trJai 
arba pas»ityl: lėkštes su mui
linu s i M ii vandeniu arba 
patepti :as vietas' actu (esen
cija). Galima ių lizdus išnai
kinti ši oir k je vietoje, kur 
eina skruzdėlė' (o jos eina 
vienu taku) reikia pastatyti 
lėkštės su sušlapinta muilinu 
vandeniu ir pabarstyta cukru
mi kempe. Kada i kempę pri-

Galima žiurkes ir peles 
dyti su siųstomis įdėjus 
ros, lašinių arba sūrio, 
geriausia ir greičiausia 
monė naikinti žiurkes yra 
dai. 'Tiesa, nuodyti 
kiek pavojinga,

gau- 
deš- 

Nors 
prie- 
nuū

ži u rkes 
nes jos gali

gerti, o atsigerosios 
Taip pat galima 

indą su negesintomis 
sumaiyšytomis per

su* ruginiais miltais, ir 
su vandeniu; 

tvar-
ne-

Galima 
naikinti žiurkės šiuo bildu: su
kaustę paprastą) kamštį, Iš
kepk ite taukuose, 
barstykite tose 
daugiausia jų yra. 
skanumyną 
po to stimpa, 
yra plyšių, juos

pastipti po grindimis ar kitur, užlipdyti 
kur jas pasiekti sunku ir ta-

paskui pri- 
vietose, kur

Žiurkės tą 
godžiai ryja ir 

Jeigu grindyse 
būtinai rei

ki tu ir apiberti 
trintu stiklu.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 __
Ęaigusi ak u Še- ’
rijos kolegiją;

praktika-
v Ilsi l’ennsyl-
vanijos ligon- £
bučiuose. Sąži

p.dar ■ KF" 
nauja, visokio-■ 
so ligose pucABT*. ■
gimdymą, laike ■
gimdymo ir po I >. 
gimdymo.

Už dyką pa- 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei- 'K
kaluo mote MmK ‘ J 
rims ir mergi KgJ&jkT/jTMg 
noms kreipki AfLęlH
tės, o rasite pu H 4 
gclbą. ■

Valandos nu< :
8 ryto iki 1 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare. s

Tel. Blvd. 9138 
. Woitkiewtea» 

BANIS

AKUftERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
ki o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St

^DR, HERZMAN^
Gerai lietuviams žinoniąs per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 f. ▼.

Telefonais:

2559

sienose, at- 
šie- svečiai 

t išprašyti.

kur skruz- 
vaikščioja,

No. 25,59. Ndujos mados suknia. 
Ypač naujai ir neblogai atrodo apa
čia šios suknelės.

Sukirptos mieros 16 metų ir nuo 
36 iki 40 colių per krutinę, 36 mie- 
rai reikia 5% yardo 40 colių mate
rijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No--- --------
Mieros per krutinę

4Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Lietuviai Advokatai
Didelė daugybė nelaimių paeina 
nuo prnato matymo.

Muaų aveikata, mu«ų paaiaeki- 
maa ir dažnai pati gyvaatia 
priklauao nuo skaistaus, gero 
ir smagaus regėjimo.

DR. G. SERNER ()._ I).
Lietuvi* Akių Hpecinlistua

3333 So. Halsted St.
Valandos: nuo I iki 9 

1 Nedėlioj: nuo 10 iki 1 

į Akiniai $5 ir augščiau

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

. ■ , ■ ■■ ■ ...............

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. , 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandoa:. 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

- . - - -- r--*

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

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

, Vakarais •
3241 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repųblic 9600

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, lllinoia
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Namų

W. Washington St. 
Washington & Clark

Tel.: Hyde Park 8395 LIETUVIAI DAKTARAI

J. P. WA1TCHES
• Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, I*L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
■* ♦ • i > « į t»• i i • ; • ■< 1

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl- 
me abstraktų ir nejudinamo ku
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S, Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š) kuponą’ kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į menesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—-150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

..........*..................................... Atkirpk čia ..................................................
Data: Lapkričio 9, 1925 _____________________ _

.**V CO R p °
PRESENTFORiREDęMnT 

UNITED PR0FII'į^_lWOl\
9EN P«EPAID ro Zt

Pą^^SlJjRING CORPORATION SŽj

arx(K< o»>*«»;aiiw ■<♦»*>.____

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulcvar4 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted SL 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, r

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee At«m Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 4 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 86Š8 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

. ........ —M—— I I /

Boulevard 8686 ' Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas
8133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė.., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

retxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrenc8 P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandoš:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *xxxxxxxxfxxxxixxxrxxxzxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

----------------------------—>

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO J

---------------------------------------------------—u
Res. 6600 S. Artėsian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

dr: p. z. zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.,
Chicago, 11),

■ ■■ ■

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: •nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki $» 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A/Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaflių Ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicaga 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasitelraek
Dr.A H. BLUMENTHAL

Optometriet 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-to« 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir BĮ ne 
Island. Qfiso valandos nuo 2 Ori 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

Butkus Undertaking
Co., Ine.

\ P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigiai dėl vyrų, .mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

I



AMALGAMEITŲ UNIJA LAIMĖJO.

NAUJIENOS
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the Lithuanian Mewa Puh. Co. Ine.

_____ Editor P. GRIGAITIS
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .......... ...____ _ 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00

.Dviem mėnesiams .. ..... 1.60
Vienam mėnesiui .... ...........   .76
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...............L.................... $7.00
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Metams $8.00

Entered as Second Class Mattel 
11 are h 17th, 1914, at the Poat Office 
of ''hieago, III., under the net of 
Maiih 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8580.

Pusei metų .... ..........................- 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

' H AB J IENOS,“ CWf m

Yorke kėlė triukšmą prieš unijos vadus, priešinosi asses- 
smentams streikieriu naudai ir net kai kur agitavo narius 
sustabdyti duoklių mokėjimą unijai! '

Komunistai šitip elgiasi visuomet: kai organizuotieji 
darbininkai veda sunkiausią kovą su darbdaviais, tai ko
munistai visas savo kanuoles atkreipia prieš organizaci
ją, nepaisydami, kad tuo jie gali sudemoralizuot darbi
ninkus ir padėt laimėt kovą darbdaviams.

BUVO SUNKI IR PAVOJINGA UNIJAI KOVA.

KITA UNIJA STREIKLAUŽIŲ ROLĖJE

CHICAGOS UNISTŲ PASIDARBAVIMAS.

Yra koktu, kad šitame - šlykščiame demoralizacijos 
darbe, kuris trukdė unijos pastangas atsispirti prieš 
International Tailoring kompaniją, žymią rolę vaidino lie
tuviški komunistai. Laikraščių skaitytojai jau žino, kaip 
atkakliai tie gaivalai darbavosi lietuvių rubsiuvių lokale 
Brooklyne prieš streiko assessmentus. Bet to negana. 
Jie su tokiais pat elementais iš kitų tautų sudarė New 
Yorke da ir specialę organizaciją, vadinamą “veikiantį 
komitetą’’, kovai prięš unijos vadus.

Brooklyno “Laisvė“ vos kelios dienos atgal įdėjo pra
nešimą, kad tas “veikiantysis komitetas“ šaukiąs lapkri
čio 7 d. didelį masinį mitingą Cooper Union svetainėje 
“išaiškint nariams dabartinį veikimą Amalgameitų virši
ninkų unijoj“. Koks turėjo būt tas “išaiškinimas“, matyt 
iš straipsnio, išspausdinto tuojaus po tuo pranešimu.

KOMUNISTŲ “GRĘŽIMO Iš VIDAUS” TAKTIKA.

Ne tik rubsiuviąi, be£ ir tūkstančiai kitų darbininkų, 
išgirs su džiaugsmu tą žinią, kad Amalgameited Clothing 
Workers pf America, pagaliau laimėjo streiką Interna
tional Tailoring kompanijos dirbtuvėse New Yorke ir 
Chicagoje. m' \ f

Tai buvo vienas iš sunkiaušių ir pavojingiausių dar
bininkams konfliktų adatos industrijoje. Nuo jo išeigos 
priklausė kone pats Amalgameitų unijos likimas, 
ko pralaimėjimas butų reiškęs neatitaisomą 
unijai.

Strei- 
smugj

Konfliktą paaštrino ta aplinkybė, kad unija 
prieš save ne tiktai galingą kapitalistų kompaniją, bet ir 
kitą darbininkų organizaciją, apsiėmusią savo nariais 
pakeisti streikininkus. »

Kai šią vasarą pasibaigė Amalgameitų unijos sutar
ties laikas su International Tailoring kompanija, tai pa
staroji, ažuot padarius naują sutartį su Amalgameitais, 
susiderėjo su United Garment Workers unijos viršinin
kais ir paliepė seniemsiems darbininkams, susiorganiza
vusiems Amalgameitų unijoje, nešdintis lauk. Išmestieji 
darbininkai, žinoma, turėjo stoti į kovą, kad nepasilikus 
be duonos kąsnio. Bet kompanija tikėjosi, su United 
Garment Workers pagelba, lengvai apsidirbti su jais.

turėjo

Tas straipsnelis užvardintas “Amalgameitų Nariai 
Nukenčia nuo Savo Vadų“, ir jame pasakojama, kaip uni
jos vadai neva atsisaką užtartį darbininkus, kuriuos bo
sai metą iš dirbtuvių; kaip nuskriaustieji darbininkai turi 
ieškoti užtarimo “veikiančiame komitete“; kaip šis komi
tetas be “apmokamų viršininkų“ žinios iššaukęs streiką, 
ir t .t. Straipsnyje sakoma:

“Aiškiai pasirodo, kad dabartiniu laiku New 
Yorko Amalgameitų viršininkai nesirūpina darbinin
kų padėčia dirbtuvėse, bet tik rūpinasi, kad kuo dau
giausiai išplėštų iš narių pinigų.” (“L.” lapkr. 5 d.)
Biauriau siundyti unijos narius prieš viršininkus ne

galima.
Specialių duoklių ėmimą streiko reikalams komunis

tai vadina “plėšimu pinigų“, ir Amalgameitų unijos vadus 
jie piešia, kaipo darbininkų išnaudotojus!-

I būtinai reikalinga mankštini- 
1 mų, kurie tuos trukumus paša
lintų, — mankštinimų, kurie 
galvą pakeltų, nugarą ištiestų, 
knitinę praplėstų ir pilvą į sa
vo vietą įstumtų.

Kramptonas rekomenduoja, 
ypač vieną mankštinimą, kurį 
jis vadina “žiūrėjimu į žvaigž
des.” Tatai kiekvienam reika- 

1 lingu. Musų galva sujungta 
’su liemeniu tik užpakaline kiau 
šo dalimi. Todėl musų galva 

Ijau iš prigimimo turi noro svir
iu į priekį, “žiūrėjimo į žvaig
ždes” mankštinimas kaip tik tą 
svirimą sulaiko. Šio mankšti
nimo tikslas yra (sutrumpinti 
ir sustiprinti nugaros raumenis, 
kadangi jie yra linkę, ištįsti, su
silpnėti ir nustoja laikę kaip 

(reikiant musų galvą.

Tuo pačiu raumenų trumpini
mo ir standrinimo principu re
miamasi, kada norima nugąr- 
kaulį ištiesti, šonkaulius pra 
kėsli ir tuo erdvesnę krutinės 

'ląstą padaryti, kada norima iš
dribusio pilvo raumenis sutrum 

įpinti ir iš silpno bejėgiško žmo
gaus tvirtą dailų padaryti. Pla- 

■ ti, erdva krūtinė reikalinga 
tam, kad musų plaučiai nebūtų 
suspausti, kad galėtų laisvai sa
vo pareigas eiti. Amerikiečiai, 
kurie savo įrodymus mėgsta 
skaičiais pamatuoti, ir tokio

Pirmadienis, Lapkr. 9, 1925

mielai mankštin- 
čia pasakysim, kad 
yra natūralus mank- 

Maži vaikai, kurie 
arčiau gamtos sto- 

ir šokinėja, ii

Kompanijai rūpėjo atsikratyti stiprios Amalgameitų 
unijos, kad paskui galėjus prie pirmos progos visai pa
naikinti imi ją savo dirbtuvėse. United Garment Workers 
unija yra menka Chicagoje ir New Yorke, ir ji nebūtų 
pajėgusi atsilaikyti prieš kompaniją. Jos rolė šiame 
streike buvo pristatinėti kompanijai streiklaužius. Po 
to, kai darbdaviai su jos pagalba butų nugalėję Amalga
meitus, jie butų pasakę jai: “Mauras atliko savo darbą, 
dabar mauras gali sau eiti!”

Ir jeigu International Tailoring kompanijai butų pa
vykę išmesti Amalgameitus, tai jos pavyzdžiu butų pase
kusios ir kitos firmos. Tuo budu grasino pavojus vi
siems organizuotiems rūbų siuvimo industrijoje darbi
ninkams.

Šis pavojus tečiaus. tapo atremtas! Amalgameitai 
laimėjo mūšį. Jie prispyrė kompaniją priimti atgal paša
lintuosius darbininkus ir išpildyti kitus unijos reikalavi
mus. Iš kovos, kuri grasino pakirsti Amalgameitų unijos 
gyvybės jėgą, ji išėjo sustiprėjusi ir milžiniškai padidi
nusi savo įtaką. Mes sveikiname ją su šituo laimėjimu!

Kalbant apie šį streiką, negalima neišreikšti nusiste
bėjimo ir pasipiktinimo United Garmęnt Workers vadų 
taktika. Kaip jie galėjo sutikti, kad kapitalistinė kompa
nija panaudotų juos, kaipo įrankį, kovoje prieš organi
zuotus darbininkus!

Tenka pažymėti, kad ir Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai atsisakė sudrausti garmentiečius nuo* tokio 
išdavikiško elgesio. Vienok Chicagos Darbo Federacija 
parodė daugiaus darbininkiškos sąmonės ir nuo, pat pra
džios streiko stojo už Amalgameitus.

Kreditas už strėiko laimėjimą priklauso Amalga
meitų unijos vadams, kurie nepailstamai darbavosi, steng
damiesi palaikyti tvirtą dvasią streikininkuose ir aprū
pinti jų šeimynas. Iš įvairių gi unijos skyrių daugiausia 
prisidėjo prie streiko laimėjimo .chicagiečiai. Chicagos 
Amalgameitai ne tiktai šelpė streikuojančius savo drau
gus šiame mieste, bet ir siuntė dideles sumas pinigų į New 
Yorką. Be jų pagalbos New Yorkas kas žin, ar butų pa
jėgęs laikytis. .

New Yorke, mat, yra susukę savo guštas Amalgamei
tų unijoje tie “revoliucionieriai“, ką liežuviu neva “ko
voja“ už darbininkų reikalus, bet praktikoje trukdo kiek
vieną darbininkų organizacijos žinksnį. Per visą strei
ko laiką komunistinės guštos Amalgameitų unijoje Ne\v

Priešingai, nuvargusiam, su
sirūpinusiam pirkliui, kurs ne 
kiek nekreipia domesio į fizio
loginį mankštinimą, visokie 
mankštinimai reikalingi.

Kad patirti, ar fiziologininiu 
atžvilgiu viskas gerai pas žmo
gų, daromas toks mankštini
mas. Bėgama vietoje, darant 
į pusę minutės 90 žingsnių. 
Bėgant kojos keliamos tiek, kad 
užkulniais pasiekti rankų pirš
tų galus. čia daugiausia žiū
rima pulso mušimo. Reikia pa
žymėti pulsas prieš mankšti
nantis, pasimankštinus ir tas 
praslinkusis laikas, iki vėl pul
sas prasidės normalus. šis 
pastarasis laikotarpis neturi 
ilgiau tęstis, kaip minutę.

Ypač svarbi yra dvasinė 
mankštinimo pusė. Kitas ne- 
simankština tik todėl, kad tas 
jam labai nuobodu. Jei mank
štinimas butų įdomus ir džiu
gintų, jis 
tųs. Ir 
maloniausi 
štinimai. 
sakysime,
vi, ir bėgioja, 
plauko, ir žaidžia. Tik mes 
dideli, be reikalo visa kas vai
kiška be atodairos atmetam. 
Buvo laikai, kada žmogus ko
voje už būvį turėjo ir medžioti, 
ir žuvis gaudyti ir kitokiu budu 
gerai išsimankštinti. Aišku, 
kodėl ir musų laikais kultūrin
gas žmogus taip noringai me
džioja, plauko, jodinėja, bėgio
ja tyrame ore.

Dažnai gamta mums kelią 
parodo. Vos tik pradėjęs vaikš
tinėti vaikas, žaizddamas sten
giasi kitus pralenkti, pasižymė
ti, rungiasi su kitais. Ir žmo
nių miniai tinka gefos rungty
nės. Rungtynės visada buvo 
populiarios. šiandie turime 
futbolo, bokso rungtynes, se 
niau buvo kitokios. Krampto
nas ir pastebi, kad tūkstančiai 
rungtynių žiūrėtojų savo siela 
dalyvauja rungtynėse. Tas 
lengfyniavimas, stengimasis pa
sižymėti, • ta trykštanti žaidėj ų 
sveikata taip užimponuoja žiū
rėtojus, jog jie nemato nū kaip 
laikas bėga ir parsineša namo 
sveiką džiauginantį įspūdį.

Daugybė yra priemonių ir į- 
vairių mankštinimo “sistemų”. 
Visos jos tiek geros, kiek indi- 
vidualiejns atskirų žmonių rei
kalams pritaikintos, ir tiek 
blogos, kiek jos yra mechaniniu 
pobūdžio, be atodairos prakti
kuojamos. Mažai beabejoja- 

’ma, kad daugelis kūno negeru
mų paeina nuo žmogaus sielos 
trukumų. Bet dar daugiau sie
la nukenčia nuo apsileidosio kū
no. Sveikatą kūną galima iš
laikyti tik tada, kada veikiama 
ir mankštinamasi pagal pri
gimties dėsnių. Gamta mums 
gyvybę leidžia, bet ji įdėmiai 
žiuri, kad ir jos dėsniai nebū
tų mindžiojami.

< [“Kultūra“!

[Pacific and Atlantic Photo]
Don Figueroa Larrain, nauja

sis Chile respublikos preziden- mankštinimo reikalingumą skai
tąs. Jis tapo išrinktas spalių 24 čiais paremia. žmogus, kuris 
d. ir pradės prezidento pareigas valioja pasidaryti tvirtus pilvo 
eiti gruodžio 23 d. ir nugaros raumenis, gali kaip

minėjome, 50 nuoš. ilgiau gy- 
1 venti, kaip paprastai, o taip 
pat 50 nuoš. veiklesnis būti ii: 
50 nuoš. mažiau sirgti nei ne- 
galauti.

i Dabar kyla klausimas, kaip 
y pažinti ar pilvo ir nugaros rau- 

i menys pakankamai mankštin
ti. Kramptonas šį mankštini
mą laiko pagrindiniu. Kol žmo
gus, pasak jo, galįs kaip rei 
kiant šį mankštinimą atlikti, tol 
jo kūno raumenys esą tvarko
je./ Tačiau nereikia manyti, 
kad tokiam neljereiktų daugiau* 
mankštintis. Yra žmonių, ku
rie paveldėjimo ar mankštini
mosi keliu labai puikiai iš oro 
atrodo, bet dažnai skundžiasi 
išvidiniais negerumais. Kitas, 
nors ir puikiai atrodo, raume
ningas, bet, žiūrėk, pabėgu 
kiek ir užduso. Vadinas, ne

injąnkštinimas tiems atsilikė
liams paskatinti augti ir tvirtė
ti, kad pasidarytų miLsų mus
kulatūroj harmoninga pusiaus
vyra. Poilsis po mankštinimų 
duoda progos raumenų audek
lui atsigauti ir sutvirtėti.

Tie reiškiniai glaudžiai suriš
ti su fiziologiškuoju procesu 
musų kūne laike mankštinimo
si. Kraujotaka padidėja. Man
kštinamame raumeny suplau
kia daugiau kraujo. Kraujo de-

Ir šitokią agitaciją jie vedė unijoje tuomet, kai arti
nosi pats kritiškiausias momentas streikininkams — kai 
International Tailoring kompanija jau buvo pradėjusi de
rybas su unija dėl susitaikymo. Vienas klaidingas žinks- 
nis iš unijos pusės šitokiame momente galėjo pakreipti 
visą dalyką blogon pusėn ir nustumti streiko užbaigimą! guonis eikvojamas. Todėl širdis 
tolyn. . /

Laimėjusieji streiką rubsiuviai tikrai neturi už ką 
būt dėkingi tiems nekviestiems savo “užtarėjams“. Bet 
kas žin, ar Ahialgameitų unija pakęs, kad jos viduje eitų kraują po visą kūną. Kvėpavi- 
šitoks begėdiškas ardymo darbas?

ir kraujotaka :jo reikalauja 
daugiau, širdis pradeda tan
kiau plakti, kraujo indai pilnė
ja ir susitraukdami varinėja

rnas padidėja ir į kraują pa- 
_ i tenka daugiau deguonies, kuris

Del to fakto, kad kultūrai 
žengiant į priekį, žmonės fižiš- 
kai menkėja, susirūpino pasau
lis, visuomenė, ypač didžiųjų 
miestų. Nors tos nelaimės prie
žastys ir randamos, — raume
nų mankštinimo stoka, bet dėl 
budo joms pašalinti dar moks- 

! lininkų nesusitarta. Amerika, 
Niekas, manau, neginčys, kad Į kuri iki Didžiojo karo griežtai 

dabojo, kad kariuomenė butų 
pagal bendrą planą mankština
ma, per karą gavo patirti, kad 
toks mankštinimo budus pada
ro ir daug blogybių. Tokios iš
vados paskatino amerikiečius 
atsižvelgti j atskirus žmonių 
kūno reikalavimus ir prakti- 
kuoti gyvenime individualius . pa(jarįnįai ye ka{Į J0 plrjtų kštinimai reikalingi tik kūno 

ptonas, kuris tuo klausimu bu
vo ypačiai susidomėjęs, sveika
tos palaikymą šiaip trumpai 
formuluoja: “Jei nugaros ir, 
pilvo raumenys butų tvirti, ga
lima butų išgyventi fiO nuoš. il
giau, kaip paprastai gyvena
ma“.

Bet, deja, ne 
nės pripažįsta 
mankštinti. Darbo žmogus 
dažnai pasako: “kuriems ga
lams man tie mankštinimai? 
Aš pakankamai prisimankštinu 
savo darbą bedirbdamas.“ 

Su tuo negalima sutikti. Rei
kia gerai žinoti, ką žodžiu 
“mankštinimas.” suprantame. 
Ir fortepianistas “mankštinasi,” 
bėgiodamas savo pirštais po

St. Paliulis.

Kūno Kultūra
Dr.

(Sekant
W. Schweisheimer’iu)'

reikalinga žmogui, — tiek pro
to, tiek raumenų darbininkui, 
— kūnas mankštinti. Bet klys
tų, jei kas manytų, kad proto 
darbininkui tinka tie patys kū
no lavinimai, kaip ir raumeni
mis dirbančiam. Nuolatinis vie
nodas darbas veikia žmogų vie
našališkai ir todėl kenkia jam. 
Tam išvengti reikalinga tikrų 
priemonių, kurios nustatytų 
žmogaus kūne pusiausvyrą, 
padėtų jam visapusiškai plėto
tis.

Kaip negali žmogaus kūnas 
vienodu maistu tenkintis, -— 
reikia jam baltymų, riebalų, 
anglies hidratų, druskų, van
dens, vitaminų, — taip žalinga 
jam butų ir tų pačių raumenų 
nuolatinis įtempimas. Reikia 
visi raumenys mankštinti. La
vinimai, pritaikinti skyrium 
kiekvienam asmeniui, atsižvel
giant į jų individualius reikala
vimus, daugiau * padės, negu 
nuolatinis mankštinimasis pa
gal tam tikrą “sistemą."’

Mokslininkas arba paprastas 
knygų vedėjas, kuris visą dieną
yra pririštas prie savo rašomo- fortepiano klaviturą, ir futbo- 
jo stalo, privalo kitokių kūno listas, ir paprastas darbininkas 
mankštinimų, negu koks prekių — kiekvienas saviškai mankšti- 
sandėlio tarnautojas, kurs visą nas.
dieną ant kojų, nuolat juda, kuris mankštinimas, nors

'pašalina anglies dvideginį. Gy- visa kas jo yra tvarkinga, 
viau darbuojasi ir linmfos in-j Norint vėl kaip reikiant ati 
dai, pašalindami 
įvairias atmatas.
kūno organai esti sujungti ir reikia ir tam žmogui, 
pakaitoj reakcija vyksta spar- sveikas 
čiau.

( Kramptonas tikrame mankš- n^ai iš pradžios turi būti leng- 
tinime skiria z tris savumus: vesni, o paskum sunkesni, 
anatominę, fiziologinę it dvasi
nę įtaką. Anatominė įtaka pa
deda žmogaus kunui taip susi
tvarkyti, kad visi organai ga
lėtų tinkamai eiti savo parei
gas. : 
bėkasio ranka.
tvirtai spaudžia savo delne lo- gvy mankštinimų.
petos kotą ir duoda darbo ran-1 Per daug mankštintis, aišku, 
kos raumenimis. Tokio da<;- kad ne gera. Fiziologiniai man-

iŠ raumenų taisyti širdies, plaučių, maisto 
žodžiu, visi virškinamųjų organų vęikimą, 

kuris 
_____ j atrodo, . fiziologiškai 

* mankštintis, ir tie mankštini-

Jei organizmas tvarkoj, ga
lima ir iš karto eiti prie sun
kesnių mankštinimų. Bet jei 
jaučiama kūne kokie trukumai, 
tai tokiais mankštinimais gali 

Pavyzdžiu gali būti duo- ma tik pakenkti. Tada reikia 
Kasdien jis pradėti nuo paprasčiausių len-

į raumenys yra susitraukę, su-j sveikatai palaikyti ir jos šiek 
kietėję ir jam sunku yra, ar-.tiek susitaupyti kitai dienai, 
ba net jis ir visai negali gerai Geriausi fiziologiniai mankšti

Tas pats nimai yra tie, kurie panašus j 
natūralius kūno judėjimus, ku- 

raumenims
nuro- 

Daugelio žmonių, ar ■ tai dytoj krypty. Čia turimi gai
voj mankštinimai, kurie visam

savo pirštų ištiesti.
ir su rankų raumenimis.

Fiziologiniu atžvilgiu . sten-'rie duoda musų 
giamasi pažadinti organų veiki-įdirbti jau jiems gamtos 
ma.
dėl netinkamo mankštinimosi ar

visi dar žmo- nesimankštinimo visai, nefunk- musų kunui neturalioj krypty 
reikalą kūną cionuoja kaip reikiant viduriai, duoda darbo. Tokie mankštini- 

...... .................... _ pasivaikščiojimai, šeJų dirksnių sistema esti sudar
kyta, širdies veikimas silpnas, kiai, bėgimai, lipimai, plauky- 
nereguliarus.

Dvasios atžvilgiu mankštini
mas turi nuraminti, džiuginti, 
sudaryti malonią pramogą. 
Minkštinimas nustoja žymios 
dalies savo įtakos, jei jis yra 
neįdomus, nuobodus.

Apskritai, galime sakyti, kad 
kiekvienas žmogus \ reikalingas 
anatominio mankštinimo. Yra 
daug žmonių, —r vyrų, moterų,

Nesakome, kad vienas, vaikų, — įdubusiomis kratinė-
----  , jjj, nusvirusiais pečiais, palin-

mai, žaidimai iv, žinoma rung 
iynės. Bet netinka mankštin
ti kurių atskirų raumenų gru-

Gulbranaen Tradn Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, I 
Lengvai -grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip i 
su rankom grojant. Galimrt pirk- i 

’ti mokant $3.00 j savaitę.
Pamatykite pas L

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St. j

Fiziologinių mankštinimų pa
vyzdžiu gali būti laiškanešys 
Visą dieną jis ant kojų, ir, ma
nau,/ paklaustas, jis nesiskųstų, 
kad dar per maža išsimankšti 
nęs.
tas pats. Kad jo raumenys 
tuo nuolatiniu monotoningu^iu 
neharmoningai išlavinti, patir
sime davę jam kokį nors sve 
timą mankštinimą, kad ir pa
bėgti. Kitais žodžiais, jis yra 
fiziškai vis dėlto siaurai apri- 
------ Jis reikalingas fiziolo-

Bet jo mankštinimas vis 
Kad jo raumenys

' s ** i • ** * j , # ’ r » | ’ v j

visur bėgioja. Taip pat ir tie kam malonus ir naudingas bu- kusja į priekį galva, tatsikišu-
~-----perdaug Juda, tų,, visiems tiktų. Raumenų siu pilvu. Jei jau ir viena šių

arba pašto darbininkui, dirbant kasmetinį išorinių žymių pas ką paste-
pasiuntinys dviratininkas, rei- darbą dąžnai įtempti ir mankš- binia, aišku, kad jo anatomijoj
kalingi tam tikrų priemonių tiriami vieni kurie Raumenys, ne visa kas tvarkoj.
raumenų pusiausvyrai Ir kūno Kiti raumenys neliečiami ir jie organai suspausti ir negali lais-’ginęs mankštinimo įtakos toms 
sveikatai palaikyti.

žmonės, kurie 
pav., laiškanešys,

Raumenų siu pilvu. Jei jau ir viena šių

Raumenys, ne visa kas tvarkoj. Vidaus į botas.
• a I O • • - - - * * -

todėl silpni, čia ir reikalingasvai tarpti ir funkcionuoti čia riboms praplėsti.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšiea anglis. Musų atsvėrimas , 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Mercnants Association, utsveri- ; 
mas per Liscenced City Weigh- i 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 »*• 
Englewo<xl 1760

i
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Sveikatos Dalykai
NAUJIENOS, Chicago, ffl.

kia pasakyti, kad daugeliui li- 
Igonių tai neprieinama, nors sau

L

Džiovos gydymas ultraviole
tine šviesa 

• f ”

• Rašo Dr. A. MontVidas

Neišdėstinėsiu čia šviesos' pirma įpratinamas būti lauke 
principų, nes dalykas kompli- aprėdytas, paskui nurengtas, o 
knotas ir ne visi suprastų ir, jau toliau pradedama jo kūnų 
apart to, nesinori nukrypti į šivtinti saulės spinduliais. Pir-
fizikos mokslą, kada kalbama ma letenos ir per kelias tik 
apie kitų dalykų. Užtenka paJ minutes, paskui letenos ir 
stebėti, kad saules šviesoj y va blauzdos, vėliau letenos, btau^- 
visokių spinduliu, o kas augš- dos ir klubai ir taip einama 
ciau jų siekia, tie vadinasi ui--aukštyn iki galvos, Galva ne- 
travioletiniais. Visi spinduliai švitinama. Prie pirmiau švi-
eina vilnimis arba vingiais. Nuo, tintos kūno dalies kas diena 
vingių ilgumo priklauso ir jų pridedama kelios minu los dau- 
tankumas. Nuo šito priklauso{giaU. Žinoma, gydymas tęsia- 
ir spindulių spalvos. Iš šito si mėnesius, arba metus, dve- 
paeina ir įvariių spindulių jus', ir ilgiau, kol liga pilnai 
skirtingas fizinis ir cheminis dingsta, bet greitesnio budo 
veikimas. (nerti. Chirurgija gali išrūdyti

Ultriavioldtiniai spinduliai trumpasis kelias, bet ji sudar- 
šilumos daro labai mažai, už- ko kūnų, tankiai nepagydo ir
tad cheminio veiklumo jie tu
ri daugiau už kitus spindulius. 
Kartais jie ir vadinami veik
liausiais spinduliais. Kiek yrrt 
ištirta, be jų nesitvertų jokios 
gyvosios medžiagos. Jie varto
jami industrijoj, chemijoj, ag
rikultūroj ir kitur. Vartojami 
jie vis labiau ir labiau medi
cinoj. Ištikro, medicinoj jų 
naudojimas lokis platus, kad 
knyga apie tai galima butų 
parašyti. . Aš čia kalbėsiu apie 
jų vartojimų- tik džiovos gy
dyme, ir tai labai sutraukto]

neretai liga vėl pasikartoja, nes 
.džiova, nors ir pasireiškia tik 
.vienoj ar kitoj vietoj, vienok 
'skaitosi viso kūno liga. Kada 
Škunas yra drūtas ir turi atspa
ros, džiova nelimpa. . Yra ištir
pta, kad tik tuomet apsergama 
džiova, kada kūnas susilpnėja ir 
netenka atsparos. Sudrutink 
kūną, atsiras jame atsparos — 
ir džiovos bacilai išdvės jame. 
Drugio gydymui turime kininą, 

(kuri žudo drugio gaivalus, o mė
soms nepakenkia. Difterijoj 
vartojame antitoksiną, kuris

formoj.
Negalima sakyti, kad ultra

violetinės šviesos reikšmę su
prato ir įvertino tik moderni
niai gydytojai. Iš medicinos 
istorijos matosi, kad ‘medici
nos tėvas” Hipokrates jau gy- 
d£ saulės šviesa. Senovės ger
manų šeimos laikydavo ligotus 
vaikus ant slogų. 1801 metuo
se Ritter atrado, kad be New- 
tono ištirtų septynių šviesos 
spindulių yra da ultravioleti
niai spinduliai. 1893 m. gar
susis Finsen paskelbė savo 
tirinėjimų davinius, kurie aiš
kiai įrodė, kode! saulės šviesa 
yra svarbi sveikatos išlaiky
me ir ligų gydyme. Pasire
miant kitų ištirimais Rocntgc- 
nas suranda taip vadinamus 
X-spindulius 1895 m. Įvairių 
spindulių išstudijavimas ir net 
išmokimas juos padaryti elek
tros pagelba atidarė platų ke
lią medicinoje ligų pažinoji
mui, jų gydymui ir nuo jų ap
sisaugojimui.

Apie gydymą • giliai kūne 
esančios džiovos saulės šviesa 
pirmiausiai prabilo Lyonso chi
rurgų mokykla Francijoj. Jau 
1903 m. paskilbęs chirurgas 
Bollier steigta Šveicarijoj kli
niką, kurioj gydoma saules 
šviesa taip vadinamoji chirur
ginė džiova, t. y. kaulų, sąna
rių, liaukų ir panašių vietų 
džiova, kuri pirma skaitėsi be 
peilio pagelbos neišgydoma. 
Praktika parodė, kad džiovos 
gydymas saule Kollierio klini
koj yra tokis džiugi na t is, kad 
ne viena chirurgine įstaiga ne
gali pasilyginti. Apie gydymo 

’tekniką nekalbėsiu, nes tai il
ga istorija, bet verta suminėti, 
kad Boilerio klinikoj ligonis j

neutralizuoja bakterijų padary
tus nuodus. Džiovai tokių vais
tų nėra.’ Viskas priklauso nuo 
to, ar atsiras pas ligonį atspa
ros ligą apgalėti. Tą atsparą 
reikia kurti, auklėti. Seniau bu
vo manoma, kad geras maistas 
ją padarys, todėl duodavo ligo
niui porą kvortų pieno ir kokį 

(tuziną kiaušinių dienoj. Sveikas 
; žmogus tiek maisto neįveiktų, o 
ligonį jis tankiai į grabų nuva
lydavo. Nesakau, kad maistas 
nesvarbus džiovoj, bet persival
gymas kenkia. Džiovininkas 
negali daug suvalgyti. Nesa
kau taipgi, kad viena saulės 
šviesa arba dirbtinoji ultravio
letinė šviesa padarys viską.JVie- 
na šviesa be pasilsio, be tyro 
oro, be tinkamo maistfl nepa
gelbės. Ji yra tik priedas prie 

‘kitų dalykų. ‘Pastaraisiais lai
kais gydytojai suprato, kad pro
tinis ir fizinis pailsis džiovos 

gydyme, ypač plaučių džiovos,> 
daugiau reikšmės turi, negu vi
si kiti dalykai. Seniau buvo ti
kėta, kad tyras oras yra vienin
telis vaistas džiovai. Ligonius 
laikydavo lauke, nors Čia juos 
sniegais užpustytų. Oras nors 
ir svarbus elementas, bet pasil- 
sis už jį kur kas svarbesnis 
džiovoj, švitinimas saulės spin
duliais arba dirbtiniais ultravio
letiniais spinduliais irgi dau
giau drutina ligonį prieš ligą, 
negu oras ir maistas. Negalima 
atmesti tyro oro, ne tinkamo 
maisto džiovos gydyme. Geri 
daviniai gaunami tik visus juos 
vartojant, nors vieni jų yra di
desnės, kiti mažesnės svarbos.

Grįžtant prie švitinimų sau
lės šviesa džiovos gydyme, rei-

lė šviečia visiems. Viena, ligo
nis pats negali švitintis, nes 
gali pasidaryti daugiau blogo, 
negu gero. Kas gi butų, jei 
ligonis pats nusipirktų vaistus 
ir gertų, Kalbu apie tikrus 
vaistus, o. ne patentuotus skys
timėlius. Pusė ligonių be laiko 
išmirtų. Taip pat ir ultraviole
tinė šviesa turi būti duodama
dozoms, saiku, šitas dožas ga
li pritaikyti tik patyręs gydyto
jas. Nes vienam ligoniui gali
ma duoti didesnės, kitam ma
žesnės dozos. Kitiems ligo
niams visai negalima duoti ar
ba reikia laukti, kol dings tani 
tikri, simptomai. Apie tai čia 
vieną-kitą žodį ir reikia pasa
kyti. Raudonplaukiai žmonės 
tankiai visai nepasiduoda šviti
nimams nė saulės šviesa, nė ul
travioletine Šviesa, nė ultraviole 
tinę dirbtina šviesa, nes jų oda 
greitai įdega ir karštis kūne 
pakyla. Geltonplaukiai irgi yra 
lepus, todėl pirmutinės švitini
mo dozos jiems turi būti labai 
trumpos. Jei ligonio oda nuo 
švitinimų darosi greitai ruda, 
jam galima duoti didesnes do- 
z'as ir yra žinoma, kad tokie li
goniai turi gerą progą pasveik
ti. Apart to, yra ištirta, kad 
ultravioletinė šviesa paskatina 
kraujo cirkuliaciją, padidina 
metabolizmą, todėl ją vartoti 
ant džiovininko, kuris turi karš
čio, yra pavojinga. Karščio
buvimas džiovoj jau savaimi 
reiškia, kad ligonis yra prasta
me stovyj ir., turi gulėti lovoj 
be jokio atsikėlimo ir proto į- 
lempimo; pragrei tinta cirkulia
cija da daugiau išnešiotų džio
vos nuodus iš ligotų mėsų ir li
gonis da labiau apsirgtų. Gydy
tojas tėmija ligonio karštį ir 
pulsą ir kada šiedu įeina į pa
stovų normalumą, tuomet tik 
vartoja švitinimus. Reikia pri
durti, kad švitinimai saulės 
Šviesa geriausi tik kalnuotose 
vietose, kaip Šveicarijoj, Kolo
rado] ir kitur, šiek-tiek gali
ma jais, naudotis ir lygumose. 
Miestų gyventojai, kurie džiova 
serga tankiau negu kaimiečiai,
tikros saulės šviesos negauna, 
nes dulkės ir durnai sugeria 
didžiumą ultravioletinių spindu
lių. Per stiklą jie irgi neperei
na. čia jau prisieina vartoti 
žibintuvą, kuris duoda ultravio
letinę šviesą ir kuris pusėtinai 
kainuoja. Tečiaus daugelis gy
dytojų ir džiovininkų įstaigų Si
tus žibintuvus turi įsitaisę, nes 
jais gydoma ir visą eilę kitų li
gų, kaip tai rachitas, kroninis 
kaulų įdegimas, silpnumas, tū
los odos ligos ir t.t. Vokietijoj, 
toje moderninės medicinos ša
lyj, kvorco žibintuvai randami 
kiekvienoj klinikoj, ligoninėj ir 
pas didžiumą pavienių gydytojų. 
Bet ultravioletinė šviesa ten 
vartojami daugiausiai tik silpnų 
ir mažakraujų sveikatos atgrie- 
bimui, sustiprėjimui.

Tūli gydytojai sako, kad sau
lės šviesoj yra daugiau reika
lingų elementų, negu dirbtinoj 
ultravioletinėj šviesoj, džiovos 
gydymui. Kiti net atranda, kad 
saugesnė, nef joje nėra infra- 
raudonųjų spindulių, kurie daro 
daug šilumos ir plaučių džiovoj 
gali sukurstyti kraujo bėgimą. 
Tečiaus šviesa ir šiluma kitų

[l’ucific and Atlantic Photo]
Katherine Shieids iš Elgin, 

III, Lapkričio l.d. jai sukako 
102 metu.

kūno dalių džiovoj logikos ke
liu protaujant •turi būti geresnis 
gydymas, negu tik viena šviesa. 
Gyvenant Chicagoj nėra galima 
išbandyti tinkamai .gydymo 
saulės šviesa, todėl aš negaliu 
pareikšti savo nuomonės. Mano 
bandymai su dirbtina ultravio
letine šviesa yra patehkinanti, 
jeigu tinkamai vartojami. Di
džiulė Illinois ligoninė Oak Fo- 
ręst vartoja kvorco žibintuvą 
su gerais daviniais. Tokie žy
mus fizioterapistai kaip *L. Don- 
nelly, C. Fredrickson, R. Pettit 
ir kiti randa kvorco žibintuvą 
ytin naudingu džiovos gydyme, 
žinoma, kur saulės šviesa tin
kama, geriau vartoti ją.

Saule arba kvorco žibintuvu 
švitinimas ir odos parudavimas 
ne tik gelbsti džiovos gydyme, o 
ir apsaugoja nuo jos. Keli mė
nesiai atgal Cbicagos sveikatin
gumo komisijonieriuą Dr. Bun- 
desen išleido biuletiną, raginan
tį, kad publiką maudytųsi ežere. 
Jis argumentuoja, kad tūli žmo
nės sako galį parankiau išsi
maudyti namie, bet narni? mau
dynė, jis sako, yra tik švaru
mui, gi maudydamasi ežere 
duoda progos nudegti saule, ši
tas saule nusideginimas daro 
žmogų tvirtu atsispirti prieš li
gas. Nevellui yra sakoma, kad 
vandens maudynės yra geras 
daiktas, orą maudynes da geres
nis, gi saulės šviesos maudynės 
geriausios. Saulės nudeginti, 
su parudusia oda žmonės var
giai kada gauna džiovą. čia 
reikia suprasti ,kad veido ir ran
ku nušvitinimo neužtenka, v

Kadangi saulės šviesa yra ge
riausias stiprintojas arba toni
kas ir kadangi džiova limpa tik 
susilpnėjusiems, tad aišku, kaa 
reikia švitintis saulėj spindu
liais norint išvengti džiovos. Jei 
ne saulės šviesa, lai ultraviole
tine šviesa iš kvarco žibintuvo. 
Ir kadangi džiova nėra lokalu In
ga, o įsikeroja vienoj ar kitoj 
kiųu) vietoj delei abelno jo su
silpnėjimo ir tampa apgalėta tik 
visą kuhą sustiprinus, tad aiš
ku, kad džiovos gydymas negali 
būti kreipiamas tik į žaizdos 
vietą, o turi būti‘laikomas į vi
so kūno sustiprinimą. Todėl ir 
pasilsis, ir tinkamas maistas, ir 
tyras orą, ir šaulės šviesa ir ul
travioletiniai švitinimai yra 
svarbus kiekvienoj džiovos for
moj.

I

Plaučų džiovos gydyme švi
tinimai ,nėra da tiek plačiai iš
bandyti, kaip kitose jos formo-

se. Sąnarių, liaukų, kaulų, džiovoj ligonis išmokinamas re- 
odos, žarnų ir jų plėvių džiova tai kvėpuoti ir krutinės neišpu-
nepasiduoda jokiam gydymui 
taip greitai ir taip palankiai, 
kaip saulės šviesos arba kvOrco 
žibintuvo švitinimams, švitina
ma ne specialiai tas vietas, kur 
liga kerėjusi, o visą kūną. Kaip 
jau sakiau, pradedama nuo ma
žos kūno dalies' ir vis apimama 
didesnę ir švitinimo laikas vis 
labiau pailginamas. “Džiovos iš
pjauti negalima”. Išplovus 
džiovinę liauką, kaulą arba pra
plovus apimtą sanarį nereiškia, 
kad žaizda tuoj ir užgis. Kar
tais ima mėnesius ir kelis me
lus, kol ji užgyja. Po užgijimo 
toje pačioje ar kitoje vietoje. 
Plovimas sugadina tąnkiai sa
narį, padaro fandą, sveikatą da 
labiau susilpnina. Plovimas į 
žiovos paliestas vietas nėra pa
teisinamas, kuomet šviesa gali
ma yra ir ligonio sveikatą ati
taisyti ir ligą iš vienur ar kitur 
prašalinti. Dr. Donnelly sako... 
ligonių rekordai parodo, kad 
šimtai ovarų yra išimami tuo 
pačiu laiku, kada tik vienas in- 
kstukas, turbut,. todėl, kad vy
rai daro operacijas; autorius, 
abejoja, kad jei moters užsiim
tų chirurgija, ar jos tik neiš- 
piautų vyrams šimtus inkstukų 
prieš vieną ovarą”. , šitame jo 
sarkastiškame pasakyme yra 
nemaža tiesos. Operacijos da
romos daugiau be reikalo, negu 
su reikalu, ypač ant moterų. 
Džiovoj chirurgija veik visai 
neturi vietos. Pasitaiko, kad 
saule arba kvorco žibintuvu 
švitinant džiovos vietoj atsiran
da skystis, kurį tinkama kiaura 
adata galima ištraukti ir toles-* 
nis švitinimas vietą užgydo. 
Lytines liaukas, kaklo, pažastų 
ir kirkšnų liaukos, kada jos 
tampa džiovos apimtos, netoli 
visuose atsitikimuose gali būti 
išgydytos švitinimais. liaip 
daug reikės tų švitinimų, nega
lima iš kalno pasakyti, taip pat, 
kaip neg'alima nuspręsti, kiek 
reikės tyro oro, pasilsio ir mais
to!

Pasilsis viso kūno, o ypač 
džiovos apimtųjų mėsų, turi bū
ti pifmoje vietoj bile- kurios 
tuberkulozo formos gydyme. 
Taip vadinamoji imobilizacija 
nesveikų dalių privalo būti pa
daryta. Džiovinis sąnarys su
statomas ir tinkamom priemo
nėm nugarkaulio džiovoj irgi 
tajp pat padaroma. Plaučių

čiant, kad plaučiai nepersidirb
tų. Taipgi gulėjimas reikalauja 
mažiau kvėpavimo, lodei pata
riama ligoniui ilsėtis kaip dau
giau galima, švitinimai varto
jami kaipo priedas. Jie padau-I 
gina krdujo kūnelių skaitlių, pa
skatina metabolizmą, t. y. rei
kalingos atmainos kūno celėse, 
padidina kalkių ir fosforo absor- 
bavimą, suktu u; visų kūno ce
lių, sykiu ir liaukų, veiklumą, 
žodžiu, ligonis tampa stipresnis. 
Dr. Rosselet, kalbėdamas apie 
saulės šviesos . veikimą, rašo; ( 
“Tieioginis šviesos veikimas į 
giliai esančias džiovos žaizdas 
nėra įrodytas, negi! neįrodytas, 
todėl butų klaida prie' dabarti
nio musų žinojimo \kategoriniai 
užginčyti. Netiesioginis veiki
mas yra paremtas tinkamais 
faktais. Oda sugeria; šviesą, iš 
ko seka daugelis naudingų ref
leksų. Švitinimo padarytoji 
energija sugeriama kraujo, ku
ris išnešioja ją po visas kūno* 
dalis; kada ji pasiliuosuoja, tad 
stimuliuoja viduj celių degimo 
ir redukcijos procesą, šita są
lyga turbūt ir išaiškina, kodėl 
metabolizmas kūne padidėja, 
kodėl visa sveikata pasitaiso, 
kodėl padidėja atspara prieš 
esamą ir gręsiančią ligą”.

i

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
l’astebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą. v

Pinigus gavo:
20935—Rozalijai Taraškevičie- 
/ nei

11659—Anei kai Kazlauskienei
4910—Marijonai Jankauskaitei 
4920—Mari j onai Petkevičienei 
4919—Nikiforui Visgintui 
4944—Domięelei Gelumbickie- 

nei

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslė*, šlapumo, privatinė**, bU • 
to.*, utsendihtos ir užkrečiamos ligoi vii > 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
IstcisU. 30 metų

pagerintas

606
ir tikraa Europini* I 

eacide gydymas a 
Mama. Vienatinių tar
dymas nuo aifilio duš- 
damas už (Ji į* 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

Dąugiauaini chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečląmų ligų. Kad iigydžiua 
jus nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymai yra va;« 
tojamai au geru - paiUckimu dėl atgavimi 
K<iprumo silpnoms vyrama. Jo gaivinant 
jiga veikin stėbuklingai ant Rilių, v nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą ailpnietos 
ir Hunykuoiem*! vyranti. Dr.‘ RA.«h gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių. ’
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

ir jau išgydė tuksiančius žmonių. Ui ira 
užtikrinimas nerRriatienu, kad jie gaus r»- 
rą gydymą. Viehnffnb geriausiai (rengtis 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ^išbandymas ir iš- 
borntorijos enznminncija dykai su gydymu.

■Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. 

kampan Moproe St. Chicago _
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų ur> 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P»« 
nedėliais, neredomis ir subatomis nuo H 
ryto iki 8 vakare.

PAVLAVIČIA
Undertąkers CoM
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828 l----- - ,/

■■■■nmniraanmii

Matai Kas Dedasi?

<3iven oup
Redeemable rbr pyyj 

Yalu^ble
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti ; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kai{5: taupyti ir pasinau-, 
doti.

55266—Marijonai Kuraitei
22353—Kazimierai Jokubauskie- 

nei
20962—Adam Lazauskas

879—L. škleris
4930—Marcelei Urbaitienei
4948—Juozui Judeikai
4934—Marijonai Bozevičienei

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų. * •

Garsinkitės Naujienose
HITT AND RUNN““Ncvcrthclcss. It’s Far From Our Intcntion to Dišcrcdit thc Contcntion Ihal Bulis a Sccond Story Man! BY HITT
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LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, i*t> 
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliol 10 iki 1 vai. p. r

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas pat a r* 
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
temas musų kainas. Sergėkite save 
u'antis, kad nekenktų jūsų sveikata*

1515 West 47th Street
Netoli A«klan? Ava.

KIMBALL PIJANAi
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
Cagarsėjusius artistus ir nuizi- 

os ekspertus. Vien tik su Kim- 
bail grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
zikų.

Parduodam ant lengvų išhio- 
kėjimų

' PIJANŲ KRAUTUVES

1922-32 So. Halsted St.
• 4177-83 Archer Avė.
... ■■■............... —,, z

................................................... -■■■■............................. ..........‘ \

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble"
Parašė S. E. Vi tai t i s,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. |vairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigu 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebėsančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

----------------- , ka(j j0 nje|ęaa nega|į paristi.
Begelbėdamas draugui Plėstina gi jau yra pripažintas

pats ŽUVO nekarunuotu pasaulio čempio-
 nu, nes jis visus paritą, o čem- 

James Gibson. 6350 Bacine pionai ištolo jo bijosi ir nors
Avė., manąžeris A. and P. su n 
krovos prie 916 \V. 71 St., be 
gelbėdamas savo draugui įeiti 
namą, pats neteko yyvasties. 
Jo draugas Boland Buell ir pa
starojo sūnūs Ehner, kurie gy
vena virš sankrovos, išėjo ir 
netyčiomis užrakino duris, taip 
kad daugiau nebegalėjo įeiti į 
savo kambarius. Jie pasisakė 
apie tai Gibsonui ir tasis suti
ko užlipti prie lango, įeiti į na
mą ir atidaryti duris. Bet belip
damas. Gibson paslydo ir nukri
to ant šalygatvio, užsigauda- 
mas galvą. Jis neužilgo po to 
mirė nuo perskėlimo galvos.

Septyni žmonės užmušti
Pereitą» penktadienį automo

biliai Chicagoje užmušė septy- 
nius žmones, o tris sunkiai su
žeidė. šiemet automobiliai už
mušė jau 667 žmones, arba tiek 

! pat, kiek pernai per visus me-

Budavos didelį namą
Chicago neužilgo susilauks 

augščiausio namo, kokio niekur 
nėra į vakarus nuo New Yorko. 
Jį budavos Cuneo Press prie 
Michigan ir Randolph * gatvių. 
Jis bus 46 augštų. Pats namas 
turės 31 augštą, o bokštas tu
rės 15 augštų. Kito tokio augš- 
to namo Chicagoje nėra. Būda
vot! pradės už kokių pusantrų 
metų.

i ------------
\Vaukegano miestelis pritru

ko pinigų ir komisionierius 
Balz, kuris taipjau yra polici
jos ir ugniagesių viršininkas, 
paleido iš darbo 6 policistus ir 

; S ugniagesius, o už kelių dienu 
bus paleisti dar 5 policistai ii 
3 ugniagesiai.

Miesto taryba įsakė uždaryti 
visus tiltus didžiausio judėjimo 
laiku, kad tiltų atidarinėjimas 
praleisti laivus netrukdytų ju
dėjimui gatvėse. Dabar tiltai 
buvo atidavinėjami laivams vi
sokiu laiku ir dėlei to daug 

1 žmonių pavėluodavo į darbą 
arba vėlai sugryšdavo namo.

1

Užvakar du žmonės liko nu
šauti gatvėse. Walter Siglar, 
5740 So. Artesian Avė., liko 
nušautas Angelo Platjas, 2128 
W. 22 St., kada Siglar, būda
mas girtas., akmeniu išmušęs 
Platjas restorano langą. Plat
jas slapstosi.

Darbininkas Frank Camale, 
1473 Larrabee St., liko nušau
tas trijų nežinomų žudeikų, kuJ 
riems pasisekė pabėgti.

Du žmonės liko pašauti. Abu 
juos pašovė policistai.

Penki ginkluoti plėšikai 18 
gatvėj, tarp Wood ir Lincoln 
gatvių, užpuolė vežimą, kuriuo 
buvo gabenama 25 statinės al
koholio, vertės $10,000. Plėši
kai užvaldė vežimą ir juo nu-j 
važiavo, nusiveždami ir alkoho
lį.

Statomas Evanstone didelis 
ąpartmentinis namas, John 
Evans Apartments, sugriuvo, 
bet darbininkai spėjo pabėgti 
tuo išgelbėti savo gyvastis.

Sportas
PENKTADIENIO RISTYNĖS

Penktadieny, Lietuvių Audi
torijoje, ritosi naujas, pirmą 
kartą Chicagoje pasirodęs lie
tuvis ristikas M. Zanavičius —- 
Montanos “co\V boy”. Jis ritosi 
su geriausiu pasauly ristiku, 
kurio dar niekas nėra paritęs, 
Marin Plėstina. Nors Zanavi- 

čius pasirodė labai geras risti- 
kas, bet visgi šios ristynės bu
vo toli nelygios, nes Zanavi
čius yra daug lengvesnis už 
Plėstiną, pagalios Zanavičius 
ir nepretenduoja, kad jis yra 
stipriausias vyras pasauly ir 

siūlo $25,000 bile kuriam čem
pionui, bet nė vienas neina su 
juo ristis. Plėstina, anot paties 
Zanavičiaus, “tai no žmogus, 
bet tikras sloriius”. Bet Zana
vičius ir nebuvo skiriamas ris
tis su Plėstina. Ristyncs buvo 
rengiamos tarp Zanavičiaus ir 
buvusio pasauiinio Čempiono 
Stasio Zbyszkos. Jos turėjo įvy
kti lapkr. 3 d., bet kad Zbysz- 
ko pasisakė negalys pribūti, 
(ad jam pačiam prašant, tapo 
atidėtos į lapkr. 6 d. Bet tur
būt Zbyszko pabūgo Zanavi
čiaus, tad ir į antras ristynes 
neatvyko ir todėl Zanavičiui te
ko ristis su Plėstina. Ir, žino
ma, Plėstina nors i'r sunkiai pa
dirbėjęs, Zanavičių parito, pir
mą kartą j 32 min., o antrą 
kartą į 16 min. Bet Zanavičius 
vistiek pasirodė esąs labai ge
ras ristikas ir Plėstina turėjo 
užtektinai darbo ir turėjo ge
rokai pavargti, kol su juo apsi
dirbo. Plėstina daug greičiaus 
apsidirbo su buvusiu čempionu 
“Strangler’iu” Lewis, negu su 
Zanavičium. Ne veltui tad ir
Zbyszko pabūgo Zanavičiaus, 
nes veikiausia Zbyszkai butų 
tekę gultis.

Zanavičius butų labai gera ir 
lygi pora su K. Sarpalium, ypač 
kad pastarasis sakosi esąs stip
riausias lietuvis. Kodėl jiems 
nepabandyti kuris jųdviejų yra 
stipresnis ir geresnis ristikas? 
Kaip matyt, Zanavičiaus pabū
go ir “Drapiežnas Dzūkas’’, ku
ris nė vienam ristikui neduoda 
ramumo ir šiose ristynėse iš
šaukė ristis Komarą, bet Za
navičiaus nelietė. Bet tai nė 
kiek nemažina garbės “Dzū
kui”, nes Zanavičius yra ne jo 
svorio ristikas. w •

Bitosi ir daugiau porų. K. 
Sarpalius paguldė italą G. Fer- 
rero pirmą kaitą ; 15 min., an
trą karią į 10 mm. K. Požėla 
turėjo gerą priešininką, Minne- 
sotos čempioną E. Eherhardt, 
bet pastarąjį paguldė pirmą 
kartą į 42 min., o antrą 'kartą 
į 37 min. Bitosi dar Bancevi- 
čius su Glazausku; žinoma, lai
mėjo Bancevičius.

žmonių ristynėse buvo gana 
daug. —Dūdelė.

Lleiuvių Kaleliuose.
West Side

Trečiadienio vakare, lapkr. 
4 d. M. Meldažio svetainėj bu
vo centristų prakalbos, kurio
se kalbėjo jų didžiausias mi
sionierius ir pape L. Pruseika. 
Publikos buvo mažai, suvažia
vo automobiliais vien komisą-’ 
rai ir jų “denščikai” iš visų 
miesto dalių ir tai kartu suda
rė publikos 51 žmogaus. Iš
laukę publikos apie valandą 
laiko ir pamatę, kad ir susirin
kusi publika nori skirstytis, 
pagalios, pradėjo prakalbas.

Pirmininkas, atidarydamas 
prakalbas, paverkšleno, kad to
kiam “dideliam žmogui” teks 
kalbėti tuščioms sienoms. Pats 
kalbėtojas nelipo nė ant estra
dos, o kalbėjo tiesiai nuo grin
dų. Pasisakė kalbėsiąs apie 
ALDLD., bet tik kelis žodžius 
pasakęs tuoj ėmė klaidžioti po 
visą platųjį pasaulį ir šokosi 
visus' ir viską niekinti išėmus 
“matušką Boseją”. Kliuvo čia 
ir asmenims ir draugijoms, o 
kad Pruseika turi labai palai-
dų burnelę, tai savaimi supran
tama kokia ta buvo jo prakal
ba ir kaip jis apie visus tauš
kė.

Binko ir aukas. Bet kiek su
rinko, to neskelbė, turbūt visai 
mažai, nes keli buvę pašaliniai 
žmonės nedavė, o rav.. . 
gana skupųs.

Galima butu labai daug pri
rašyti apie las prakalbas, gali
ma butų ir pačiam Pruseikai 
pasakyti karčios tiesos, bet ar 
apsimoka? Nuo lo jie' nepasi
darys nors kiek protingesni, 
nė gi jų neišmokinsi žmoniš
kumo, - jie melagiais ir šmei
žikais buvo ir toliau pasiliks, 
tokia, matyti yra jau jų pru 
gimtis. —Pasaulio Vergas.

Cicero
Reikale rengimo protesto 

mitingo

Pagalios po daugiau kaip 
dviejų savaičių laukimo,' drau
gijų atstovų komitetas paskel
bė spaudoje pareiškimą, kuris 
buvo priimtas pirmame atsto
vų susirinkime, 'lai turėjo uu- 
ti padaryta pirmiausia, tada ir 
visas protesto dengimo mitin
gas butų ėjęs daug sparčiau; 
gal butų prisidėję ir daugiau 
draugijų, nes butų žinoję prie 
ko dedasi, o ir kalbėtojus gal 
butų buvę lengviau gauti, taip
jau hutų buvę lengviau įgau
ti visuomenės užuojautą. Bet 
komitetas iš K-nių ar to nesu
prato, ar kitokius išrokavi- 
mus turėjo, ir labai suvilkino 
to pareiškimo paskelbimą.

Pagalios, ir paskelbtasis pa
reiškimas yra iškraipytas ir 
vietomis ne tokis, kokį priėmė 
draugijų atstovai. Taip, drau
gijų atstovų priimtame pareiš
kime sakoma:

“Mes turime pareikšti, kad 
remsime Lietuvos demokratinę 
visuomenę ir jos politines par
tijas, kovojančias prieš kleri- / • 
kalų despotizmą”.

Paskelbtame pareiškime gi 
sakoma: “...remsime Lietu
vos demokratinę visuomenę ir 
jos politines nurtdjajs, kurios 
ves griežtų kovą prieš klerika
lus ir jų despotizmą.” Sulig 
paskelbtojo pareiškimo išeina, 
kad dabar Lietuvoje nėra to
kių partijų, kurios kovoja 
prieš klerikalizmą ir jų nerei
kia remti, bet reikia laukti su- 
sitvėrimo kokįps tai naujos 
partijos, kuri dar ves kovą ir 
tik tada ją remti.

Yra ir daugiau iškraipymų, 
bet jie yra ne tiek svarbus. 
Kas tuos iškraipymus padarė, 
aš nežinau. Bę| visgh matyt, 
kad pirmininkas nepriižuri sek
retoriaus, o gal ir abu susita
rę dirba. Aš sakiau ir sakau, 
kad ką darome, tai darykime 
atvirai ir aiškiai, o ne paslap
čiomis intriguokime.

K. P. Deveikis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?’ 

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas inusų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen-. 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą.' Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitaiv praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką spulka? .

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — paniislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Roseland. — Draugijų Sąryšio, ku
ris palaiko Aušros knygyne pirmas 
jo prelekcijas įvyks Lapkričio 9 d., 
7:30 vai. vakare Aušros kambariuose 
10900 So. Michigan Avė. Prelekcijų 
tema Tautininkai ir kitos srovės. 
Prelegentas Julius Švitra. Antros 
Sąryšio prelekcijos x įvyks Lapkričio 
19 d., 7:30 vai. vakare Aušros kam
bariuose 10900 So. Michigan Avenue. 
Prelekcijų tema Žemės klausimas 
Lietuvoje. Prelegentas Jukelis. Į able- 
ias prelekcijas įžanga veltui visiems, 
:uriems laikas pavelys atsilankyti į 

minėtas prelekcijas. <
Rengimų prelekcijų KOMITETAS

Roseland. Lapkričio 10 d.,.7:30 
vai. vakare Aušros kambariuose 
f0900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Delegatą.! ir delegatės atsilankykite 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti.

— Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU savo brolio Jono Išgu- 

naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
ton, Fa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hardwart, Conecticut. Jie 
patys ar kiti, kurie juos pažįsta mel 
džiu pranešti,

Antanina švelnienė
5514 S. Kildare Avė., Chicago, III.

PAIEŠKAI! Jurgio Baršketys, jo 
žmonos vardas Juzefą, iš namų 
šimkevičailč*. Paeina iš Raseinių 
apskr. Prašome atsiliepti, nes se
suo iš Lenkijos norėtų susižinoti. 
Aš dabar sugrįžau iš Lenkijos ir 
mačiau ją. Atsiliepkite.

Julius Kulik
1'219 Bremcii St., Milvvaukee, \Vis.

PAIEŠKAI' Pranciškaus Grigo; 
paeina iš Norgelių dvaro, Rasei
nių parapijos ir aps. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar'kiti, kurie 
iį žino atsiliepkite.

Juozas Rakauskas •
5557 Kimbark Avė., Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON dentistui ofisas, gero

je vietoje. Gali renduoti 3 kamba
rius su ofisu. Rendos *75 į mėne
sį su apšildymu ir $40 j mėnesį 
tiktai už ofisą; garu šildoma.

Kreipkitės:
3267 S. Halsted St.

/

4 ruimai rendai, šviesus, ele
ktra, gasas. Gražiai ištaisytas. 
Geistina, kad butų maža šeimy
na,’rendos $15 į mėnesį. Kreip
kitės: 3717 Parnell Avė.

RENDON krautuvė, tinka dėl ap
tiekus,. siuvėjo, barbernės, groser- 
nės ar bueernės. Labai geroje vie
toje, nėra kitų krautuvių už pusė 
mylios, šiaur-rytinis kampas 67 St.1 
ir Mozart St. Pašaukit Prospcct 
1142, Mr. Frohlich.

J1ESK0 KAMBARIU
IEŠKAU kambario prie mažos 

šeimynos, su valgiu, kad butų ne- ( 
toli nuo karų linijos, Brighton 
Park apielinkėj, arba kad ir apie _ 
South Side. Kas turit tokį kam-1 
barį, meldžiu atsišauk.

. S. T.3210 S. Ilalste<l St. Chicago. -

SIŪLYMAI KAMBARĮ^
RENDON gražus kambarys, 

garu šildomas, nebrangiai.
Caiial 0454

2019 W. 22 St.
2 fl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

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

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Sclemonavičįus 
504 \V. 33rd St. Prie NormaJ Avė.

KALENDORIAI
šiuomi pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangers, Wall l’ockets, l)c- 
Lu,xe ir Cut Cuts da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimus. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su samteliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patvs ypatiskai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS;
3210 So. Halsted.St. 
Tel. Boulevard 9663

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT PtUMBlNGA PAS MUS* 

IR SUTAUPYK IT 35%
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levi n I h n I Plumbing Snpply Co^ 

1637 West Diviaion St., 
neioli Marshfield

REIKIA OARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu \Vest 1308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 2(1 So. 
\Vestern Avė. Mums tuojau reikia 
jaiiitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
Ui mumis šiandien 
"" —...............  1 ' -'■L.’?" 1 " ■-

REIKIA DARBINiN KŲ
MOTERŲ

REIKIA ne jaunos moteries ar
ba merginos dėl pridabojimo vai
kų, mažiausias 5 metų. Duodu 
kambarį ir valgį ir primokėsiu. Aš 
esu našlys. *

K. C. .lesutis,
3717 So. (’.alifornia avė.* 

Matykit kasdien iki 1*2 vai.

REIKIA DARBININKŲ-
_ ________VYRŲ

REIKIA 25 darbininką į ge
ležies atkarpų jardą, nuolat 
darbas, 50c. į valandą.

i Atsišaukite
3647, So. Iloman Avė.

RAKANDAI
PARDUOSIU 5 kambarių rakan

dus, kaip naujus, grojiklis pianas,. 2 
į miegamo kambario setai, 7 šmotų 
valgomo kambario setas, ,3 šmotų 
mohair parlor setas, karpetai lem
pos ir kitokių smulkmenų. Visus ant 
syk ar po >vieną. Atsišaukite.

1611 W. 55th St.

PARDUOSIU už cash puikius 10 
kambarių rakandus, pigiai, .parlo- 
ro, valgomo kambario ir miegamo kambario setai, kaurai, lempos ir 
l. t. Parduosiu dalimis.
K reipkitės:
_____ 5355 S. Michigan Avė.

PAROAVIIffll '
TURIT pamatyti mano naują 

$700 vertės grojiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 i mėne^j. 
.1. Dembroski,..

2332 \V. Mudison St. 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
namo; 3 metų lysas. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
šaukit Boulevard 665-1

DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA bučernė su na 
mu arba Vienas biznis. Parduo
siu pigiai, nes turiu apleisti 
Chicagą arba mainysiu ant na
mo' Biznis geras.

FRANK DOBBOVOLSKI 
3023 W. Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė; vieta 
išdirbta, biznis eina gerai. Parda
vimo priežastis — nusipirkau for
mą. Atsišaukit tuojaus, nes norių 
parduoti į trumpą laiką.

4323 S. Wood St.
-.....................- ■ ■ .1 -    , . ■>    — — ...»

PARDAVIMUI grosernė; geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per 
dai|g metų. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Priežastį 
patirsi! ant vietos.

4505 S. Paulina St.

BULVES! BULVES %
Nepraleiskit šitos progos. Bulves 

VVisconsino pirmos rųšies $4.00 šim
tas svarų. Galima pasižiūrėti

4456 So. Honore St.
ir

544 West'37 St.
Mes gerai patyrę Šitam biznyje. 
Mes kas metai po daug karlodų par
duodam, $4.00 už 100 svarų su pr:- 

1 statymu.
Tel. Lafayette 4427

PARSIDUODA grosernė, biznis iš-
dirbtas ir gerai eina, arba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par
duodu, nes nusibodo biznį laikyti .

Atsišaukite
464.3 Wentworth Avė.

< N AMAI-ŽEME
DIDELIS Bargenas. Pardavi

mui per savininką, prie 6328-30 
So. Albany Avė. Nauji namai 
4-5 kamb. flatai, visi išrenduo- 
li, kaina, $29500, cash, $7500.

šaukite. Prospect 8588

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arha 
mainyti namus, 
formas, Jotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halated St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDUODU arba mainau ant 
mažesnio (» šeimynų kampinį mu
ro namą, gražioj vietoj tarpe di
delių bildingų arti parko, gera 
transportacija, strytkariai, elės ce
mentuotos ir apmokėtos. Rendos i 
mėnesį $399. Pečiu šildoma, namas 
gerame padėjime, ąžuolu baigtas. 
Veliju lietuviui, kuris turi *15,(109 
nr daugiau pirmo jmokėjimo, su 
kitais sutiksim. Skolos nėra, kaina 
žema. Matykit savininką ant antro 
floro. \Vm. Shimkus,

.3653 \V. Huron St., Chicago 
Tel. Kedzie 3815

PARSIDUODA mūrinis bizniavai 
namas ant kampo .3 flatai ir Storas, 
parduosiu su bizniu arba vieną na
mą. Mainysiu ant lotų, mažo namo 
arba priimsiu pirmą n.-urgiclų kaipo 
kėš, mainysiu nežiūrint kokioj vie
toj, Cicero, Bervyn f.oyns, bile kur. 
Meldžiu ateiti po numeriu

STEPHEN MESEVV1CZ, 
.39.32 So. Rockwell St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 5152
r ........... .................................................................................................................., ■■

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant ‘6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South KedzJe Are., 

Lafayette 6738
. . ..................................... /

MOKYKLOS

ANGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos,' aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LE VESKI S’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted SI., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXT
’ PAMOKOS
LIETUVIŲ KALBOS 

Dideliems ir Mažiems
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pčtųyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra • svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jų s mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEPERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA; apglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos teisių, laiš
kų rašymo, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilietystės, dailrašy.stės, gra
matikos, retorikos, literatūros, 
etimalogijos, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 jjo pietų ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

P. S. Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.v ■ ■ ..—... - ■ „J


