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Vokietijos socialdemokratai vienijas
Antracito kasyklos dirba

7 metai katorgos 3 streikieriams

Vokietijos socialdemokra 
> tai vienijasi. .

Vienijasi Vokietijos didžiumie- 
čiai socialdemokratai su nepri- 

k’ausomaisiais socialistais.

Ikuri šaukiama 
urenbergo mies-

tų dviejų partijų 
kurios pirmiau-
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50 anglakasiy suimta. —S- - - - -
Unija stengiasi paluosuoti ap

kaltintuosius Herrino ang- 
liakas'us.

Turką paėmė Smvrną. Gins savo in junctioną
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Lietuvos žinios

Žydų socialistų dienraštis 
“Forverts” gavo telegramų iš 
Berlino, kad dvi socialistų 
partijos — Vokietijos Socialde
mokratų partija ir Vokietijos 
Nepniklauąomoji Socialdemok
ratų partija—nutarė susilieti į 
vieną partijų. Tų nutarimą tu
rės tiktai patvirtinti 
partijų suvažiavimai, 
įvyks apie pabaigą šio 
šio.

Tokio žingsnio buvo galima 
tikėtis. “Naujienų” skaitytojai 
žino, kad jau Ikoks dvejetas 
menesių kaip Vokietijos socia
listai ėmė veikti kartu ir cen- 
traliniam šalies parlamente 
(reichstage) sujungė į daiktą 
abidvi savo frakcijas; toks pat 
frakcijų suvienijimas įvyko ir 
atskirų Vokietijos <la‘ių parla
mentuose (landtaguose). Su
jungimas į daiktą pačių parti
jos organizacijų po to pasida
rė tiktai klausimu laiko.

Vokietijos Socialidemdkratų 
(didžinmiečių) partija turi 
šiandie milioną ir du šimtu 
tūkstančių (1,200,(XX)), narių, o
Nepriklausomoji Socialidemo- i nes nepakęs, kad kitas žmogus 
kratų partija — daugiaus 
kaip tris šimtus tūkstančių 
(300,000). Treč io j i V ok ie t i j os 
darbininkų srovė, komunistai, 
yra labai nusmukusi; ji pasi- 
lailc o tilctai tilo, lt s 1x1 įjauna pi
niginę pašalpą iš Maskvos. 
Darbininkų mase žiuri į ko
munistus, kaip į svetimos ša
lies agentus.

Sociaklemokijatai didžiiunie
čiai ir nepriklausomieji, susi
lieję į vieną partijų, galės daug 
pasdkmingiaus Jveikti ir įstaty
mų leidimo įstaigose ir visuo
menės judėjine. Jų susivieniji
mas, be abejonės, atves prie to, 
kad susilies į daiktų ir sovia’s- 
tų internacionalai — Antrasis 
ir Viennos palikdami Maskvą 
toje baloje, į kurių ji yra 
įklimpusiu

Augščiaus minėtoji 
verts’o” telegrama 
sekančiai:

“Vokietijos socialistinis pro
letariatas vėl turės bendrų So
cialistų partiją.

“Tarybos tarp dviejų Vokie
tijos Socialistų partijų, kurios 
buvo vedamos pereitą savaitę, 
davė gerų pasekmių.

‘Didžiu m iečių Socialistų par
tija ir radikalinis sparnas pa
baigoj šio mėnesio nustos gy
vavę kaipo atskiros organizaci
jos. Konferencija nutarė duo
ti Vokietijai pilnai sujungtą

didžiu-
1,500,-

MARION, III., rūgs. 10. — 
Iš 58 angliakasių, kuriuos spe- 
cialinis grand jury apkaltino 
delei dalyvavimo streiklaužių 
skerdynėse, 50 jau tapo areš
tuoti ir laikomi kalėjime, ne- 
le’džiant jiems ir kaucijos už- 
sistatyti. Likusių astuonių ap
kaltintųjų policija dar jieško.

Angliakasių unija rūpinasi 
paliuosuoti suimtuosius užsta
tant už juos kauciją, bet kad 
kaucija nėra priimama, tad 
unija ketina kreiptis į augštes- 
nį teismą, kad privertus pavie
to teismą paliuosuoti apkaltin
tuosius už kauciją.

PARYŽIUS, rūgs. 10. -- 
Francijos laivyno ministeris 
Smyrnoje praneša, kad antroji 
divizija Turkijos kavalerijos 
vakar užėmė Smyrnų. Smyr- 
nos užėmimas praėjo labai ra
miai ir turkų kareiviai elgėsi 
laibai tvarkiai. v

Daugherty atvyko Chicagon su 
visu vagonu “dokumentų.”

Generalinis 
vakar 

šiandie 
pirmiau

Mažoji Lietuva.
Lietuvių kalbos pripažinimas.

300 žmoniy prigėrė
10. —

ties
HONOLULU, r 

japonų žvejų prigėrė 
rile salomis, į pietus 
Kamčakos pusiausalio, 
25 d., kada smarkioj i 
kurioj paskendo ir
kruizeris Nittaka, apvi 
paskendo 7 žvejų laivai.

300
Ku- 
nuo 

rugp.

japonų

galimybė dar agituoti, kiršinti 
ir kurstyt žmones prieš lietu
vių kalbos įvedimą.

Lenką okupacijoj.

abiejų 
kurie 

mėne-

vienų Socialistų partijų. Susi
liejimas įvyks šio mėnesio 21 
dieną specialinėj abiejų partijų 
konvencijoj, 
šiam tiks’ui 
te.

“Atskiros 
konvencijos,
buvo paskelbtos, nebus atšauk
tos. Jų tikslas dabar bus tik 
ratifikuoti susiliejimų.

“Nėra abejonės, kad 
ma abiejų organizacijų
(MM> pilnai užsimokėjusių narių 
balsuos už susivienijimų dvie
jų darbininkų organizacijų, ku 
rios per pastaruosius šešis 
metus vedė tarpusavinę kovą.
“Susiliej tįsioj i Socialistų par

tija bus stipriausia partija rei
chstage, turinti 181 narių.”

Priešinsis Vokietijos prie 
mimui tautu syjungon.

Rusija duoda koncesijų 
Anglijos kompanijai

3 streikieriai nuteisti 7 
metams kalėiiman.

ASIIEVIIJLE, N. C., r. 10.— 
Surepior teismo teisėjas Hen
ry P. Lane nuteisė tris strei
kuojančius geležinkeliečius, 
Kuntz, Henderson ir Briggs, 
septyniems metams katorgos 
kiekvienų už sumušimų streik
laužio. Jie buvo rasti kaltais, 
kad buk jie išvogę vieną jau
ną streiklaužį, išvežę automo
biliu į ‘atikus ir ten jį nupla
kę.

“Kol yra konstitucija, žmo-

ar grupė žmonių diktuotų ka
da ir kur kiti žmonės gali 
dirbti,” iškilmingai pareiškė 
teisėjas, nuleisdamas streikie- 
rius prie sunkių darbų.

Antracito kasyklos pradės 
dirbti

Angliakasiai ratifikavo 
su kasyklų savininkais.

sutartį

“For- 
skamba

WILKESBARRE, Pa., r. 10. 
— 155,000 antracito (kietųjų 
anglių) angliakasių sugrįš į 
darbą panedėlio ryte. Streikas 
užsibaigė vakar, kada antra
cito ang’iakasių konvencija ra
tifikavo unijos komiteto sa
vaitę atgal padarytąją sutartį 
su antracito kasyklų savinin
kais.

Kada paėjo žinia, kad su
tartis yra ratifikuota, visos 
kasyklos pradėjo skubiai reng
tis prie atsidarymo ir prie pra
dėjimo darbo. Niekurios jau 
ir subatoj pradėjo dirbti. Nuo 
rūgs. 18 d. kasyklos pradės 
dirbti pilna spėka ir tikimąsi, 
kad šį sezoną bus iškasta 90,- 
000,000 tonų anglių.

Atmetė “generalinį štabų”

ORH
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

LONDONAS, r. 10. — Ang
lijos unijų kongresas atmetė 
pasiūlymą paskirti “genera’inį 
darbininkų štabą,” kuriam bu
tų pavesta teisė skelbti genera
linį streiką parėmimui streiko 
kitose industrijose.

šiandie — giedra ir šalta.
Saulė teka 6:26 valandą, 

leidžiasi 7:00 vai. Mėnuo teka

LONDONAS, r. 10. — Vo
kiečių laivas Hammonia, plau
kęs su 100 pasažierių į Meksi
ką, paskendo Ispanijos pakraš
čiuose. Manoma, kad pasažie- 
riai liko išgelbėti.

CHICAGO.
prokuroras Daugherty 
atvyko į Chicago ir 
bandys apginti savo
išreikalautą iš federalinio tei
sėjo 'Wilkerson injunetioną 
prieš streikuojančius ge’ežinke 
liečius. Pirmiau išduotasis 
injunefionas yra laikinis ir 
šiandie jis turės būti padarytas 
nuolatiniu, arba visai atmes
tas.

Nepasitikėdamas vien savo

m. rugp. 9 dieną priėmė įsta
tymą, kuriuo lietuvių ir vo
kiečiu kalbos tame krašte su
lyginamos visomis teisėmis.

čių
(los

GlENEVA, rūgs. 10. — Fran- 
cija vakar pareiškė, kad ji 
priešinsis Vokietijos priėmi
mui tautų sųjungon. Tokį per
sergėjimą davė Francijos at
stovas Hanotaux, kuris pareiš
kė, kad sąjungos įstatai reika
lauja, kad aplikuotai parody
tų nuoširdumą ir pildytų savo 
internacionalines obligacijas.

Belgijos atstovas Paul Hav- 
mans irgi kalbėjo prieš Vokie
tijos priėmimų, pareikšdamas, 
kad tautų sąjunga neturi kiš
tis į politines problemas, ku- 
riBS svarsto valdžios ir pašie- lug ye<|a tapybas 8(| bolšcvi.. 
pian&ai pri.lurė, kad tautų sų- kai boHevikai> besidžiaug- 
junga gali tik bovit.s “pnren- (lami ]e iš dži nC kab 
gnnu internacionalinio koope- |j5t su koin anija IlenorSjo> bet 
ravimo, žmonių. Jis pnpazi- (lahar ant Hek nusilei(lo> kad 

padarė pilnai kapitalistinę su
tartį. Delei to Urųuhart pasa- 

i kė:
“Sutartis yra pilnai kapita

listinė. Sovietai patyrė, kad 
ekonominei įstatymai yra aug- 
štesni už žmogaus spėkas. Jie 
pamate, kad <lir4>tiii6s bmlavo-

ravimo žmonių.” <
no, kad tos taikos dvasios, ku
rios tikėtųsi tveriant tautų są
jungą, nėra ir kad niekur‘ose 
šalyse yra stačiai karinis ūpas.

CHICAGO. — Tarp vietos 
graikų paėjo gandas, kad Grai
kijos karalius Konstantinas 
esąs užmuštas. Patvirtinančių 
žinių nėra.

ir Leslie
Russia-

Ltd.,

BERLINAS, rūgs. 10. — Va
kar tapo padaryta sutartis tarp 
Leonido Krasino 
Urųuhart, prezidento
Asiatic Consolidated, 
Anglijos kompanijos, 
kurios ta kompanija 
savo nuosavybes Siberijoje, 
Vertas iki $270,000,000 samdai 
99 metams. Tos 
inžinierių pirmiau 
rikos prekybos 
Heibert Hoover.

Sutartis tuojaus
syta ir pas’ųsta Maskvon rati
fikavimui.

Ta kompanija jau penkis me
sti bolševi-

kompanijos 
buvo Ame- 
sekretorius

bus pasira-

i mus.”

PROFESORIAUS MIKITOS
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1. Krašto naminės vokie- 
ir lietuvių kalbos 
krašte yra
2. šitas 
vykdomas

Kaip

Klaipė- 
lygiai teisėtos, 
lygiateisėtumas 
ypatingais įsta- 
tik ir kiek jų 

tuoni pačiu 
teisių

2 ini

teis
iu-

Daugherty pasikvietė sau tal
kon daugybę žymiausių kapi
talistinių advokatų, o taipgi at
sigabenęs daugiau kaip vago
nų įvairių “dokumentų,” kurie 
buk parodų, kad geležinkelie
čiai darę, suokalbius naikinti 
geležinkelių turtų, užmušinė
ju streiklaužius, sunaikinę 60,- 
000 vagonų, sudeginę 17 tiltų 
ir tt. Tuos “ dokumentus“ su
rinkę valdžios šnipai, atklausi- 
nėdami suimtuosius streikie- 
rius. Valdžios agentams gel- 

’bėjo privatiniai ge’ež inkelių 
mušeikos.

Geleženkeliečiai gi reikalaus 
tų injunetionų panaikinti.

Tuo pačiu laiku, kada 
me Daugherty gins savo 
junctioną, streikuojančių
žinkeliečių vyriausias “policy” 
komitetas laikys savo susirin
kimų ir svarstys tuos susitaiki- 
mo pasiūlymus, kuriuos pada
vė dalią — apie 60 — gele
žinkelių. Del teismo gal ir su- 
siiinkimas susitrukdys, kadan
gi Daugherty nori teisme iška
mantinėti streikierių preziden
tų Jewell.

Ką ge1ežinkeliečiai jiutars da
ryti su geležinkelių pasiūly
mais, dar nežinia. Daugelis 
streikierių priešinasi grįžimui 
į darbą ir streiko atšaukimui 
tik daly geležinkeliečių dirbtu
vių; jie reikalauja visuotinos 
sutarties ir lankti iki nebus 
susitaikinta su visais geležin

keliečiais. Bet kiti nurodo, kad 
kartą sugrįžus į darbų daliai 
geležinkeliečių veikiai pasi
duos ir kiti geležinkeliai, kaip 
kad atsitiko su anglių kasyklų 
savininkais. Apskaitoma, kad 
dabartinis susitaikymas palies
tų tarp 25 ir 35 nuoš. strei
kuojančių geležinkeliečių.

bus 
tymais, 
bus išleidžiama, 
nustos veikę ligšiolinė 
ir dalykų padėtis.

§ 3. Del ypatiškųjų §
nėtųjų įstatymų reikia atsi
žvelgti į gyventojų . vietinius 
velijimus. Į galimybę prakti
koj įvykdyti ir į pinigines kai
mų, miestų, Komunų ir vals
tybės išgales^

§ 4. Bet ir § 2 minėtuosius 
įstatymus dar neišleidus lietu
vių kaboj parašytuosius raš
tus vyriausybė privalo apdidj- 
ti, jei ir khik joj yra lietuviš
kai kalbančių ir j tulkus mė
gintų (kvotimus laikiusių?) 
valdininkų. Nemėgintuosius 
lietuviškai kalbančius valdi
ninkus reikia tarpe 6 mėnesių 
inėginti į tulkus per Krašto 
Direktorijos tam sukviestų Mė
ginimo Komisijų.

§ 5. Kiekviename susirinki
me ir posėdy iš abiejų kalbų 
kiekvienas gali įkalbėti ta, ku
rių jis nori vartoti, be teisės 
reikalauti tulko (vertimo).

Taigi po 600 metų Mažosios 
Uetuvos dalelei vyko išsikovo
ti teisės savo gimtąja tėvų 
ka'ba kalbėti pas save namie. 
Tečiau ir tai ne be pinklių. 
Pirma, pasakyta “naminės kal
bos,” vadinas einant, įstatymo 
Maž. Lietuva gali kalbėti ir ra
šyti tik savo namine tarme. 
Bet k.Qks Ijentlt-iniiiias su lite- 
ratine Lietuvos kalba gali būti 
laikomas “įstatymo laužymu”. 
Antra, trečiame § palikta re
zervą, būtent, reikia atsižvelg
ti į gyventojų vietinius veliji
mus ir galimybę praktiškai iš- 
išvesti“. Čia lieka vokiečiams

Lenkų “partizanai.”
E. UKMERGĖ. — Jau tūlą 

laiką lenkai organizuoja savo 
partizanus Vilniaus krašte, šie 
partizanai daugiausia valkatos 
— atėjūnai bei demobilizuoti 
kareiviai. Vilniuje jų surinkta 
apie 600, vadas jų karininkas 
majoras Kapciuk , mokinami 
jie karininkų instruktorių, bet 
kaipo jėga kariniu atžviegiu, 
panašus demoralizuoti gaiva
lai kariauti netinka. Apginkluo 
ti jie nevienodai: kas šautuvu, 
kas karabinu, revolveriu ir tt., 
maitinami silpnai, pasitenkina
ma “žvejojimu“ — kaipo ti
kri “didžiojo kelio rycieriai.” 
Žymesnės grupės panašių par
tizanų veikia ypač neitralinėj 
zonoj Širvintų rajone, kur jų 
rinktinė siekia iki 200 žmonių. 
Ten jie terorizuoja vargšus — 
gyventojus, plėšia, suimdinėja 
žmones, kuriuos įtaria lietuvių 
veikėjais; kursto gyventojus 
rašytis j)0 įvairiomis peticijo
mis apie skyrimą neitrales zo
nos teritorijos prie Lenkijos. 
Gan žymus skaičius panašios 
rųšies “didvyrių,“ atsibalado- 
jusi net iš A. Silezijos, galime 
rasti tarpę partizanų Trakų 
rajone, tūlam Cibulskiui vado
vaujant. Yra jų užvesta ir net 
Dūkštų apylinkėj (Ežerėnų ap
skrity), kur vargšus lietuvius 
taip pat tetorizuoja gauja atė
jūnų priešaky su Ma’aehovs- 
kiu. Kuomet gi, bus ramybė 
Lietuvos Rytuose?

Iš Vilniaus
Komunistai teisme. Apskri

čio teismas nagrinėjo komuni
stų P. šestiliskio ir A. Rutkau
sko bylų. Juodu kaltina už iš- 

lenkų kareiviu bolšc- 
viku črezvičaikai Zalcsies dva- V
re 1920 m. Šestiliskis buvo x 
“komibedo” pirmininkas, Rut
kauskas jo sekretoris. Teismas 
paskyrė pirmam penkerius, 
antram ketverius sunkiojo ka
lėjimo metus.

Lenkas pašovė savo pačią ir 
pats nusišovė gatvėj.

OHICĄGO. — Subatos vi
durdieny darbininkams einant 
iš darbo lenkas Andrius Ko- 
vvalsk? (kitomis žiniomis Skra- 
bak), 1031 W. 31 St., ties Ca- 
nalporl Avė. ir Halsted gat
vėmis, pasitikęs einančią iš ar
timos Hart, Scliaffner & Marx 
rubsiu vykios, savo pačią Marę, 
kuri buvo Jnio jo pasišalinus, 
paleido į \ją tris šuv’us, kurių 
du pataikė į krantinę, o tre
čias į kaklą. Dar paleidęs ke
lis šūvius į bandančius gelbėti 
ir vieną pašovęs į koją, Ko- 
vvalskis nubėgo skersai gatvę, 
vėl užsitaisė revolverį ‘r .pats 
nusišovė. Jis veik ant vietos 
mirė., bet gal mirs ir jo pati. 
Paliktuose laiškuose jis kalti
na ją, kad ji paėmusi jo $1,700 
ir raikandus ir apleidusi jį.

PARYŽIUS, r. 10. — Buvęs 
Frandijos premieras Clemen- 
ceau ketina už keturių savai
čių apsilankyti Jungt. Valsti
jose. Tai busianti pradžia jo 
grįžimo atgal į politiką, o 
lione Amerikon busianti 
daryta tikslu pakelti savo 
vnsią įtaką.

zu-

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
perangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
f I . •

Pinigus Lietuvon.

To prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kodėl?

Lietuvos

Kodėl Lietuvos valdžia be
veik prakišo Vilnių?

Todėl, kad ji nenorėjo 
griežtai kovoti dėl Vilniaus. 
Ji gerinosi franeuzams, ku
rie atvirai remia lenkų im
perialistus; ji pataikavo pa
tiems lenkams ir bemaž ne
sudarė Lietuvos unijos su 
Lenkija (sulig Hymansc 
projektu). Tik
žmonėms smarkiai užprotes
tavus, susivienijimas su Len
kija tapo atmestas.

Jeigu dabartiniai Lietu
vos šeimyninkai, krikščionys 
demokratai, nebijotų žmonių 
keršto, tai jie parduotų len
kams ne tiktai Vilnių, bet 
ir visą Lietuvą.

Kodėl Klaipėda iki šiol 
dar nėra sujungta su Lietu
va? ■’ i(>. d' '

Todėl, kad Lietuvos vald
žia beveik nieko ne
veikia tuo reikalu. Net kle
rikalų spauda pripažįsta, 
kad Klaipėdos klausimas yra 
visai apleistas. St. Seime tik
tai ačių socialdemokratų in
terpeliacijai, tapo, beveik po i 
dviejų metų tylėjimo, priim
ta rezoliucija dėl Klaipėdos 
prijungimo. Bet tąja rezo
liucija visas “darbas’’ ir pa
sibaigė.

O tuo tarpu lenkai dar
buojasi išsijuosę, kad užmez
gus ryšius su Klaipėda ir įsi
tvirtinus joje.

Kodėl,pagaliaus, Lietuvos 
valdžia daro tokius skaud
žius patvarkymus savo pilie
čiams, gyvenantiems Ameri
koje?

Kiekvienam aišku, kad 
privaloma registracija,kurią 
paskelbė atstovybės činov- 
ninkai Washingtone, dešim
tinės už pasus ir grūmoji
mas pilietybės teisių atėmi
mu gali tiktai sukelti Ameri
kos lietuvius prieš Lietuvos 
valdžią ir galutinai užmušti 
jų norą remti Lietuvos rei
kalus.

Ar Lietuvai bus naudinga, 
jeigu ji atstums nuo savęs 
šimtus tūkstančių amerikie
čių, kurie per metų metus 
taip gausiai šelpė ją savo! 

aukomis? Lietuvai bus di
delė žala (blėdis), bet — ne 
Lietuvos klerikalams.

Klerikalams rupi, kaip ga
lint ilgiaus išlaikyt Lietuvą 
savo rankose. Amerikiečiai 
tuo atžvilgiu jiems yra pa
vojingi, nes, viena, yra daug 
“bedievių”; antra, net ir ti
kintys lietuviai, kurie gyve
na Amerikoje, yra papratę 
prie daug didesnės laisvės, 
negu yra pakenčiama Lietu
vos klebonams. Amerikoje 
parapijonys dažnai net strei 
kus kelia prieš savo “dvasiš
kus piemenis”.

Lietuvos klerikalų politi
koje sulig Vilniaus, sulig 
Klaipėdos ir sulig Amerikos 
lietuvių apsireiškia aiški 
tendencija. Jie nenori Vil
niaus, kadangi tai yra dide
lis miestas su stambia pra
mone ir su skaitlinga darbi
ninkų klase; Vilnius tikrai 
pasiųstų į Lietuvos Seimą 
didelę daugumą pažangių 
atstovų, o ne klerikalų klap
čiukų.

Klerikalai nenori ir Klai
pėdos, kadangi tas kraštas 
irgi turi gana daug - darbi
ninkų, kurie yr pusėtinai su
siorganizavę. Be to, Klai
pėdos gyventojai yra protes- 
tonai, o ne katalikai. Jų at- 
stovai Lietuvos Seime, be 
abejonės, butų opozicijoje 
klerikalams.

Lietuvos klerikalai' nori 
atsikratyt ir nuo Amerikos 
“bedievių”, kad turėtų ma
žiaus priešų savo partijai. 
Jų obalsis yra: kad ir maža 
Lietuva, by tik katalikiška!

Jeigu jau negalima pakiš
ti Lietuvą po lenkų baltojo 
arelio sparnu, tai reikia ją 
bent taip apkarpyti, kad ją 
lengvai galėtų uždengti kle
bono skvernas.

klerikalų partijos reika
lai veda Lietuvą stačiai j 
pragaištį. Jeigu Lietuvos 
žmonės nori apsaugoti savo* 
šalį, tai jie turi tą partiją pa
siųsti “šunims šėko pjauti” 
spalių mėnesio rinkimuose!

šoalga
LIETUVOS ĮSTATYMAS APIE 

PASUS ARŠIAUSIAS.

Clevelando “Dirva” sumanė 
I pasiteirauti, kokius įstatymus 
apie pasus piliečiams,- gyvenan
tiems svetur, turi kitos Europos 
valstybės ir parašė 'laiškus Bri
tanijos, Švedijos ir Francijos 
konsulams, klausdama jut

“Jeigu jūsų šalies pavaldi- 
nis-pilietis, ar žmogui reika
linga paso iš savo valdžios (ar 
atstovybės) gyvenimui kitoje 
šalyje?

“Kiek reikia už pasų mokė
ti metuose?

“Jeigu be paso, arba jeigu 
neužsimoka savq mokesnių už 
pasą bėgyje keleto metų, ar 
jis nustoja pilietybės ar pa
valdinystės teisiu savo šaly
je?
Ir štai ką atsake tie konsulai. 

Britanijos konsulas iš Philadel- 
phijos rašo:

“Gerbiamas Tamista: No
riu pranešti jog jūsų laišką iš 
22-ros šio mėnesio aplaikiau ir 
atsakydamas į tai noriu pra
nešti tomistai jog Britanijos 
pavaldiniui gyvenančiam šioje 
šalyje nereikia turėti Britiško 
pasporto. Kuomet Britanijos 
pavaldinis nori kur keliauti, 
tuomet jis turi išsiimti pas- 
portą, kurio gali paprašyt iš 
to Britiško Konsulo kurio dis- 
trikte jis gyvena. Konsulare 
mokestis išdavimui pasporto

SLA. 176 kuopos raštininkui. 
—'Jusli pranešimas gauta, ka
da laikraštis buvo jau iš spau
dos išėjęs.

yra $1.90 ir tas dokumentas 
yra geras dviejų metų perio
dui, po kurio jis galima atnau
jinti keturiais paskirais perio
dais po du metu kožname, ir 
Konsulare mokestis už atnau
jinimą yra 50c.

“Britanijos pavaldinis ne
nustoja savo pilietybės teisių 
jeigu jis užleistų savo paso 
atnaujinimo laiką, bet tuomet 
reikalinga paduoti nauja apli
kacija naujam pasportui ir 
taipgi priduoti tinkamus da- 
vadus kad jis nėra permainęs 
savo tautybės pastojimu kitos 
šalies piliečiu to laiko begiu.” 
O štai ką rašo Švedijos konsu

las iš New Yorko:
“Gerbiamieji: Atsakyda

mas į jūsų klausimą iš rugp. 
22 d. aš noriu pareikšti jog nė
ra verstina Švedijos pavaldi
niui turėti pasportą vykstant 
į užrubežį, bet delei fakto kad 
dauguma šalių reikalauja vi
zų, yra reikalinga pasportą 
turėti.

“Mokestis už pasportą iš
duodamą Švedijos Konsulato 
Suvienytose Valstijose yra 
$2.50.

“Švedas, po išbuvimo užru- 
bežyje daugiau negu dešimts 
metų, nustos savo pilietybės 
jeigu neprisiųs arba nepada
rys Švedijos konsulate dekla
racijos pirm išsibaigimo de
šimties metų periodo, jog jis 

k nori pasilikti Švedijos piliečiu 
ir toliau.”
Pagaliaus, Franci jos konsulas, 

Chicagoje, duoda tokį paaiškini
mą:

“Gerb. Tamista: Atsakyda
mas į jūsų laišką iš 22-ro šio 
mėn. prisiųstą man iš Francu- 
zijos Konsulato New Yorke, 
noriu pranešti jums jog Fran- 
euzijos piliečiui nereikia pa* 
so iš savo valdžios gyvenimui 
šioje šalyje. Tečiau visi 
Francuzai vyrai turi, bėgyje 
dviejų savaičių po jų pribuvi
mo į šią šalį, raportuotis arti
miausiam Francuzijos Konsu
lui susitvarkymui savo reika
lų kaslink Franci jos militarių 
įstatymų.”.

Šitie konsulų laiškai rodo, 
kad ne Anglija, nė Švedija, nė 
Franci ja nereikalauja, kad jų 
piliečiai, gyvenantys Amerikoje, 
turėtų pasus. Jeigu žmogus ke
liauja kur nors, tai pasai prisei- 
na imti, kadangi šiandie dauge
lyje šalių reikalaujama vizos.

Bet už tuos pasus mokėti rei
kia tik apie dvejetą dolerių, o ne 
$10.00, kaip nustato registraci
jos patvarkymai Lietuvos pilie
čiams, ir pasai nereikia atnau
jinti kasmet.

Bet kas svarbiausia, tai — nė 
Anglija, nė Švedija, nė Franci- 
ja neatima savo piliečiams, dėl 
paso neturėjimo, pilietybės tei
sių. Tokį žiaui'ų patvarkymą 
turi tiktai Lietuva, — jeigu In
formacijų Biuro paskelbtasai re
gistracijos įstatymas nėra “bluf- 
f’as”.

Taigi kun. Kemėšis melavo, 
rašydamas laikraščiams, kad to
kius pat registracijos patvarky
mus, kokius jisai paskelbė, turin
čios visos civilizuotos valstybės. 
O gal jisai visai nežino, kaip de
dasi civilizuotame pasaulyje? 
Bet jeigu taip, tai jam reikėjo 
sėdėt užpečkyje, o ne skverbtis į 
atstovybę.

Gaila, kad p. Čarneckis imasi 
tokius nekompeteiitiškus pagal
bininkus . Jisai turėtų rūpintis, 
kad jo vedamoje staigoje butų 
tinkamai atliekamas darbas, bet 
ne dalinti “džiabus” savo parti
jos žmonėms.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
I

Musų liaudis ir 
gydytojai.
Dr. A. Montvidas

Iš anksto žinau, kąd šituo 
straipsneliu užminsiu ant “ker
nų” daugeliui. Gal vieni šoks 
koliolis, kiti teisintis, treti 
“kritikuoti” ir t. t. Turiu pa
sakyti tiesą, kad aš nepaisau. 
Nepaisau, nes esu liuosas, nes 
nereikalauju jokios paramos 
ir pašalpos nuo tų žmonių, ku
rie bando man kenkti už ma
no partijinį nusistatymą ar už 
ką kitą. Jeigu man pinigai tik 
rūpėtų, aš bučiau klerikalas 
arba bolševikas, nes šiuomi 
tarpu tose partijose kur kas 
daugiau lietuvių Amerikoj, 
negu mano partijoj. Tūli pro
fesionalai šliejasi prie tos pu
ses, kurioj daugiau biznio. 
Man šitokio priekaišto niekas 
negali daryti. Da laimingesne 
mano padėtis, kad aš prakti
kuoju ne vien pas lietuvius, to
dėl nereikia taikytis prie vie
nos tautos. Todėl aš jaučiuosi 
galįs pasakyti karčią tiesą 
publikai be jokių maskavimų.

Einu prie dalyko.
Amerikos lietuviai gydyto

jai darosi vis labiau nepaten
kinti lietuviška publika. Ji iš
rodo dailiai, elgiasi mandagiai 
ir turi šiokį tokį proto saiką, 
vienok ji, kalba apie lietuvius 
gydytojus pesimistiškai ir tik 
maža jos dalis kreipiasi į juos. 
Chicagoj, kur priskailoma tarp 
50 ar 75 tūkstančių lietuvių, 
esama tik apie 18 gydytojų 
lietuvių ir 10 dentistų. Ma
žiausia Kiekvienam išpuola 

apie po 3000 lietuvių, o jei jų 
yra apie 75 tūkstančiai, tai 
išeina viršiau 4000 kiekvienam. 
Gi Amerikoj ant kiekvienų 
700 gydytojų yra vienas gy
dytojas. Taigi, jei Chioagos lie
tuviai kreiptųsi visi į lietu
vius gydytojus, jie 4 ar 5 sy
kius daugiau užimti butų, ne
gu amerikonai. Kituose mies
tuose ant kiekvieno lietuvio 
gydytojo išpuola po 2000, o tū
luose 'miestuose net po 10,000 
ir daugiau lietuvių. Vienok 
lietuviai gydytojai kilnojasi 
iš kolonijos į koloniją dėl 
praktikos stokos. Jei kuris gy
dytojas prasisiekė, tai ne iš 
medicinos praktikavimo, o iš 
mokėjimo spekuliuoti pinigais. 
Man kaipo daktarų draugijos 
pirmininkui atėjo galvon pasi
teirauti ipas lietuvius gydyto
jus, ar jie patenkinti praktika. 
Su pora išeminių visi nusis
kundžia, kad lietuviai tik ma
žumoj kreipiasi į lietuvių gy
dytojus. Tūli lietuviai gydyto
jai jau užsiima darbu labora
torijose, arba ligoninėse, arba 
dirba įvairiom kompanijom 
bei miestui. Mano žinia, 6 lie
tuviai gydytojai lietuviams 
yra visai nežinomi, nes jie at
rado, kad praktikos pas musų 
žmones neišplėtosi. Jei dalykai 
eis, kaip iki šiol, tai už kelių 
metų lietuviams sunku bus 
gauti lietuvį gydytoją, nes vie
ni jų bus užimti apmokamais 
darbais, kiti bus išvystę prak
tiką pas kitataučius ir lietuviui 
bus penbrangųs ir sunkiai pri
einami. Tūli gydytojai bus me
tę praktiką ir beužsiimą kuo 
nors lengvesniu ir pelninges
nių.

Ne tik lietuviai gydytojai, o 
ir advokatai ir kiti profesio
nalai nusiskundžia, kad lietu
viai nepa Ironizuoja savųjų.

Bet juk tų profesonalų yra 
nedaug. Kas gi blogo, jei jie 
susiras lengvesnę ir pelninges
nę dirvą ir nesi interesuos lie
tuvių visuomene?

Aš matau tame daug blogo.
Kol Amerikoj yra daug lie

tuvių, juos reikia mokyti or
ganizuotis, tvarkytis, veikti, 
reikia supažindinti juos su 
naujom idėjom, reikia juos 
šviesti, reikia jiems atlikti til
tus darbus, kurių jie palys ne
moka atlikti, reikia jiems pa-1 
gelbėti nelaimėj bei keblume.

Amerikos lietuviai gydyto
jai nuo pat Dr. J. Šliupo lai

kų iki pat šiol pasižymi darbš
tumu visuomenės naudai. Jie 
dirba partijose, draugijose, 
dirba apšvietus darbą raštu ir 
žodžiu ir dirba labdarybės 
darbą. Tokie mažas būrelis 
musų profesijos žmonių, o 
visgi išrodo, kad butų didelė 
spraga bę jų.

lYišalpos organizacijos turi 
progą išsirinkti lietuvį gydy- 
toją. Jų visi nariai susikalba 
su juo; jis žino jų būdą, mais
tą ir kitas ypatybes, kurių ne
žino kitatautis. Jis rūpinasi 
organizacija, todėl neįleidžia į 
ją ne protiškų, ne fiziškų ligo
nių; prisimetusios ligoniais 
arba išsivaizdinusius ligą turį, 
jis atranda sveikais ir never
tais pašalpos. Kitataučiui neru 
pi musų organizacijos ir judė
jimas, lodei jis bile ką pripa
žįsta sveiku ar ligoniu, kaip 
žmogus nori.

Ar mažas skaitlius musų 
žmonių ateina pas lietuvį gy
dytoją prašyt liudijimo? Tai 
susižeidęs nori išiješkot atly
ginimą, tai likęs iš darbo pava
rytas už nercguliariškumą, tai 
nori eit ant operacijos už dy
ką arba pasiduoti į ligoninę, 
ir visokiais kitais reikalais. 
Ateina, skundžiasi, kad kita
tautis atsisako liudyti,* kad 
dirbtuvės daktaras nepaiso ir 
prieš jį eina ir tt. ir tt. Ką da- 
Irysi? Reikia lietuviui pagel
bėti. Ir taip mes lietuviai gy
dytojai tarnaujame savo žmo
nėms už dolerį kitą, arba dova
nai, kada kitur kainuoja nuo 
10 iki 50 dol. Ir da nuo musų 
reikalaujama negalimų dalykų, 
prašoma, kad jam, brolau, pa
rašyk arba pasakyk labai rie
biai ir svarbiai. Atsimenu, per
nai atbėga žmogus ir vekšlen- 
damas 'kalba, buk jo dukterį 
sumušę klioštoryj, ji serganti, 
o jo neįleidžia. Ką darysi? 
Reikia patarnauti. Sužinojau, 
kad ji serga timais ir todėl jo 
negalima įsileisti. Panašių pra
šymų patarnauti turime aps
čiai. Kada kitų tautų gydyto
jai ima po dolerį už patarimą 
per telefoną, mes nieko ne
imamo. Da net turi drąsos 
tųli ateiti ir sugaišinti laiką 
klausinėjimais patarimų, o 
paskui nieko nenori mokėti 
už tai. Gana jau tų pamokini
mų, patarimų duodame laik
raščiuose, brošiūrėlėse, knygo
se, laikome paskaitas. Taip sa
kant, rūpinamės savo žmonių 
sveikata, pamokiname juos 
dovanai, pa tarna ui jame keblu
muose, o kuomet jie apsergą, 
tai tik kelintasis kreipiasi į 
lietuvį gydytoją.

Gal lietuviai gydytojai ištik
tųjų yra prastesni už kitus? 
Jeigu jie lygus kitoms tau
toms, kaipgi gali lietuvis nesi
šaukt! savojo?

Pirma negu atsakyti į šitą 
klausimą, aš noriu paklausti 
šimtą ir vieną klausimą: Ar 
lietuvis siuvėjas yra prastesnis 
už žydą, lenką airį ar ką kitą? 
Ar lietuvis mašinistas yra blo
gesnis už kitus? Ar lietuvis 
kurpius, dailydė prasčiau dar
bą atlieka už kitus? Lietuviai 
advokatai, agentai, laikrašti
ninkai, verteivos jaučiasi dau
giau nuovokos ir gabumo turį 
už daugelį kitataučių. ' Argi 
jau lietuvis visuose amatuose 
ir prof esi juose yra negabesnis 
ir tingesnis, negu kilų tautų 
žmones? Visai ne. Kokį darbą 
jus nedirbate, kokioj profesi
joj nesate, gerai žinote, kad 
lietuviai savo darbą pažįsta 
ir atlieka neretai geriau už ki
tų tautų žmones. Kas dailiau
siai dirba čeverykų dirbtuvėse, 
jei ne lietuviai? Kas moka aus
ti greitai, dailiai ir sumaniai? 
Naujosios Anglijos audinyčios 
atsakys, kad lietuviai. Jeigu 
lietuviai atlieka visur ir viską 
gerai ir sunku kitų tautų žmo
nėms susilyginti su jais, jeigu 
lietuvių vaikai mokyklose yrą 
gabiausiais mokiniais, jeigu 
musų zeceriai net į redaktorius 
išeina kelių menesių laiku, tai 
kokis paikas protas gali tvir
tinti, kad lietuviai, profesona- 
lai yra arba mažiau mokyti 
arba mažiau gabus už kitus?

*•

Vieni mūšų esamą gabesni už 
kitus, bet mokslą išeiti turajo- 
me visi. Mums šioj šalyj rei
kėjo mokytis ir žinoti, nes pi
nigų papirkimams neturėjome, 
draugų, giminių nė profeso
rių tarpe, nė egzaminuoto jų 
neturėjome. Kada tūli kilų 
tautų žmonės diplomatus ir lei 
dimus praktikuoti gaudavo ir 
gauna slydžiu kėliu, vargšas 
lietuvis turėjo ir turi mokytis 
ir žinoti. Ir lietuvis gydytojas 
jaučiasi įžeistas, kuomet kas 
jį mažina, kuomet girdi, jog 
tokis ir lokis lietuvis eina pas 
^profesorių” gydytis. Pamenu, 
pereitą dienią vienas “profeso
rius” sutaisė nulaužtą kaulą 
taip, kad ir šiandien moteris 
šluba. Tie profesoriai ir numa
rina, ir sugadina, ir kartais iš
gydo. Nieko stebėtino.

Mes gydytojai tylime, bet 
matome ir vienas su kitu pa
sikalbame, kas yrą inusų drau
gai ir kas mus ignoruoja. Ig 
noruoja tie, kurie turi musų 
tautos nelaimingą pofbudį —• 
pavydą. OI, neisiu pas jį ir 
viskas! Kam aš turiu jį remti? 
Ar kad geriau gyevntų negu 
aš.” Kiti vėl “gudrybės” ir 
“mokslo” pilni. Pramoko mu
sų lietuvis kiaulieną porku 
vadinti ir da biskį daugiau, na, 
ir jis eis da lietuviškai kalbė
tis. Ot, ir kitiems pasigirs, 
kad buvo pas anglą ir angliš
kai susikalbėjo ir da tai žydas 
ar anglas esąs ne bile kokis, o 
didelis, didelis profesorius ir 
imąs po 25 dol. už vizitą. Tai 
jau, žinoma, “profesorius”... 
Ypač šitokiais pagyrų puodais 
yra musų biznieriai, kurie prie 
daktarų laižosi, gretinasi, nori 
jais ir pasinaudoti ir sau gar
bės gauti, kad su jąįs inteligen
tiški žmonės draugauja, o Rei
kale šaukiasi “profesorius.” 
Musų laikraštininkai elgiasi 
negeriau. Gauti spaudos dar
bus, skelbimus, straipsnius yra 
malonu, bet aš norėčiau žinoti, 
kiehj jų kreipiasi j lietuvius gy
dytojus ligos laike.

Kita eile musų publikos — 
tai visokią choristai, solistai, 
veikėjai, 'kurio nepraleis dak
tarui nepardavę bilietų į kon
certus, balius, teatrus, kurie 
nuo veik kiekvieno daktaro 
reikalauja paramos jų darbui, 
kurie renka aukas tai vienam, 
lai kitam tikslui. Vienas su 
loterijos biletais, kitas apgar
sinimų į programą, trečias na
šlėms ir našlaitėms renka, ket
virtas kovai prieš senbernius 
kolektuoja. Galo nėra: tai vi
suomenes reikalams, lai asme
nų nelaimėms, tai Lietuvai 
tai Rusijai. Na, ir daktaras, 
meldžiamasis, neduok mažai, 
nes tau sarmata. čia doleris 
(bet lai retenybė), o čia pen
ki, dešimti ir 25 dol. Pasižiū
rėk, ar kreipsis kuris tų kolek
torių į tave ligoj. Nugi ne. Jis 
bėgs pas “profesorių,” pas žy
dą, airį, lenką ar ką kitą, kuris 
ne musų visuomenės reikalų, 
ne asmenų, ne Lietuvos, ne

Turit būt
Užinteresuotais

— pienu, kokį gaunat — 
patelefonuokit musu at

stovui, kad paaiškintu 
apie tai visa pušiai ir apie 
bordeno ypatingumą.

BORDENS
Farm Products Ca, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Panedėlis, Rugsėjis 11, 1922

Rusijos, nė centu nėra rėmęs 
ir nerems. Reikia turėti drą
sos ir geras akis, kad reikalau
ti iš lietuvio gydytojo pinigų, 
kuomet pats gydausi pas kita
taučius ir tuomi kitiems paro
dai, kad pas lietuvius nereikia 
kreiptis.

Už savo darbštumą, duosnu- 
mą lietuviai gydytojai užsi
tarnauja, kad lietuviai laikytų 
juos užimtais profesijos dar
bu. Ret taip nėra. Ne aš vienas 
tai matau, bet mes visi. Jei ir 
toliau dalykai taip eis, gydy
tojai neužilgo sustreikuos. Tik
rinu, kad lietuviai pasigestų 
savo gydytojų, kada visus rei
kalus turėti reikėtų vien tik su 
kitataučiais.

Pagyvensime, pamatysime.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARMES

....i...

IK
Geriausi 
Cigaretai

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Y orką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAR1A.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA .................... Rūgs. 14
COLUMBIA ....................  Rūgs. 16
ALGERIA ........................ Rūgs, 23

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instrumen
tų. Musų armo
nikos yra gva- 
rantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.



Panedėlis, Rugsėjis 11, 1922 Naujienos, ciiicaM tu.

pjAl.riHl.YAMFRlKO^
|U UNIJA 9Broądvay. NęjASrkNY.I. » |

TIESI
HzKMBUUGĄJPlU&A 

lARbA UEPOJd
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S’. POLONI A ............................ Rūgs. 20
S. S. ESTONIA............................... Spalio 4

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ 9103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Užsilaikyk všsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.
“TROCKIO GIRAITĖS” 

ĮSPŪDŽIAI.

Dar noriu vienas kitas žodis 
tarti apie vienpusiškumą. Vien
pusiškumas taip giliai šaknis į- 
leido, kad žmonėms sunku nuo 
jo atsikratyti. Vienų įsitikini
mų žmonės visai nenori su kitaip 
manančių žmonių mintimis skai
tytis. Nesenai man teko būti 
Clindel giraitėj (brooklyniečiai 
ją Trockio giraite vadina), kur 
komunistai turėjo savo išvažia
vimą.

Nors išvažiavimas buvo mo
terų progresisčių rengiamai, ta- 
čiaus moterų nedaug teatsilan- 
kė. Daugiau (vyrų buvo. Pirmo
jo kalbėtojo neteko girdėti. Tai 
buvo garsusis Bimba, kuris taip

Vėliau teko Šv. Juozapo Są
jungos darbininkai atlankyti. 
Tai vėl savo rųšies fanatikai. Jie 
gyrėsi su katalikybe, kaip žydas 
su miežiais: tik mes katalikai, 
mes viską padarėm; dėka musų 
pastangoms Lietuva likoxpripa
žinta; musų pasidarbavimu Vi
leišis liko išvytas, o jo‘ vieton 
geras katalikas, Čarneckis, pri
siųsta. Jie džiaugėsi Lietu
vos valdžios cenzūra ir milicinin
kais, kurie suvaldysią cicilikus 
ir bedievius.

Išvados aiškios: komunistai 
žiuri į Maskvą, o katalikai į Ro
mą. Vieni priklauso trečiajam 
Internacionalui, o kiti — juoda
jam. Bet savo fanatizmu tie in
ternacionalai nė nago juodymu 
nesiskiria.

Pažangiajai visuomenei reikia 
stoti krūvon prieš tuos gaivalus. 
Pagalios, reikia susirūpinti tuo, 
kad kaip nors fanatizmui kelias 
užkirtus. Nebegalima leisti, 
kad ir ant toliau visuomenė bu
tų demoralizuojama. —K. Š.

MRS. A. MICHNIEVICZ ■ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Telefonas Yards 1119
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Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visų staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurt išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stalių, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Isitėmykit seka
mas kainas: 1 Ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams it vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėli> 
mis iki 5 vai.'

S. GOUDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

789 W. 14th St.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. * 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis Aldų Sjeclaligtai

4LANDIE PINIGU I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mua: 
10c. už 100 auks.

arba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank-4-

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS*
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar* 
bą kuopi ginu
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščlau, 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose: Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758 i
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DETROIT, MICHI6AN
West 1394 < Heml. 6678

WM. J. STOLL COM
\ J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

AUL J . ■ . ------------

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas'

29 So. La Šalie St. Room 536 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

V- ' ■ v.—■.----------------------------

" DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Si ir-. —~ -r<- |J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

........ .. ....... - . ..........................-į

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai, 

............................. ■■■> .....   ......... -   ‘■------- ■ - ■, - 
:...........................=........=-------- ■ ..

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 S’o. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

Lietuviška 
Aptieka

Užlaikome visokių pa
sekmingų gyduolių ir šak
nų parvestų iš Lietuvos. 
Reikalaukite “Bitter Wi- 
ne” kraujo gaivintojo. Su 
reikalavimais visados

■ 
kreipkitės šion aptiekon.

Antanas Rymdeika
1338 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial,

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. UI.

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 '

,- Namų Tel.: Lafayette 0203
........... .. . .............................U ... I I

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III,

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10t—12 ryte ii' 7 iki 9 vakare.

labai pasižymėjo savo kumščių 
ir dantų pratimais draugijų 
mass-mitinge. Užtat teko iš
girsti pirmą kartą pašlovintą 
Ambatą kalbant. Jis kalbėjo mo
terų klausimu. Kadaisia važi
nėjosi A. (19 ar 20 metų vaike
zas), kuris statėsi nepaprastu 
moterų klausimo žinovu. Jis pyš
kindavo moterims prelekcijas, 
kai senis. Dabar atsirado nau
jas “apaštalas”. Ir juokas ir 
pikta darosi tokio kalbėtojo be
siklausant. Tie veikėzai neturi 
nei padorumo nei gėdos kalbėti 
kokiais klausimais, kuriuose jie 
nieko nenuvokia. Modeminė 
moteris pradeda jau protauti ir, 
stodama šalip vyro, rūpinasi ly
gų su vyru balsą turėti draugi
jos tvarkyme.

Bet kaip Ambata kalbėjo ? Jis 
sakė, kad moteris nepriklauso
ma turi būti. Aš tikrai nenu
vokiu, ką jis tuo norėjo pasaky
ti. Juoba kad jis nepasirūpino 
tatai paaiškinti. Vienok spėju, 
kad Ambatos norėta pasakyti, 
kad moteris neprivalo būti prie 
namų ir šeimos pririšta. Jeigu 
taip butų, tai moteris butų į 
vaikų gimdymo mašiną paversta 
ir su ja butų elgiamasi, kaip tin
kama. Ambata, matoma, nemo
ka politinį vyrų ir moterų santy
kiavimą atskirti nuo jų santy
kiavimo socialiniame gyvenime. 
Tik tokią išvadą iš tos kalbos 
tebuvo galima padaryti, nežiū
rint to, kad Ambata savo mintis 
į pakulas [vyniojo. Toliaus jis 
traukė pamokslą apie tai, kad 
esą nereikia bijotis nė socialisto, 
nė kataliko, nė tautininko. Gir
di, nereikią ant jų spiauti ir kvai
liais juos vadinti; geriausia esą 
teisybę jiems išrodyt!, tąsyk ir 
jie patys supras, jog jie yra kvai
li. Esą taip pasielgę rusai dar
bininkai ir dabar jie laimingi— 
jie turį laisvę ir kaip Adomas, 
rojuj gyveną. Paskui jis grau
deno lietuvius: mes, girdi, irgi 
galime pasielgti taip, kaip rusai, 
—tik mums daugiau vienybės 
reikia.

Besiklausant tokios prakalbos 
nenoroms galvon mintis skver
biasi: ar tas žmogus dėl savo 
paikumo taip kalba, ar už pini
gus. Jeigu už pinigus — 
tai ką jam bepadarysi: 
biznis yra biznis. Jeigu iš pai
kumo, — well jį tik kapai bepa- 
taisys...

Ambata nepamiršo ir Lietuvos 
buožių valdžią priminti. Nežiū
rint to, jis agitacijos tikslams 
aukas rinko, kad pačiam į buožių 
būrį patekus. Pas Ambatą vis
kas išvirkščiai išėjo: girdi, ba
das Lietuvoj esąs todėl, kad val
džia ne darbininkų rankose. Tai 
didelė naujiena — apie badą Lie
tuvoj iki šiol dar nebuvo girdė
ti. štai kad Rusijoj siaučia ba
das, ~ apie tai visas svietas ži
no. žinoma ii’ tai, kad komunis
tų partija privedė Rusijos žmo
nes prie neapsakomo skurdo ir 
vargo. To nežiūrint, Ambata tu
rėjo pakankamai drąsos, kad ko
munistus į padanges kėlus ir 
Rusijos gyvenimą gyrus. Vien
pusiškumas ir partinis fanatiz
mas neleidžia Ambatoms melus 
nuo teisybės atskirti.

Laiškas "Naujienoms"
Serganti moteris norėtų važiuoti 

Lietuvon, bet neturi pinigų!
Gerbiamieji:

Vėl rašau Jums Elenos Ma- 
čalienes reikalu, kuriai Jus per 
kelis mėnesius “Naujienas” 
siuntinėjote.

Labai ačiū už tai. Laikraštis 
jai buvo didelė paguoda.

Ji labai norėtų, kad Jus indė- 
tilte į laikraštį porų eilučių, pra
šant vientaučių jai pagalbos su
teikti .

Jau dvieji metai su viršum 
kaip ji džiovininkų sanitorijoj 
randasi. Metai atgal jos vyras 
pasiėmė keturių metų dukterį 
ir Europon išvažiavo. Nuo to 
aiko ji pasiliko be cento ir pil

nai nuo labdarybės priklauso. .
Daktaras sako, kad jai jokios 

vilties nėra pasveikti. Taip da
lykams esant, natūralu, kad ji 
nori pas savo žmones grįžti, 
idant ten numirus.

Lietuvoj ji turi tėvą, brolį ir 
seserį, kurie noriai ją prižiūrė
tų, tačiau jie negali pinigų jai 
prisiųsti, kad kelionę apmokė
jus.

Ji dabar yra • tokiame stovyj, 
kad galėtų kelionę atlaikyti, jei
gu tik butų galimybės jai va
žiuoti. Bet pas mus nesiranda 
nė vieno žmogaus, kurs galėtų 
jos kalba kalbėti, o ji labai pras
tai angliškai kalba.

Ji pilnai paramos užsitarnau
ja. ir kokios nebūtų rųšies pa
galba,—ji bus tinkamai įverti
nama.

Man rodos, kad vientaučiai, 
supratę jos apgailėtiną padėtį, 
darys visa, kad pasiuntus ją Lie
tuvon.

Jeigu mano patarnavimas jos 
siuntimo reikalu galėtų kokios 
naudos atnešti, aš visuomet mie
lu noru tatai padarysiu.

Dar kartą ačiuoju Jums už
laikraščio jai siuntinėjimą.

Maude S. Greene.
Moteries adresas: Mrs. Helena 

Macalis, 1240 Coffun St., Water-

■jos
Sausaitė ir jos

P. S. Mačalienės sesuo iš Lie
tuvos, tarp kitko, rašo:

...“Dabar prašysiu Amerikos 
globos, kad ji padarytų tą mie- 
iaširdystę — išpirktų sesutei 
Elenai Mačalienei tikietą ir pa
siųstų ją Lietuvon. O mes 
sesuo Emilija
brolis Stanislovas Sausis — pri
imsime ją ir prižiūrėsime, kiek 
galėdami.” >

NUŽUDĖ DVARELIO SAVI- 
NINKĄ.

Palavenelė, Kupiškio valse., 
Panevėžio apskr. Prieš 10 dienų 
būdamas namie nežinia kur din
go Pelickavos dvarelio savinin
kas pil. Pelickas apie 40 su vir
šum metų amžiaus vyras. Gi 
ketvęi’ge,v rugpiučio. 10 Pelickas 
rasta negyvas įkąstas į mėšlą jo 
paties tvarte (kūtėje).

Nužudytasis gyveno nevedęs 
ir laike pas saye pusininkus, 
ant kurių dabar krinta įtarimas 
jo nužudyme, tečiau kaltininkai 
kolkas tebėra nesusekti.

—Pakeleivis. ,

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą aklų karėti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius, visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 P* p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metusi
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

V

DR. W. YUSZK7WICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip- 
6i kitas visokias gydau gamtiškais 

udais. ■.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

y

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.
Tel. Canal 2113

Dr. A. L. Yuska
’ PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

J

Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
829 S. Oak Park Avė. 

Oak Park.
Atidarė savo vyriausi ofisą; iš at
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 
pašvęsdamas dvi valandi, du kart 
į savaitę biedniems žmonėms.

Imkit Forest Park “L”
Park Avė. 3-čios durys į 
nuo stoties.

Vai. nuo 4 iki 7 vai.
Tel. Oak Park 817

■■

iki Oak 
šiaurius

vak.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS 
3261 So. Halsted St. 
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo 6 — 9 vakare 

Boulevard 5052 
Canal 2118 
Naktinis

va.--...

LIETUVIS
Akių Daktaras

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago,
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

Rezidencijos Tel. Yards 5142 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 Sq. Halsted St., Chicago. 
\ Nedėldienias pagal sutarimą 

---- ;— --------•, **^1 ---t—

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aStrais ir chroniškai ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

s /Dienomis: Canal
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

r

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
j rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedeliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

S Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS
Lietuvis Dentistai 

4712 South Ashland Are., 
arti 47-tos gatvia

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

5432

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

' Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo 
tikavimo 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau* 
ju prie gimdymo, 

t. ' Kiekviename at> 
įsitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą, 
patarimui 
terims ir mergi
noms veltui.

prak- 
turiu

Duodu 
mo-

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. BOU levard
<649 S. Ashland Are.
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubos.

6487

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 6 

Leavitt St, Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 4M M

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

JKątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius. 
.......... ■■■ i i< ——       —  - .. ■  m

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenenderice Blvd. Chicago 

■— —'■■■I    .......... .... ... . Iii z .

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avcį.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

V...........  .......... ■ „/

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandoš: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted SL
V ■ ■!■■■—..N

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisai yra 

uždarytas

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W, 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

f" .....................
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

v .i ■■■ .„y

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
- . Ned. 9—12
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rezidencijos Tel. Lafayette 6171
V., „..i. u J

^ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St„ Chicago.
V______ _____ "________ ,
—r—■ ’i < —

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampai 18th St.

Valandos:. 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

L " u i i i .....................   1
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CHICAGOS
ŽINIOS

DIDELĖ NELAIMĖ SU 
AUTOMOBILIAIS.

Krimina'io teismo teisėjas 
K. Scanlan pereitą (ketvirtadie
nį su savo šeimyna išsirengė 
ant vakacijų į VVisconsino val
stiją.

Dideliu automobiliu išvažia
vo teisėjus, jo žmona, 28 m. 
amžiaus nevedusi duktė Mi- 
riam, žentas Nell su žmona ir 
vienų metų (kūdikiu. Automo
bilių valde žentas Nell. Teisė
jas sėdėjo priešaky su žentu.

Arti Sheridan tvirtumos va
žiuojant Sheridan vieškeliu 
pakilo smarki vėtra ir lietus 
Lietus dalinai sugadino kelią, 
taip sakant padarė jį labai 
slidžiu.

Privažiuojant ti’tą, automo
bilius staiga paslydo į 
Kad išvengti nelaimės, 
staiga užsf)ragiavo ratus, 
(□mobilius šoko atbulas, 
kui priešakiu, sulaužė 
stiprią tvorą ir nusirito 
aukšto pylymo, apie 40 
dumblyntin.

Rezultate teisėjo duktė Mi- 
riani ant vietos tapo užmušta. 
Gi visi kiti pavojingai sužeisti, 
išskiriant mažą kūdikį.

Visi sužeistieji paimti į She
ridan ligonbutį.

Nell
Au- 
pas- 

gana 
nuo 

pėdų,

Lietuviu Rateliuose

REIKIA DARBININKUREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

NAMAI-2EMEjos darbui plodamas rankomis 
ir rodydamas 
moterų reikia
galvą ir kaip jis būdamas už 
arklį stipresnis stūmė įėjusią 
pas jį moterį, kad toji kuliais 
nusirito laiptais laukan. Pas
kui jis nupeikė parapijoj ko
mitetus, kurie iėję į streiką bi
josi kalbėti prieš kunigą ir ra
gina parapijomis eiti į bažny
čią ir nešti kunigui pinigus 'to
linus. Jo išvedimu buvo, kai 
tų parapijonų vadai, kurie po 
sėtuve palindę, nori jų streiką 
vesti, yra kunigo bernai ir 
jiems t keti negalima; kad ši
tas klebono užleidimas polici
jos su lazdomis ant moterų ir 
vaikų turi būti pamoka para- 
pijonams, kad jie turi eiti vi
si išvieno ir priversti kleboną 
klausyti jų, o ne patiems jo 
klausyti ir visų labiausia jie 
turi atkreipti savo domę į Lie
tuvą, kur valdžia priklauso 
nuo kunigijos valios ir kur 
šimtai darbininkų sušaudyta, 
ar kalėjimuose pūna tik dėlto, 
kad jie reikalavo sau ir savo 
klasei geresnių (gyvenimo są
lygų. Jis fagino skaityti drau
džiamus laikraščius — “Vil
nį,” kurią jis siūlėsi užrašyti.

Klausytojai, kurių susirinko 
apie 200 ir buvo daugiausia 
Jurgines parapijones, klausėsi 
jo su atsidėjimu.

Po jo kalbėjo, kaip jis sakė
si, toks pat nemokytas kaip ir 
jus, —• Barniškis. Jis, tiesa,
nupasakojo nei šį nei tą. Jis 
bandė išimti savo širdį ant 
delno ir parodyti Jurginams 
bobelėms, kaip ji gera joms, 
kaip ji tirpsta, matydama Jur
ginės despotą atimant joms tei 

Įsę mokinti savo vaikučius taip, 
kaip jos nori. “Aš išėjau čia 
pagirti jus už tai, kad jus tu- 

I rėjoitc drąsos pasi priešini i,” sa- 
sakė 

jis toliaus,” kad aš laisvama
nis, noriu tą suirutę didinti ir 
tuoini jūsų tikėjimą naikinti. 
Ne. Mums rupi apginti jūsų 
tikėjimas ir mes pasirengę at
eiti jums pagalbon. Taigi kvies
kite mus, mes ateisime ir jus 
ateikite pas mus, tąsyk mes 
geriaus suprasime vieni kitus 
ir padėdami vieni kitiems tu
rėsime geresnes pasekmes.

Kad įtikinus klausytojus ta
me, kad jis lygiai peikia blo
gai darančius netikinčius kaip 
ir tikinčius, jis papasakojo ve 
ką: kiek laiko atgal susirašė 
9(X) Chicagos darbininkų, su
dėjo pinigus, išleido “Naujie
nas” ir jas išplatino. Kada tą 
jie padarė, atėjo Grigaitis su 

[Jurgelioniu ir iš jų tą laikraštį 
išveržė. Tai yra blogas darbas 
ir aš jį peikiu, nors tai yra 
laisvamanių darbas (vaje, kaip 
jis moka gražiai pameluoti! 
“N.” Red.)

Šitų savo “nuopelnu“ pasi-, 
gyręs jis, reikia manyti, tikėjo 
didelį pliusą gavęs pas klausy
tojus. Bet šitą girdint prisi
minė ve kas. Bamiškis pri
klauso komunistų srovei ir už 
ją gyvą agitaciją veda. Ir ves
damas tą agitaciją nepastebi, 
kad toji srovė yra tokia 
bloga, ar dar blogesnė, 
kun. Krušas, (kurį jis 
despotu. Jis nepasako 
tojams, kad jo paties 
—'“Vilnies“ redakcijoj, 
buvo toks pat “maištas” koks 
dabar yra Jurginėj ir kad jam 
numalšinti buvo panaudota 
taip pat prievarta. Jis nepa
sako, kad jo draugai, surinkę 
šimtus tūkstančių 
sijos baduoliams 
tys jais pasidalina 
niauja, monija, 

Į tuos pačius darbininkus, 
riems jis atsistojęs pasižada 
padėti kovoti su despotais, iš
naudotojais, — padėti kovoti, 
kad pačiam prieiti prie išnau
dojamo darbininko kišeniaus 
ir jį iškraustyti.

Tur būt tos pačios mintys 
atėjo į galvą ir kitiems klau
sytojams, nes kalbėtojui pasa
kius, kad jie (komunistai) yra 
pasirengę ateiti padėti katali
kams kovą vesti su savo kuni
gu, vienas sėdinčių užpagaly 
manęs parapijonų su pasity-

pirštu, kiniai 
užtraukti per

(komuniste

čiojimu pasakė pusbalsiu: “La
bai tau ačiū už tai.”

Bet komunistai mano, kad 
šituo savo ėjimu į minias jie 
skleidžia savo idėjas. Vaikai ir 
gana!

Prieš prakalbas
darbuotoja siulinėjo susirinku
siems savo partijos literatūrą. 
Pirmiausia 
ir aiškiną: “Lietuvos Komuni
stas,“ bet į jį susirinkusieji ne 
žiuri; tąsyk ji išsitraukia bro
šiūrą ir sako: “Kristus Lietu
voj,“ bet pasekmės tos pačios. 
Nieks neįdomauja ta literatū
ra.

Kada trečias kalbėtojas, Gar 
siunas, išėjęs, pradėjo “aiškin
ti“ klasių kovą, didesnė pusė su 
sirinkusių, pakilę, išėjo lau
kan.

Matyt, žmones nujaučia, kur 
šuo yra pakastas. —Ten Buvęs

išsitraukia vieną

TOWN OF LAKE. 
Parapijonių susirinkimas. 
Pereitą penktadienio vakarą, 

rugsėjo 8 dieną, Jurgio Lešins- 
kio svetainėje įvyko šv. Kry
žiaus parapijos parapijonių tė
vų ir motinų susirinkimas pa
sitarti kas daryti, kad pageri
nus parapijinę .mokyklą. Nors 
buvo gana šiltas vakaras, te- 
čiaus motinų ir tėvų, kurie 
leidžia savo vaikus į parapiji
nę mokyklą prisirinko pilna 
Lešinskio svetainė. F 
išrinkta susiiiukimo 
kiris vėlini plačiai 
susirinkusicinr kas
sušaukti šį susirinkimą ir ko
kius dalykus susirinkusieji pri
šalo apsvarstys.

Nors gana daug juokų buvo 
daroma, vienok reikia 
kyti, kad susirinkimas 
rimtas, reikšmingas 
nutarimais nuoseklus, 
vyrai taip ir moters
svarsto da’yikus ir nurodinėjo 
kaip jų prabaščius su jais iki 
šiol žaidė ir net dar ir dabar 
tebežaidžia. Iš parapijonų aiš
kinimų pasirodė, kad jų pra
baščius daugybę įvairių 
bių jiems pridaręs yra. 
paaiškėjo, tai jo butą 
“šuleriaus“ ir mokėta 
žius” “šposus

v-dejas, 
pa ai Meno 

o v i verte

panešimai
»

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairia.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

VYRŲ
VYRŲ reikia, nuoltiniam 

vidų darbui. 45c. į valandą.
Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskd. tikietus automobiliui, 
malonėkite sugrąžinti juos iki rugsė
jo 15 d., nes rūgs. 24 d. bus vakaras 
Meldažio svet., tad reikia sutvarkyti. 
Nesugrąžinti iki rūgs. 15 d. tikietai 
skaitysis parduotais. Grąžinti reikia 
tam, iš ko paėmėt. — P. Petraitienė, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben 
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
susirikimaš įvyks panedėlyj, rugp. 11 
d., 8 vai. vak., Keistučio spulkos na
me, 840 W. 33 gat. Visi direktoriai ir 
draugijų atstovai malonėkite laiku su
sirinkti, nes >yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.

—K. J. Demereckis, b-vės nut. rast.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendroves šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj, rūgs. 
11 d., 7:30 vai. vak., Shas. Strumilo 
svetainėj, 158 E. 107 gat., kampas 
Indiana avė. Visi šėrininkai ir šėri- 
ninkės malonėkite laiku susirinkti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

—Jonas Tamašauskas, sekr.

REIKIA DARRININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbfuvės darbui. Geras 
n tyi n Vp i q

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO., 
954 W. 21 st St.

REIKIA merginos į dry goods 
krautuvę. Turi kalbėt lenkiš
kai ir lietuviškai.

BRINDER BROS.,
. 1811 W. 47th St.

! 1REIKIA!!!
Merginų į dešrų dirbtuvę, astuo
nios valandos į dieną — patyri
mas nereikalingas. Arnold Bros. 
660 W. Randolph

GROSERIS IR DELIKATESEN. 

 

Nuo senai biznis išdirbtas. Perėjo j 

 

kias rankas vieną kartą į 11 metų. 
Parduosiu pigiai iš priežasties nesvei
katos. Ne agentas. Kreipkitės į 
Naujienas No. 117.

VIENAS iš puikiausių, namų 
Brighton Parke, 2424 W. 45 St. 
Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie
nas 6 kamb., visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Savihinkas mai
nys ant mažesnio namo arba 'lo
to ir padarys paskolą be jokio 
komišion ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės prie savininko, Stan
ley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St. Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI čeverykų krau 
tuvė ir senų pataisymo ant Brid- 
geporto, trejos duris nuo didelio 
teatro. L. K. Weldžius, 3528 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0604.

PARDAVIMUI groseris, ku
riame užlaikome rukinta mėsa, 
saldainiai, tabakas ir tt.

1705 Canal St.

PARDAVIMUI BARBERNfi, SU 
namu. Namas medinis, — Storas, 4 
kambariai pragyvenimui užpakalyj. 
Biznis geras barberiui arba kriaučiui. 
Noriu parduoti į trumpą laiką. Na
mas randasi Brighton Park.

3956 So. Rockwell St.

BRIDGEPORTAS.
Kaip komunistai “eina į 

minias.”
Pereito penktadienio vakarą I . ‘‘^“„^mimykde’ 

A. L. D. L. 1). (komunistų or- 
gaitizacija), pasinaudodama 
dabartine suirute Šv. Jurgio 
parapijoje, surengė prakalbas 
Mildos svetainėje, tema, Kas 
turi spręsti apie vaikų moki
nimą. Kalbėjo trys kalbėtojai: 
Zalpis, Barniškis ir Gasiunas.

Pirmas kalbėtojas kalbėjo 
gana gerai; jis priminė klausy
tojams Įiolicmonų buožes, ku
riomis buvo skaldoma moti
noms ir vaikams galvos; kaip 
klebonas pritarė šitam polici-

pasa- 
buvo 

ir savo
Kaip 

rimtai

Roseland. — Draugijų Sąryšio de
legatų palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekantį 
antradienį, rūgs. 12 d., 7:30 vai. vak., 
Aušros kambariuose, 10900 So. Michi- 
gan Avė. Visi delegatai ir delegatės 
malonėkite laiku susirinkti, nes turi
me daug svarbių dalyjęų ajpsvarsty-

— Jonas TamašauskJas, sekr.

. Draugijų žiniai. — D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su programų nedėlioj, s Įio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus stato

TAMOŠIUS NORBUTAS
Likos palaidotas ant šv. Kazi
miero kapinių rugsėjo 9 'd., su- 
batos ryte. Velionis gyveno 7001 
S. Sangamon St. širdingai ačiū 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse giminėms, pažįstamiems ir 
draugams. Lai būna tau lengva 
žemelė ilsėtis. Pasiliekame nu
liūdime:
Moteris, sūnūs, dukteris ir brolis

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Koyal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
\orko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

DR. A. MONTVID 
Lietavis Gydytojas ir Chirurgo 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avo. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tai. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 Ud 9 vąl. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
m ‘•Jropo P»WH ‘•S 1958

7”------------------------------- ---------------
BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!

Pardavimui visokių spalvų vers
tinių su šukom BALANDŽIŲ.

Kreipkitės:
G. Bendoraitis

520 Wilson St., 
WATERBURY, CONN.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- 
ras su visais fikčeriais. Priežastis 
pardavimįo turiu du bizniu ir negaliu 
apsidirbt. Lysas ant 3 metų. Su 
kaina sutiksime ant vietos. Atsišau- 
kit, 3440 So. Morgan St. Anna Moc- 
kunnenė. Yards 2117.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavus 

mūrinis namas. Dabar yra Hardware 
Storas, užpakalyj Storo 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi mūrinis garadžius 
4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma
sinas; elektra, maudynės, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučemės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 
nios. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksinė proga; 
priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsiSaukit tuoj, kas pirmesnis, tas 
naudos.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau namus ant farmų, lotus 
ant namų. Turiu daug visokių namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai
nyti ant bučemės arba bile kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atneškit pas mane, tuoj bus parduoti 
arba išmainyti į trumpą laiką, yra 
didžiausis pasirinkimas pas mane. Du
ris atdaros nuo 9 v. iki 9 v. vakarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MERGINŲ įvyniojimui sviesto 
Patyrimas nereikalingas. Kreip
kitės : New Valley Creamery Co. 
700 S. Clinton St., Mr. Nash, 
Superitendentas.

PARDAVIMUI GROSERNE, ICE 
cream, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

pat 
negu 

vadina 
klausy- 
daržely 
nesenai

dolerių Ru- 
sušelpti, pa- 
— veidmai- 
apgaudinėja 

ku-

scenoj 
3 aktų komedi ja “Netikėtas "Kugrįži- 
mas”. Draugijų, kliubų ir kuppų pra

 

šome nerengti pramogij minėtą dieną, 
kad nepakenktumėm vieni kitiems.

— Komisija.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
rankų darbui į dienos šviesos dirbtuvę. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

COLUMBIA FASTENER CO., 
3229 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERIS, SAL- 
dainių, tabako ir tt., krautuvė. La
bai geroj vietoj ąr biznis gerai eina. 
Parduosim pigiai.

J. M.,
4518 So. Rockwell St.

I i ... . .....

KAMPAS IŠRENDAVOJIMUI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
33čios ir Halsted. Namas visai nau
jas, įrengimai pagal šios dienos. Biz
nieriai nepraleiskite progos, tinka vi
sokiam bizniui, čia pat pasirendavo- 
ia 6 ruimų flatas dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką.

NATHAN KANTOR,
3223 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

suny- 
Kaip 
gero 

“gra-
parapijonams

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nąs, kuri mylėtų dorą gyvenimą ir 
nors kiek pamokinta. Aš esu pusėti
nai pamokintas, 33 metų. Merginos 
kurios mylėtų gerą ir ramų gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti. Atsakymą duo
siu kiekvienai. J# J. Jasiulonis, Gen. 
Delivery, Oak Park, III.

REIKIA moterų popierinių 
atmatų sortavimui. Gera algd 
ir geros valandos. Higgins & 
Henry, 422 Fedėral St., arti Van 
Buren.

PARDAVIMUI groseris, sal
dainių ir cigarų krautuvė. Gera 
vieta. Turiu parduoti, kadangi 
turiu kitą biznį.

4572 S. Gross Avė.

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. it 

Maplewood Avė. 4 blokai nuo šv. Ka
zimiero klioštoriaus, labai gera vieta. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą.
M. J. KIRAS, IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted St.

VĖL KITAS BARGENAS

Iš svarbesnių nutarimų gali
ma pažymėti vienas, būtent, 
kad visi parapijonys kaip vie-.

i i » JIEŠKAU GYVENIMUI DRAU-UU balsu mitai C gi lestai reika- ggs merginos, ar našlės be vaikų, gu
lanti, kad butų paskirta lietu- lai paaugusios; turi būti laisva nuo 
vės sesers jų parapijinei mo-
kyk'lai. Taipgi nutarta tinka- Į nuo svaiginančių gėrimų. Moku gerą 
mai apsjdirbti su savo prabas- i ?ai- ^T,ri Fu tužin s,lltinkate.
cium, uz jo visas šunybes pa- 1 3210 So. Halsted St.,
darytas parapijonims. Tuo rei-Į No- 30-
kalu rūpintis likosi išrinkta 
komisija. Tai komisijai paves
ta nuvažiuoti pas vyskupą, 
kad išgavus lietuves seseris
mokytojus. Be to, tai komisijai va^u^’a^^aiHn^^Kambarh 
pavesta rūpintis ir visais kitais turi būti į rytus nuo Halsted ant 
reikalais kad naireriniis savo I Ihidgeporto. Kas tuiite kambarį, reikalais, Kati pagerinus savo pranegkit j Naujienu skyrių, 
parapijinę mokyklą. 3210 So. Halsted St.

— Parapijonas. / No- 29- i
J I II .1 ......................... . ...................... ... ................

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

JIEŠKO KAMBARIO

REIKALINGAS KAMBARIS VIE- 
nam geram blaiviam vaikinui. Geis
tina prie blaivų žmonių ir kad butų 

apsirei- telefonas. Praneškite į 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 31sujudus 
pašalinti 

iš

ROSELAND.
Parapijonių “buntas” 

škė.
Bridgepo'i'tiečiams 

ir grieštai nusistačius
lenkes seseris mokytojas 
Šv. Jurgio parapijos parapiji
nės mokyklos, kurių apginiinui 
klebonas kun. Krušas net poli
ciją buvo pasišaukęs, kad 
žiauriai pasielgtų su protes- 
tuojančiom motinom, sujudo 
ir kitų parapijų parapijonys. 
Sujudo ir Roselandiečiai. Tie
sa, jie jau nuo senai su savo 
prabaščium kun. Lapeliu ne
kaip sugyveno.

Vakar tuo tikslu vietos pa
rapijonys laikė savo susirinki
mą ir Visi vienbalsiai nutarė 
grieštai reikalauti savo praba- 
ščiaus pasišalinti iš parapijos. 
Mat jis savo “'šmugeliais“ pa- 
rapijonims begalo įkirėjo.

Be to, tarp parapijonų va
kar ėjo didelis šnibždėjimas. 
Atrodė, kad parapijonys “mo-, 
bilizuojasi“ į “šventą” "vainą“ 
prieš savo kleboną.

Matyt, kad musų prabaš- 
čiams jau atėjo “pūstieji lai
kai.“ Jie jau gal turės šiek tiek 
savo ragus sušvelnyti. Nes ki
taip priseis netekt šiltų vietų.

— Roselandietis. -

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA FRONT RUI- 

mis ii’ kitas kambaris, gali būt sykiu 
ir atskirai, paranku dėl darbininkų 
žmonių. Gali būt su valgiu ir be val
gio. Atsišaukite informacijų delei 
į štorą: 1606 So. Halsted St. Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias Ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratai^ Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisymus, karpen- 
terystei, taipgi esame specialistai ant 
budavojimo naujų garadžių už priei
namą kainą. Atsišaukite:

JOHN KORECKY IR MOST 
1426 S. Kaminsky Avė., Chicago, III,

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti piniįp). 
Musų žmones uždirba nuo $100. iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ TAI- 
sytojų freight karių; kontraktinė ša- 
pa, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte.
STREETS CO.,

W. 48 & So. Morgan Sts.
REIKIA KRIAUČIŲ PRIE MO- 

teriškij drapanų; taipgi reikia pusi
ninko prie šio biznio. Reikia įnešti 
mažą sumą pinigais ir turi suprasti 
kriaučystą. Taipgi turi būt susipra
tęs ir teisingas žmogus, šis yra tik
rai geras ir nepaprastas pasiūlymas. 
Kuris tokiuo bizniu interesuoja, atsi
šaukite ypatiškai arba laišku.

J. M. LOCAITIS, 
306 So. Westem Avė.

FREIGHT1NIŲ DARBININKŲ 
reikalauja Pennsylvania System gele
žinkelis. Aštuonios iki dešimts va
landų darbo dienos. Kreipkitės į Ge- 
neralį Užveizdą — Polk Freight Ter
minai, 323 Polk St., Chicago.

REIKIA nituotojų (rivetters) 
ir pagelbininkų į plieno dirbtu
vę.

Kreipkitės:
2611 S. Halsted St.

Pardavimui arba mainymui, puiki 
grosemė; stako daug yra, geri fix- 
turiai, renda pigi, lysas ilgas, bizis 
gerai eina. Iš didelės priežasties, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto ,automobiliaus ar namo. Atsi
šaukite tuoj.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550 •

....................................■■■■.......—.......... ...........

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant 2-jų pagyvenimų, po 4 ruimus, 
elektra, gasas ir visi parankamai. 
Parduosiu už teisingą pasiųlymą.

Atsišaukite:
3203 So. Union Avė.

MOKYKLOS

REIKIA patyrusio virėjo 
restauraną. Mokėsim $45 
aukščiau.

Kreipkitės:
1947 S. Halsted St.

ir

REIKIA patyrusių egzami
nuotoj ų, prie specialio orderio 
coat’ų. Turi angliškai skaityt.

International Tailoring Co., 
847 W. Jackson Bivd.

REIKIA darbininkų j galvani- 
zavimo departmentą. 45 centai 
valandą.
JOSLYN MFG. SUPPLY CO 

3700 So. Morgan St.
•>

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisais. Prie saliuno yra susi
rinkimams svetainė ir 5 pragyveni
mui kambariai. Garadžius vienam 
automobiliui. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

5301 S. Paulina St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasiažuvimul 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatilkal arba rašy
kit išlygų paklausdamt

Sara Patek, pirmininkė..

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI mūrinis na

mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius. Viskas įtaisyta pagal 
naujos mados, parduosiu už 

$3,300. 1928 S. Sangomon st.

PARDAVIMUI PIGIAI FRAME 
namas, dviejų augštų, su 4 kambarių 
nameliu užpakaly. Įplaukų mėnesiui 
$50.00, netoli lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Savininkas tame pačiame na
me.

1979 Canalport Avė. 
Phone Canal 2476

SOUTH SIDE SAVININKŲ ATI- 
dai. Bungalow, 2 flatų pabudavojame 
ant mažo įmokėjimo ir likusius mėne
siniais mokesčiais su nuošimčiu.

S. P. JENSEN & CO., 
5556 So. Kedzie Avė.

Tel. Republic 2667

REZIDENCIJŲ lotai, visai 
įrengti ir apmokėti ir grįstoms 
gatvėms, $700, parankiai moky
kloj ir transportacija, netoli Ke
dzie -— 55 ir Garfield Blvd. Pirk
si lotą, o mes padarysime sutari
mą namą pabudavot.Matykit Mr. 
Ferencak O’Neill & Hynes, tffefcį 
So. Kedzie Avė..

. I

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystes, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašimo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniaslas 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas SSČios gatvės.

PRIVATftS AUTOMOBILIŲ 
|20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokinamą 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lale- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madiaon St.

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$20.00 ...........    $25.00

Vyrai, mokinkitės automobilių va
liavimo ir taisymo pirmos klesos dirb- 
uvėje. Nevartojame juodosios len

tos — mokiname vienuodu būdą, tei
singai. Ateikite ir persitikrinkite. 
UNIVERSAL AUTO SERVICE CO.,

2526 Lincoln Ayo.


