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Geležinkeliečiai priBniėdalies|Ti";į”"ik"ai 
geležinkeliu siūloma taiką

Naujo karo pavojus

Timofejev 
o

numirė nuo žaizdų 
ne nusižudė

Geležinkeliečiy streikas 
dalinai baigiasi.

Streikieriai priėmė dalies gele
žinkelių pasiūlymus. Grįžtan

tieji šelps pasiliekančius 
streikuoti.

CHICAGO. — Geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streikas 
eina prie užbaigos. Vyriausias 
streikierių “policy” komitetas 
po ilgų svarstymų, kurie tęsia
si nuo panedėlio, vakar priėmė 
dalies geležinkelių pasiūlymus, 
padarydami niekurias permai
nas ir pataisymus.

Tų geležinkelių streikieriai 
sugrįš į darbą tuoj aus, kaip 
bus susitarta su geležinkeliais 
apie padarymą niekučių per
mainų ir kada bus sutartos vi
sos smulkmenos.

Apie 30 nuoš. geležinkelių 
jau priėmė tuos pasiūlymus, o 
apie 30 nuoš. pasižadėjo priim
ti kaip tik geležinkeliečiai jas 
priims. Pasilieka apie 40 nuo
šimčių geležinkelių, su kuriais 
geležinkeliečiai ir toliau ves 
atkaklią kovą, kati ir juos pri
vertus pasiduoti.

Kad parėmus tuos geležin
keliečius, kurie ir toliau paliks 
streikuoti, nutarta, kad grįž
tantieji į darbą geležinkeliečiai, 
turės kas menesį atiduoti dvie-| 
jų dienų uždarbį streikieriams.: 
Apskaitoma, kad apie 250,-! 
000 geležinkeliečių neužilgo su 
grįš į darbą. '

Del susitaikimo sąlygų ko
mitete buvo kįlę dideli ginčai. 
Daugelis nenorėjo priimti pusi- i 
taikinio su dalimi geležinkelių, 
tuo apsunkinant kovą liku
siems geležinkeliečiams ir to
dėl jie reikalavo streikuoti iki 
nepasiduos visi geležinkeliai ir 
iki nebus padaryta nacionali
nė sutartis. Bet pamaži jie 
nusileidę ir iki galo tik keli 
komiteto narių griežtai laikėsi 
savo nusistatymo. Komitetas 
gi susideda iš 90 narių. •

Manoma yra, kad 
kius su dalimi 
nusileis ir likusieji
liai, kaip kad buvo 
kasyklų savininkais, 
tižių taiką padaryta 
liais savininkais, 
pasekė juos ir 
savininkai ir nusileido anglia
kasiams.

(kĮleži nkelieči ų padaryto j i 
sutartis nėra labai aiški ir rei
kia palaukti kaip ji bus pritai
kinta ir pačių unijų išaiškinta.

susitai- 
geležinkelių, 

geležinke-

kur išpra- 
tik su ke- 

bet paskui 
atkakliausieji

pranašas vyriau- Bulgarija rengiasi karan prieš 
” “ ’ ' ‘ senuo-

Sakoma, 
kad mūšiai jau prasidėję. Grai
kijos legacija paskelbė, kad 
Bulgarijos partizanai koncen
truojasi palei naująjį Bulgari
jos rubežių ir rengiasi žygiuo
ti vakarų kryptim Graikai Tra- 

jkūOSfe esą izoliuoti.

Valdžios pittnaatvs vynuu*, uuigauja ivugiaoi nm 
stojo pašto bokšte orą Chica/ Graikiją, kad atgavus 
gai ir apielinkei pranašauja sius savo rubežius.
Mato:

šianide — apsiniaukęs ir ne
pastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:28 v., leidžiasi
7:03 v. Mėnuo teka 11:23 vai. 
vakare.

Negalima sakyti, kad geležin
keliečiai butų aplaikę didelę 
pergalę ir sutartis toli nėra 
tokia, kokios geležinkeliečiai 
galėjo pageidauti. Bet padary
dami taiką tiesioginiai su ge
ležinkeliais, jie pakirto autori
tetą nedraugingos jiems gele
žinkelių darbo tarybos, kuri 
bandė net grūmojimais dik
tuoti geležinkeliečiams ir buvo 
pradėjusį nustatinėti darbinin
kams tokias žemas algas, kad 
jie iš tų algų jokiu budu nega
lėjo pragyventi.

(Sutrauka susitaikimo sąly
gų jau kiek pirmiau Naujieno
se buvo paduota).

Balkanuose gresia kilti 
naujas karas.

Rusijos remiama Bulgarija 
buk rengiasi pulti Graikiją.

PARYŽIUS, rugsėjo 13. — 
Šiandie Europoj vaigšto prieš
taraujančios žinios apie karą 
ir taiką. Tuo pačiu laiku kada 
tautų sąjunga priiminėja Ang
lijos lordo Cecil. patiektą gink
lavimosi aprubežiavimo pieną, 
gauta žinių,'kad Jugo Slavija 
praliejo mobilizuoti savo ka
riuomenę, prisibijodama kį li
mo naujo karo Balkanuose.

Taipjau gauta žinių, kad 
mušis siaučia Bulgarijos paru- 
bežyj Trakuose, kuriame daly
vauja Bulgarijos, Graikijos ir 
Turkijos kareiviai. Eina gan
dų, kad Rusija duodanti pa- 
gelbą Bulgarijai su sąlyga, 
kad Bulgarija stos karan prieš 
Rumuniją. Žinia gali būti tei
singa, kadangi Rusija senai ki
virčijasi su Rumunija dėl tal
kininkų atidavimo Rumunijai 
priklaususios Rusijai Besara
bijos.

Turkijos laikraščiai 
lauja tęsti karą su 
kais, jei talkininkai 
sugrąžinti Turkijai
Adrianopolį ir Anatoliją.

Graikijos legacija Londone 
kaltina, kad Bulgarija nori at
mesti Neully sutartį. Į bulga
rus padariusi didelę įtaką Tur
kijos pergale ant Graikų ir 
Turkų atsisakymas priimti 
Sevres sutartį.

Vis dar vaigšto gandai, kad 
Graikijos karalius Konstanti
nas abdikuosiąs. Viena žinia 
sako, kad jis sugrįšiąs Šveica
rijon, kur ir gyveno po talki
ninkų išvarymo jo iš Graikijos 
1917 metais.

reika- 
talkinin- 
nesutiks 
Trtakus,

Rumunija ir Jugo Slavija 
pranešusios Graikijai, kad jos 
remsiančios Graikiją, jei Tur
kija pulsianti Trakus.

Mūšiai siaučia.
LONDONAS, nigs. 13. — 

Gautomis šiandie žiniomis,

i Vakarykščioje savo laidoje 
žydų socialistų dienraštis 

u’Forverts“ įdėjo sekamą kab- 
legramą gautą nuo savo kores
pondento Leščinskio:

Berlin, 12 d. rugsėjo. — Iš 
Maskvos atėjo pasibaisėtinų 
smulkmenų apie garsiojo so- 
eialrevoliucionierių vado, Ti- 
mofejevo mirtį. Pranešama, 
kad jisai ne nusižudė. Jisai nu
mirė nuo žaizdų, kurias jam 
padarė Lubiankos kalėjimo 
sargai, kur jisai ir kiti 11 pa
smerktųjų mirčiai yra laikomi. 

! Sovietų valdžia iki šiol atsi- 
I sako patvirtinti arba užginčy- 
I ti -pranešimus, kad Timofejev 
yra užmuštas, o ne pats sau 
galą padarė.

Valdžios tyrinėjimo komisi
ja, kuri dirba šituo reikalu jau 
ištisą savaitę, dar nepaskelbė

I savo raporto.
įnešimuosiuose komunistų 

sluogsniuose yra .įsitikinimas, 
kad Timofejevas numirė nuo 
žaizdų. O kas dėl kairiųjų ko-

I munistų, Nikalojaus Buchari- 
Į no grupes, tai jie sako, kad 
Į eserams butų perdaug garbės, 
jeigu .valdžia skelbtų raportą 
apie mirtį tokio menko 
niens, Iftiip Timofejev; bet 
gu Timofejev buvo ištiesų 
muštas, sako Bucharinas, 
jisai pilnai to užsipelnė.

i Pasirodo, kad Lubiankos ginčija tvirtinimams 
kalėjimo sargyba, kur yra lai
komi socialrevoliucionieriai, 
susideda išbuvusiųjų krimina-

Į lių prasikaltėlių.
Visos Rusijos Centralinio 

Pildomojo Sovietų Komiteto 
prezidiumas svarstė pirminin
ko Kalinino pasiūlysią paleng
vinti sąlygas, kuriose randasi 
eserai. Prieš Jai stojo Čeką 
pirmininkas Unšlicht. Jį parė
mė Trockis, Zinovjevas ir Bu
charinas. Susirinkimas nuta
rė įsakyti Unšlichtui 
iš Lubiankos kalėjimo 
randasi Čeką) į kitus 
jimus 80 suareštuotųjų 
tų. ' 1

Paskutinę savaitę Maskvoje 
įvyko labai didelės kratos tar
pe literatų ir leidėjų. Petro
grade suareštuoti leidėjų fir
mos “Vsemirnaja Literatūra” 
viršininkai ir tarnautojai. Bu
vo taip pat suareštuoti “Lite
ratų Namų“ nariai: Charidon, 
Zamolotin, Volkovskoi ir kiti.

perkelti 
(kur 

kalėj i- 
studen-

Šaukiasi daugiau įrodymų.
CHICAGO. — Nors generali- 

iūs prokuroras Daugherty skel
bė, kad jis atsigabeno virš va
gono įrodymų prasižengimų 
prieš streikuojančius geležin
keliečius, kad tuo parodžius 
reikalingumą nuolatinio in- 
unctiono, vienok pradėjus 

skaityti tuos įrodymus, jie pa- 
drodė tokie menki, kad pro
kuroras vakar telefonavo į
VVashingtoną, įsakydamas pri
siųsti dar daugiau įrodymų— 
“affidavitų,“ nes esančiųjų ne
pakanka įrodymui geležinkek- 
liečių kaltumo. Gavę j 
mą jo agentai turės tuos 
jus įrodymus iškasti kad 
žemės ar kaip kitaip 
įgauti.

Daugherty paskelbė, kad jis 
suhatoj užbaigsiąs duoti vald
žios įrodymus. Teisėjas Wil- 
kerson sako, kad jis daugiau 
nebeprailginsiąs injunetiono ir 
jeigu negalima bus išnešti 
nuosprendžio prieš rūgs. 22 d., 
tai Daugherty turės apseiti be 
injunetiono.

nau-• • v ir is 
juos

Ateinantį sezoną dainuos 
Chicagos operoj. Dabar jis 
važiuoja su visa šeima į Ang
liją, kur duos visą eilę koncer
tų.

u..-................. ■ i-T-n^-------------

Rusijos derlius menkas* w

.BėR|LINAS, rugsėjo 13. - 
Amerikos laikraštininkas Pax- 
ton Hibben, kuris lankėsi Ru
sijos bado srytyse dėl Ameri
kos šelpimo administracijos,

as- 
jei- 
už- 
tai sako, kad Rusijos derlius šie

met yra gana menkas. Jis už- 
Leonido 

Krasino ir kitų apie buvimą 
gero derliaus. Jis sakosi apsi
lankęs 72 tolimuose Volgos ir 
Ukrainos miesteliuose, ir visur 
radęs menką derlių. Bado sry
tyse vargiai ūkininkai įstengsią 
išsimaitinti. Kaslink kitų žmo
nių tvirtinimų, kad derlius 
esąs geras,’ Hibben' sako, kad 
jie veikiausia ! lankėsi tik arti
mesnėse geležinkeliams vietose 
ir nebandė ištirti tolimesnių 
distriktų.

Betaikai bijo eseru
E. TALINAS (Revelis). — 

Sulig pranešimu “Izves- 
tija” Zinovjevas sakęs komu
nistų partijos Kongrese Mask
voj, kad bolševikams nepasise* 
kę nugalėti eserus ir menševi
kus. Jų įtaka stiprėjanti ir 
esanti pavojinga todėl, kad jie 
išnaudoju kiekvieną bolševikų 
ekonominės politikos silpnumą 
ir kovoją legalėmis priemonė
mis. Jie kurstą moksleivius 
eiti prie mokyklų autonomi
jos, ūkininkus — žemdirbius 
reikalauti pigesnių kreditų, 
raudonarmiečius — siekti prie 
šešių mėnesių tarnybos laiko. 
Ačiū jų įtakai reikalauja dar
bininkai nustatyti aukštesnį 
ekzistencijos minimumą. Iš vi
so eserų ir menševikų pavojus 
esąs aktualus ir rimtas.

Gimimų skaičius mažėja.
WASHINGTON, rūgs. 11. — 

Statistikų biuras paskelbė kad 
surinktomis žiniomis, gimimų 
skaičius Jungt. Valstijose ma
žėja, kuomet mirtingumas žy
miai didėja.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 13 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belg’jos 100 frankų ............... $7.26
Danijos 100 frankų ........... $21.32
Finų 100 markių ................... $2.19
Fitincijos 100 frankų ....___  $7.65
Italijos 100 lirų ................... $4.25
Lietuvos 100 auksinų .... '..........  7c
Lenkų 100 markių................... l%c
Norvegijos 100 kronų............ $16.68
Olandų 100 guldSnų ........... $88.80
švedų 100 guldėnų ................ $26.48
Šveicarų 100 marikių ,............. $18.92
Vokietijos 100 markių ............... 7c

Fordas vėl kaltina.
Kaltina kad tarpvalstijinės pre
kybos komisija gelbsti angly 

pelnagaudoms.

DETROIT, Mieli, rūgs. 13.
— Automobilių fabrikantas 
Henry Ford šiandie išleido 
naują aštrų pasmerkimą ku
riame jis pasmerkia tarpvals
tijinės prekybos komisiją ir 
kaltina ją, kad ji gelbsti ang
lių pelnagaudoms.

Jis sako, kad ta komisija 
kontroliuodama tuščius anglių 
vagonus po priedanga regulia
cijų publikos naudai, eina ran- 
ka-rapbon su su anglių pel- 
nagaudomis.

Tie patįs interesai, kurie val
do viešojo aptarnavimo įstai
gas, geležinkelius ir kasyklas 
naudoja komisiją savo pie
nams aplupti publiką vykinti, 
o tie pienai esą taip paprasti, 
kad niekas jų neužmatų, sako 
Fordas.

Kalbėdamas apie anglių pel- 
nagaudas, Fordas sako, kad jie 
pagelba laikraščių paskleidžia 
žinias apie buk esantį anglių 
trukumą, taip kad publika šo
ktų pirkti anglis. Suspausdami 
darbininkus ir nukapodami jų 
algas tie patįs interesai priver
čia darbininkus streikuoti, tuo ; 
sutrukdant geležinkelių trans- 
portaciją ir sumažinant skai
čių nuliekamų vagonų tran
sportavimui anglių. Įtikinę pub 
liką, kad buk tiktai esąs ang
lių trukumas, jie pagelba ko
misijos pasidalina anglimis, 
po priedanga pirmenybės vie
šojo aptarnavimo įstaigoms. 
Tos įstaigos tuojaus tuo pasi- 
naiudpja ir moka brangiai už ■ 
anglis, paskui privesdamos 
publiką už tą užmokėti, pake
liant aptarnavimo kainą, taip 
kad visi publikos pinigai galų 
gale patenka Wall gatvės pini
giniams mėklėriams.

“Jeigu valdžia butų norėjusi, 
ji lengvai butų galėjusi įsimai
šyti ir duoti publikai kiek tik 
iai reikėjo anglių. Kodėl ji lei
do darbo tarybai nustatyti ge- 
ležinkeliečiąms daug žemesnes 
už pragyvenamąsias algas, taip 
kad jie turėtų streikuoti? Kiek
vienas pripažįsta, kad kasyk
los gali pagaminti anglių, bei 
komisija leidžia Wall gatv : 
taip manipuliuoti ir pagimdyti 
dirbtinį vagonų trukumą, kad 
tuo publika butų priversta ti
kėti trukumui., anglių ir pirkti 
tuos anglis už pelnagaudų kai
nas. Wall gatvės plėšikai nau
dosis publikos ' reikalavimais 
tol kol žmones ramiai, sėdės ir 
visą tai pakęs.

“Kokia puiki proga pasitar
nauti visuomenei. Bet tarpval
stijinės prekybos komisija toli 
apsilenkia su ta proga. Vieton 
kontroliuoti geležinkelius, ko
misija yra tik įnagiu rankose 
New Yorko klikos, kuri nori 
palaikyti šiuos industrinius ki- 
virčius, kaipo tikrinusį būdą 
dideliam ir greitam pasipelny
mui,“ sako Fordas.

Fordas sako, kad šis anglių 
krizis parodęs, kad ta komisija 
jau senai atgyveno savo nau
dingumą ir yra daugiau nebe
reikalinga, kaip nebereikalin
gi yra auksas parėmimui va
liutos ir Wall gatvė.

2 darbininkai žuvo gaisre.

TERRE HAUIiE, Ind., rūgs. 
13. — Kiek žinoma, du žmo
nės liko užmušti dulkių eks- 
pliozijoj, kuri sunaikino Ame
rican Hominy Co. dirbtuvę. 
Po ekspliozijos kįlo gaisras. 
Nuostoliai siekia $3,000,000.

437 ~ _ No. 216

Reikalauja depozituoti 
auksg 
—.....

PARYŽIUS, rugsėjo 13. —
Belgijos valdžia vakar forma
liniai pareikalavo, kad Vokie
tija tuojaus depozituotų 100,- 
000,000 auksinių markių Bru- 
sselio banke. Bet reikalavimas 
yra taip parašytas, kad jis lei
džia Vokietijai atsakyti ir pra
dėti naujas derybas. Nors rei
kalaujama auksą depozituoti 
rūgs. 15 d., bet nemanoma, kad 
iki tai dienai bus išrištas kon
tribucijos klausimas. Belgijos' 
reikalavimų remia Francija.

Daug prakišo ant markią.
PARYŽIUS, rūgs. 13. — A- 

inerikos bankicriai Paryžiuje 
pripažįsta, kad amerikiečiai 
pirkdami vokiečių markes 
pirm jų nupuolimo ' prakišę 
apie $2,(MM),000,000. Kaip aps
kaitoma, Vokietija parduoda
ma savo nupuolusias markes 
svetimšaliams pelnė tarp $4,- 
000,000,000 ir $5,000,000,000. 
Londono bankieriai pripažįs
ta, kad jų kostumeriai pražudę 
£250,000,000 (apie $1,200,000,- 
000). Ispanijos spekulia- 
toriai pražudę apie $1,- 
000,000,000. F ra nei j os
kapitalistai pusantrų metų at
gal irgi labai spekuliavo mar
kėmis. Vienas franeuzų fabri
kantas toje spekuliacijoje pra
žudęs $3,000,000 frankų.

Patvirtino Murphy nuteisimą 
kalėjimam

CHICAGO. — Federalinis 
apeliacijų teismas vakar pat
virtino nuteisimą gaso darbi
ninkų unijos prezidento “Big 
Tim” Murphy 6 metams 
kalėj i man, Vincenzo Casmano
1 metams, ir Edward Gierum
2 metams. Paul Valanti daly
ke įsakyta bylos nagrinėjimą 
atnaujinti, nes federaliniai 
agentai neteisėtai, be varanto, 
paėmė iš jo sankrovos pini
gus, kuriuos paskui naudojo 
kaipo įrodymą. Juos visus nu
teisė kalėjiman teisėjas Landis 
neva už apiplėšimą pašto siun
tinių Dearborn stoty bal. 18, 
1921. Jie visi turės sėdėti 
Leavenworth kalėjime.

DABAR
R eikalingiausia

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

5 iųskit Per

NAUIIENOS 
Pinigus Lietuvon 

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

Maldingas “paliuosuos” 
371. W.W. narius.

WASHINGTON, rūgs. 13. — 
Oficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad prezidentas Hardingas 
paliuosuosiąs iš Leavenworth 
kalėjimo ten esančius 37 L 
W. W. narius. Jiems busiąs 
suteiktas pardonas arba suma- 
žinimas bausmės. Nebusią su
teikta pardono Wm. D. Hay- 
\voodui ir kitiems 6 lWWi 
nariams, kurie nors tapo kartu 
su kitais nuteisti, bet paskui 
pabėgo iš Jungt. Valstijų.

Tcčiaus tą savo “mielašir-* 
dystę” Hardingas darysiąs tik 
apie Kalėdas, o iki to laiko vist 
nuteistieji turės sėdėti kalėji
me. Bet ir tai dar ne vis
kas. Hardingas peržiūrėsiąs 
visus kaltinimus ir kaltesnių 
nepaliuosiąs, bet tik sutrūni-, 
pinsiąs bausmę, taip kad jie ne 
dabar, bet tik už kokių dvejų 
metų taps paliuosuoti, arba ir 
už dar ilgesnio laiko.

Deportuos 65 žmones
------i_____

NEW ORLEANS, La., rūgs. 
13. — 65 svetimšaliai radika
lai, kuriuos atgabenta iš Atlan
ta, Seattle, California, Wash- 
ington ir Leavemvorth federa- 
linių kalėjimų, laukia čia lai
vo, kuris juos išgabens ant 
Ellis salos' New Yorke, iš kur 
jie bus deportuoti. Jie visi 
yra deportuojami po atsedėji- 
inui savo bausmės kalėjimuo
se. Tarp jų yra Fay, kuris 
buk bandęs išsprogdinti tiltą 
tdrįj Kanados ir Jungt. Vals
tijų.

Mokiniai sustreikavo.
HAZLETON, Pa., rūgs. 13.

18 mokyklų McAdoo mies
tely užsidarė mokiniams su
streikavus prieš pašalinimą 6 
mokytojų, kurios atsisakė pa
sirašyti kontraktą šiems me
tams, kol nebus užmokėta pri
klausanti jiems alga už pereitų 
metų 6 mėnesinę.

JACKSON, Cal., rūgs. 13. — 
Manoma, kad už 36 vai. jau 
bus pasiekti uždarytieji Argo- 
naut aukso kasykloje 47 mai- 
neriai, jei nepasidarys jokių 
ypatingų klinčių.

f
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Del parapijinių 
mokyklų.

Bridgeporto lietuvių šv. Jur
gio parapijoj kilo aštri kova dėl 
klebono užsispyrimo laikyti len
kes seseris mokytojas lietuvių 
mokykloje. Kun. Kruša būtinai 
nori, kad lietuvių vaikus moky
tų lenkės. Ir, nors pai^pijonai 
labai tam priešingi, bet iŠanksto 
galima spręsti, kuomi tas gin
čas pasibaigs. Pasibaigs jis 
taip, kaip nori kun. Kruša. Pa
rapijos Komitetui nuvažiavus 
pas vyskupų, vyskupas juos 
“pablagaslovins”, lieps grįžti 
jiems atgal, būti dievobaimin
gais katalikais ir klausiais baž
nyčios taniais, o jų maldavimas 
bus išklausytas. Vienok lenkės 
vargiai bus išvarytos.

Štai Town of Lake’o parapi- 
jonai nei iermo nekėlė prieš len
kių mokinimų jų vaikų. (Tos ko
lonijos parapijonys jau daro su
sirinkimus, kad lenkes mokyto
jas prašalinus. — Red.). Kuni
gams, ar vyskupui parapijom, 
tautybė ne galvoj; jiems nerupi 
ar jų para pi joną i yra italai, lie
tuviai, lenkai, ar negrai, by tik 
jie yra katalikai. Kiekvienas 
kunigas, įsišventindamas į kuni
gus, turi išsižadėti savo tauty
bės. Jei kuris to nepadaro, ne
gali būti geru Rymo agentu. 
Bet mūsiškiai kunigai, kiek mes 
gaunam juos pažinti iš jų dar
bų, yra gerais Rymo agentais ir 
todėl jiems nesvarbu, ar lietuvių 
vaikus mokins vokietės sesers, 
ar kitokios by tik jos yra geros 
katalikės, vadinas tokios, kurios 
šventai pildo savo valdžios įsaky
mus savo proto nesiklausdamos. 
Kitaip sakant, jiems rupi jezui- 
tinė kunigijos politika, kuri ne
ša naudų kunigijai ir plečia Ry
mo papos. galybę be atsižiiu’ėji- 
mo į žmonių laba. To pavyzdį 
matome Lietuvoj. Kiekvienam, 
kas turi akis ir nori matyti, yra 
aišku, kad Lietuvos jėzuitų su
darytoji Lietuvos konstitucija 
yirf gera tik Lietuvos jėzuitams 
ir Rymo papai, bet ne Lietuvos 
žmonėms. Bet nežiūrint to jie 
turi drąsos sakyti, kad ji yra 
kuo geriausia Lietuvos žmo
nėms.

Šituo begėdišku drąsumu pa
sižymi ne tik mūsiškiai jėzuitai. 
Jie visus tokie. Franci jos jėzu
itai, turėdami galių savo ranko
se, darė tų patį, ką dabar daro 
Lietuvos jėzuitai, — žudė savo 
priešus be atsižiūrėjimo į teisin
gumų, ar įmones. Viena Šv. Bal
tramiejaus naktį jėzuitų sukur
styti tamsus katalikai išpiovė ir 
išžudė šimtus tūkstančių prote- 
stonų. Ir ta šventę Rymo kata
likų bažnyčia lig šiol apvaikščio- 
ja ne su nubudimu ir atgaila 
širdyje dėl tokio baisaus katali
kų ir savo dvasinių vadų darbo, 
o su džiaugsmu, nes tas baisus 
darbas padarė daug gero Rymo 
papos viešpatavimui.

Tėvai, kurie leidžia savo vai
kus į parapijos mokyklų, gerai 
žino, kad tos davatkos, kurios 
mokina jų vaikus, yra prisiekę 
Dievui ir Rymui “ščyrai” tar
nauti ir jos negali jų taip išmo
kyti, kaip juos išmokytų vie
šose mokyklose. Bet jei kuris 
ir nežinotų, lengvai gali sužino
ti, palygindamas savo vaikus 
leidžiamus davatkoms tamsinti 
su kitų vaikais lankančiais vie
šą mokyklą, o jis papiatys tarp 
jų didelį skirtumą. Viešos mo
kyklos (vaikai bus šio-to išmokę, 
pralavinti, o jo vaikai seserų 
ujami bus tamsus, pikti nesuval
domi. Taigi tėvai, siųsdami sa
vo vaikus į parapijinę mokyklų 
ne tik savo vaikams padaro did
žiausią skriaudą, o ir patys sa
ve nuplaka.

Kunigų “Draugas” ir apmul
kinti parapijonai keikia laisva
manius lietuvius už tai, kad jie 
rengiasi pasistatyti tikrai lietu
viškų namą svetainę, kur galėtų

susirinkti lietuviai be skirtumo tisinis. Šimtus tūkstančių kar
ių pažvalgų. “Draugas” moti- 
vuoja, kad katalikams netenka 
prisidėti prie minėtos svetainės 
statymo, nes “mes turim savo 
bažnytinę svetainę”. O kaip tik 
garapijonai susipyko su savo 
“prabaščiu” taip ir nėra jiems 
svetainės ir tenka jiems eiti į be
dievių pastatytą ir dar tokią, 
kur kunigas Mockus savo pa
mokslus sakė, aiškindamas ka
talikų kunigų nedoruosius dar
bus.

Musų klerikalai keikia tuos, 
kurie nėra patenkinti Lietuvos 
jėzuitų suteikta Lietuvai kon
stitucija. Tas jų keiksmas, ži
noma, nėra toks baisus, kaip ka
daise buvo šventoji inkvizicija. 
Bet jie nepanaudoja prieš juos 
inkvizicijos tik dėlto, kad jie 
neturi valdžios rankose.

Tiesa, kun. Kemėšis metė 
džianitoriavęs pas čarneckį ir 
sako einąs toliaus savo mokslų 
katalikų universitete. Matomai, 
jis tikisi Juodojo Papos Ledo- 
chowskio vietų užimti.

Priminus apie Kemešį, atėjo 
mintin jo Biuro paskelbtasis re
gistracijos įsakymas. Sakoma, 
kad Lietuvos valdžia, nebuvo lei
dusi tokio įstatymo ir nebuvo 
reikalavusi iš Amerikos 'lietuvių 
po $10. Gal buvo, gal ir ne. Bet 
kad tas jo paskelbimas nebuvo 
padarytas be jos žinios, tai sun
ku tam tikėti. Ji ir Purickio 
šmugelio neprisiėmė, o vienok 
gerai žinojo apie jį.
Sv. Jurgio parapijos Jarapijonas.

Difterija.
(Henry R. Krasnovv, M. D.)

Kadaise baisi liga — nugink
luota.

Apie iki trijų dešimtų metų 
atgal difterija buvo skaitoma 
pragaištingiausia liga ir dėlto, 
kad mes nežinojome jos prie
žasties, daugelis vaikų ir. suau
gusių, užsikrėtusių ja Yhire.' '

Apie 1881 m. daktarai Klebs 
ir Loeffer, du žymus gydyto
jai, atrado difterijos perus ir 
pasiūlė pasauliui taip vadina
mų antitoksiną (reiškia “prieš
nuodį), vienintelį tam tikslui 
vaistą, kuris užmuša difterijos 
nuodus ir visai pergali ligą ir 
išgydo nuo jos.

Difterija apima ne tik gerk
lę. Nesustabdžius antitoksino 
įšinirkštimu, ji gali užkrėsti 
nosį, ar ausį ir padaryti dide
lių komplikuočių. Difterijos 
perų Puodai yra tokie veiklus 
ir pragaištingi, kad dažnai su
kelia smarkų vėmimą ir pa
leidžia vidurius. Tie palys nuo
dai, sumažindami individo at
silaikymą ir veikdami per 
plaučius padaro jį leng
viau pasiduodančiu kom
plikuotoms, kaip ve pneu
monijai (plaučių uždegi
mui), ar plaučių plėvės uždegi
mui, pradėjus plaučiams pū
liuoti, ir, kas dar aršiau — 
nuodai gali paveikti į širdį ir 
duoti rūsčių sėkmių, tokių 
kaip staigus ar u mus širdies 
sustojimas.

Svarbiausiu šiodieninės me
dicinos tikslu yra greičiau ap
saugoti nuo ligos, kaip ją iš
gydyti. Didieji išradimai pada
ryti praeity apsaugoja ličiais 
budais yra neįkainojami ir pa
teisina įsitikinimą, kad mes, 
žengdami pirmyn, ilgainiui at
rasime priežastį ir vaistus dau
geliui kitų smarkių ligų.

Nors antitoksinas nuo difte
rijos, kaipo nuodus naikinan
tis elementas yra neįkainoja
mas, tečiaus Toksinas-Antitok- 
sinas, kuris nesenai tapo atras
tas, yra daug svarbesnis, nes 
jis apsaugoja, yra tyras ir iš- 

Skausiųus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
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tų tapo apsaugota nuo susir
gimo difterija toksiną-antitok- 
siną įšmirkščiant.

Kadangi tėvai nenumano 
apie tuos pavojus, kuriais grū
moja difterija, tai daugumas 
vaikų išmiršta.

Sveikatos skyrius Toksiną- 
Antitoksiną suteikia dykai. 
Nėra reikalaujama, kad Toksi- 
nų^Anti toksiną!1 šmirkštų Svei
katos Skyriaus daktaras. Kiek
vienos šeimos gydytojas gali 
tą padaryti ir tik reikia parei
kalauti, kad jis įšmirkštų, kai
po apsisaugojimo įmonę nuo 
difterijos.

“Turint šitų stebuklingų iš- 
radimų pagalbą. įnirtis nuo dif- 
terijos yra bereikalinga ir to
dėl - kriminalinga,” sako 
Chicagos Sveikatos Komisinin- 
kas dr. Hcrman Bunaesen.

Difterija, kaip ir kiekvieną 
kita liiųpama liga, yru užkre
čiama liga. Reikia žinoti, kad 
kovai su liga visų pirųiiausia 
turi būti — švarumas.

Kur tik klausimas eina apie 
sveikatos palaikymą, gyvasties 
išlaikymą ir apsisaugojimą 
nuo ligos ir mirties — nerei
kia gailėtis nei pinigų, nei 
energijos.

■Difterija priklauso šitai iš
vengiamų ligų klasei. Mums 
ne iš kelio saugotis ligos perų, 
nes kartais ir tvirčiausias gali 
užsikrėsti; tuo tarpu reikia ži
noti, kad stiprus ir tvirtas kū
nas geriau atsilaiko užkrėti
mui. Sveikas kūnas yra užlai
koma keliomis visiems žino
momis taisyklėmis: nusimaz- 

gojant rankas prieš valgį; gy
venant ir žaidžiant atvirame 
ore; laikant langus atdarus 
dieną ir naktį; šitą darant bus 
išvengta daug pavojaus nuo 
užsikrėtimo. Sulaikyk čiaudė
jimą, nekosėk neužsidengęs 
nosine nosies ir burnos ir nc- 
spiaudyk asloje, ar šaligatvy.

Difterija yra žinoma kaipo 
svarbiausia taip vadinamų už
krečiamų ligų tarp vaikų. Bet 
ja gali susirgti ir suaugusis.

Difterijos perai paprastai yra 
randami dideliais skaičiais li
gonių išmatose iš gerklės ar 
nosies ir todėl mos visuomet 
turime nepasitikėjimo susiti

kę su taip vadinama “skauda
ma gerkle,” ar nosies bėgimu,

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

1
ir reumafiško uzdepmo galima 

pasekmingai išgydyti su

SEVERAS! 
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Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp šfyvum 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAtNA JO IR 60 C£NTAt.\

Klauskite pas apiiekoriUs?

W. E SEVERĄ CO, 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.-50, o iš- 
siusime Circlet. stz^34to48. 

Namo Hygienic-Fa shion In stitute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

NAUJIENOS. Chicag'o, 111.
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besitęsiančiu nekurį laiką, ąr 
kraujuotu. Todėl tiesus susi
lietimas su šitomis išmatomis 
yra pavojingiausias ir daugelis 
gydytojų patampa aukom ės 
užsikrėtinio, leisdami vaikui 
kosėti burnon, jį begydant. 
Daugelyje atsitikimų pabučia
vimas ligonio būva užsikrėti
mo priežastimi.

Difterijos perai gali būti li
gonio gerklėj ištįsus savaites 
po to, kaip visokie simptomai 
yra pranykę ir ligonis per visą 
laiką gali būti užsikrėtimo šal
tiniu.

Užsikrėsti taipgi galima nuo 
ligonio drabužių, paklodžių, 
kilimų, sieninių popierų ar 
kaurų, valgomų ar geriamų in
dų, kokių nors instrumentų, 
vartotų ligoniui, ar prie ligo
nio, žodžiu, nuo visko, kas su
siliečia su užkrečiamomis iš
matomis.

Vaikų žaislai, ar knygos ypa
tingai gali susiteršti ir būti 
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EXTRA EXTRA
Svarbios prakalbos Bridgeporto lietuviams,

Kurios atsibus
..Ketverge, rugsėjo 14,1922, bažnytinėje svetainėje,.. 

; 35 gatvė ir Union Avė.
Pradžia Įžanga veltui.

Malonias lietuviai! Nepraleiskite šios progos. Ateikite patys 
ir atsiveskite draugus į tą susirinkimą, nes kalbės Jo Malonybė vys
kupas S. B. Mickevičius temoje “Skirtumas tarp Kražių skerdynės ir 
Liet. Rymo katalikų bažnyčiose” ir bus nuodugniai išaiškinta apie len
kių mokintojų mbkintojavimą lietuvių mokyklose. Kodėl taip daro
ma? Ar lietuvių dvasiai pažeminti? Balsas žmonių, yra balsas 
Dievo! Taigi mieli broliai ir seserys, yra pažeminimas ii’ pajuokimas 
iš lietuvio. Malonus visi iki vienam į kovą, o savo merius at
sieksime.

Nuoširdžiai visus kviečia VALDYBA. '

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių, ąržuolo išgrindimui po ...................... 12c.
Parinkto, aržuolo išgrindimui ......................    10c.
švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs. ’

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.
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Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl, v

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos „parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogęriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; Į

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St., Chicago, III.

.. ..... ...... .. *
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CH1CAGOJE 

t———————
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Te!. Boulevard 9663
TOWN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė., Te!. Lafayette 7674
i WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St., Tel. Pullman 0169
i.! i.< ROSELANDO SKYRIUS

233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659

įmone kitiems ( difterijos peį- 
rus užkrėsti.

Kas dėl amžiaus, tai grei
čiausia prilimpa vaikams nuo 
2 iki 5 metų; daugelis susir
gimų esti tarp 5 ir 10 metų; 
10 metų sulaukus pasidavimas 
ligai žymiai mažėja, o suaugu
sieji tik retai tesu serga. 

i

Liga' yra taipgi perduodama 
per “išnešiotojus.” Apie tą pa
kalbėsimi kitą kartą.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy® Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais t 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman U377.
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DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.
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PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singtoniėčiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui

• pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueiną Lietuvon greitai, 

•-
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA
AgenturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams jjopieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
”TĄRKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............  4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendui 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi

tu
rą- 

rei-

'Reikrlįukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalauktiito niusų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

su Visokiais reikalais 
kroipkites šiuo adresu:

LITflUflNIflN 
VIENYBE rUBL 60.
193 Grand St.

Brooklyn, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė. S. GORDON,

Dvi įeigos: 1401 S. Halstcd St. ir 
739 W. 14th St.loToloToToloTC]
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K. GUGIS
ADVOKATAS '
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Hahted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 ik! 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS į
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti 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 aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Ambjj 1 i—■i'i.'i i r į , ,
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 ------------  j/

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 538
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. Į,
u.rrr-Į 1 , -=rr„ , , j

. S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

............................. - Į >

, Jos: GW,olon .]
LIljJTUVIS ADVOKATAS

309 So. La Saite St. x 
Room 706

Telephone Harrison 0421
j=rr--—r*-...........

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ Chicago. III.

......-.... ..... ........ -______ J

Iione 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 
irome naujas.

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

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Piace 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

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

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Išpardavimas
Pirkome visą staką nusibankrutiju- 

ių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
apskrities Teismas ir kuris susideda 
3 puikiausiu parinkimų vienų ir dvie- 
ų kelinių siūlų įr overkotų visokių 
tailų, patrinų ir dydžio, apie už 
0% ant dolerio. Įsitėmykjt seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
18.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kiams overkotai po $10 ir aukščiau, 
yrame garbinės ir pasipuošimui ke- 
nės $2.50 ir aukščiau.
Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 

lis iki 5 vai.
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

liai!“ Ir antgalo liko: Visi
kiaušy loja i sukvailinti.

Tik prisiminkit prakalbas 
visokių klerikališkų gizelių per 
karės dienas, jų keiksmus, plio

Brooklyniečiai progresuoja.

kad tarp 
rubsiuvių

tie žmo- 
prieš jų

atsibuvo 
vienį j i-

Rugpiučio 21 dienų įvyko 
5-1 skyriaus, Amalgaineitų 
unijos nepaprastas susirinki
mas, kuris buvo šauktas ap
kalbėjimui susivienijimo su 58 
skyrium. Mat 54 skyrius susi
dėjo iš rubsiuvių, siuvančių 
rankomis ir mašinomis, o 58 
skyriui priklausė prosytojai. 
Bet abiejų skyrių nariai, dir
bantys viename amate ir tose 
pačiose dirbtuvėse, turi vieno
dus reikalus taipgi. Gi delei to, 
kad tie darbininkai priklausy
davo dviems atskiriems loka- 
lams, būdavo tik nesusiprati
mų.

Taigi nariai jautė reikalų su
sivienijimo. . Ir susivienijimo 
54-me skyriuje jau senai buvo 
reikalaujama. Bet kadangi 58- 
me skyriuje iki paskutinių 
laikų vadovavo tūli asmenys, 
kurie buvo priešingi vieniji
muisi, tai jie trukdė ėjimui 
prie susivienijimo. Mat, tie 
asmenys gerai žinojo, kad 
abiems skyriams susijungus 
daiktan, jie jau nebegales eik
voti unijos pinigų neva įvai
riomis aukomis.

Bet pastaruoju laiku ir pa
tys prosytojai pakėlė šį klau
simų. Ir po apkalbėjimo klau
simo šiame susirinkime kone 
vienbalsiai tapo nutarta jung
tis abiem skyriams daiktan, 
t. y. vienan skyrium 54 ir 58 
skyrių vienijimosi klausimas 
tapo atiduotas pildančiajam 
komitetui, idant jis sutvarky
tų jį kaip reikia ir patiektų 
nepaprastam*abiejų skyrių su
sirinkimui išspręsti.

Reikia pasakyti, 
Brooklyno lietuvių
yra keletas tikrų akiplėšų, ku
rie patys pereitų susirinkimų 
ardė ir pavertė jį į prakalbas, 
o šiame susirinkime atėję rė
kė, buk esantys kalti 
nes, kurie protestavo 
pasielgimų.

Rugpiučio 25 dienų 
susirinkimas reikale
niosi abiejų lokalų. Susirinki 
rtių atidarė J. Bielskus. 
; Pirmininkas pranešė, 
pildantysis komitetas, idant su
stabdžius susirink imt} ardymų 
ir balsų vogimų sumanė, kad 
ateityje nepaprastus susirinki
mui vestų tas pats pirminin
kas, kuris veda mėnesinius, ir 
tpkiu budu butų atsakomin- 
gas už susirinkimų eigų. Ir to
liausi kad balsus skaitytų ne
paprastuose susirinkimuose tid 
patys asmenys, kų ir mėnesi-* 
niuose. šitų sumanymų susi
rinkimas užgyrė.

Perskaičius ir priėmus perei
to susirinkimo protokolų, ėjo 
balsavimas, ar vienyti abu lo
kalu, L. y. 54 ir 58 daiktan. 
Kone kaip vienu balsu nutar
ta suvienyti abu lokalu.

Antras klausimas buvo: ko
kiu skyriumi vadinsis susivie
nijusieji lokalai — 54 ar 58? 
Po apkalbėjimo nutarta vieto
je 54 ir 58 skyrių vadinti su
sivienijusį lokalų tik 54.

Trecias klausimas ėjo apie 
tai, kada bus mėnesiniai susi
rinkimai laikomi. Apkalbėjus 
šį klausimų, tapo nutarta lai
kyti susirinkimus kas ketvirtų 
pelnyčių kiekvieno mėnesio.

Paskui rinkta valdyba šiam 
pusmečiui. Kandidatais į pir
mininkus apsiėmė būti: Vede- 
gis, Glaveckas ir Kalpokas. 
Didžiuma balsų 54 skyriaus 
pirmininkų išrinkta Glaveckas. 
Pirmininko pavaduotoju išrink
ta Keršulis. Protokolų rašti
ninku išrinktas Manelis. Iždi
ninku išrinkta Struolis. Balsų 
skaitytojais palikta keturi bu
vusieji skaitytojai — du iš 54 
ir du iš 58 skyrių. Skaityto
jam bus mokama už skaitymų. 
Jie betgi turės ir atsakyti už 
suskaitymo rezultatus. Kores- 
pbndefntti išrinktas J. BikVl- 
čius.

kad

Toliaųs sekė klausimas Gel- 
čiaus, kuris pereito lokauto me 
tu buvo sužeistas piketuojant. 
Šis draugas buvo pasiųstas 
bendrųjų tarybų. Pastaroji te
Gintis jo atsišaukimo. atmetė 
kaipo pasenėjusį reikalų. Gel- 
čius aiškinosi, kad jis dar lo
kauto metu kreipėsi Į lokauto 
pirmininkų Jankauskų, bet pa
starasis nekreipęs domės, gi 
jis pats (Gelčius) nežinojęs

Apkalbant Gelčiaus reikalų, 
pasmerkta buvęs lokauto pir
mininkas A. Jankauskas, kai 
jis mažai rūpinosi kovos prieš 
lokauto reikalais. Buvo nuro
dyta, kad Jankauskas net lo
kauto laiku visų knygų nepri- 
davė peržiūrėjimo komisijai. 
Dėlto ir po šiai dienai nėra pil
nos atskaitos iš lokauto laikų.

Susirinkimas draugui Gel- 
Čiui paskyrė $100 iš lokalo iž
do, kada jis negales dirbti.

Baigiant korespondencijų rei
kia dar pažymėti, kad kliau
čiai ne tik 
nį pirmyn 
58 lokalus 
bud u galės
voti su bosais, bet net padarė 
galų saikutėms, kurios, susi
organizavusios, ardydavo susi
rinkimus ir vogdavo balsus.

J. Bikulčius, 
Unijos Korcspon.

padare gerų žings- 
suvienydami 54 ir 
daiktai), nes tuo 
pasekmingiau ko-

Gydytojas rengia 
maršrutą

VIusų prakalbų blėdingumas.

Kas sudemoralizavo Ameri
kos lietuvius? •— Prakalbos.

Kas atšaldė žmones nuo vie
šų sueigų? — Prakalbos.

Kas pavertė lietuvius į me- 
ancholiškus kvailius? — Pra
kalbos.

Prakalbos! Prakalbos! Pra
kalbos —• tai viskas kų musų 
hnoneliai girdėjo nuo kelioli
kos metų praeityje iki dabar.

Buvo dienos kada žmonės 
msirinkdavo skaitlingais bu
liais į prakalbas. Vabar jau 
į tai niekas domos nekreipia.

Išsykio prakalbos turėjo dau 
pau moksliško pobūdžio. Pa
lengva nieku liko. Sueina žmo
nės, gaišindami laikų nuo ge
ro pasimokininio, ir klauso ne
va kalbėtojo. O tas rėkia iš-/ 
sijuosęs: “Tie kvaili, ti,e durni, 
t)ie išnaudotojai!” “Tie bedie
viai, tie netikėliai, tie kvai-

paskiausia čia slampinėjusius 
Garmus, Bumšus ir kitokius.

Iš kitos puses, paimkit vėl 
bolševikų-ikomimistų kalbėto
jus, Jukelius, Daubarus, ir 
jų visas bobas. Supjudė žmo- 
nelius, suerzino kad dabar jie 
užmiršo “darbininkiškas“ ko
vas ir patįs tarp savęs riejasi.

Reiktų atversti kitų gyveni
mo lapų. Reiktų imtis geres
nio ir tikresnio budo žmonių 
paipokiniinui. Juk gyvenimas 
nesusideda iš nežinės ir lauki
mo galo tokiu kokiu <gimei. 
Tamsybe yra priešas viso pa
saulio -— nes po musų kiti gy
vens. Reikia atidžiau apgal
vojus pradėti darbų tikro žmo
nių švietimo.

švietimas susideda nuo pa
prasčiausio žinojimo kaip užsi
laikyti. save, savo kūnų, sveika
tų, namuose, ir einant toliau.

Paskaitos buvo kelis kartus 
bandoma musų tarpe įvesti, 
bet žmonės nėra nei ant tiek 
civilizuoti kad galėtų užsido- 
mėti kų prelegentas aiškina. 
Bet mat vis taip yra: sunku 
tas kas gera į galvų imtis. 
Žmonės nieko nenorėjo kaip 
tik rėksnių, pliovotdjų, kurie 
ant pagrindų kryžiavojosi, rai
tėsi, lošė, kai cirko beždžionės: 
— tas žmoneliams patiko; o 
dar kai iš pląčių burnelių kal
bėtojams veržėsi visokios ru
pūžės, žalčiai, aitvarai, perkū
nai, ir tam panašus perlai tas 
klausytojams skambėjo did
žiausiu mokslingumu, ir naktis 
išsėdėdavo beklausydami tekių 
“auksaburnių“, o ant rytojaus 
dienas praleisdavo besigėrėda
mi, kad “puikios prakalbos bu
vo” —- ir tuo tarpu grimzdo ir 
grimzdo į demoralizaciją, į 
tamsumų, į nekultūringumų, I 
iki gabaus nuskendę bevyltėje 
žmoneliai nežino nei kas jie 
nei kur: nei sapnuoja nei gy
vena. Nei užstojo vieniems 
rojus, neišnyko buožės, neužė- 
o gerovės; kiti nesulaukė iš-

naikinant bedievių, o tik pa
mate jų daugiau atsiradus.

Paskaitos galėtų atitaisyti iš
gverusių protiškai musų liaudį, 
jeigu ji imsis kantrybes gražiai 
pralklausjrti moksliškų aiškini
mų apie gyvenimo reikalingu

mus.
•Dr. A. L. Graičiunas šį rude

nį pasirengęs pervažiuoti mu
sų kolonijas vakarinėse valsti
jose su paskaitomis. Spalio 
mėnesyje žada pradėti darbų. 
Žmonės kuriems rupi gyveni
mas turėtų stengtis skaitlingai 
lankytis ir pradėti mokintis. 
Jus paseks visi sudemoralizuo- 
tieji.

Su prelegentu galima susiži
noti ir jam vakarų parengti at
sikreipiant žemiau paduotu 
adresu.

“Gydytojas.”
Ne juokais ir nepaviršuti- 

niai stvėrėsi už darbo skleisti 
sveikatos principus netik spau
diniu žodžiu, bet ir gyvu žod
žiu — Paskaitomis-Prolekci jo
mis.

Jau rengiamas maršrutas 
Ohio ir apielinkėje valstijų ir 
žada prasidėti pradžioje spalio 
mėnesio.

Kad tinkamai surengus — 
Draugystės, Kuopos, Kliubąi

meldžiami yra nevėluoti ir sa
vo susirinkimuosna pasvarsty
kite — Paskaitų Prelekcijų rei
kalingumų, ir malonėkite pra
nešti iš savo kolonijos apie nu
tarimą sekamu adresu: “Gydy
tojas” 3310 So. Halsted St., 
Cricago, 111.

Iškaščių nėra ko bijotis, nes 
iškaščiai pasidengs iš daro
mos įžangos nuo atsilankančių 
pasiklausyti Paskaitos-Prelek- 
cijos.

• Įžanga privalo būti nedides
nė -r— ne mažesnė, kaip ' 25c.

nuo asmens. Kas norės ateiti 
pasiklausyti Baskai tos-Prelek- 
cijos, ir išmokti šį-tų, tam 25 
centai ne pinigai. Mes nemė
ginsime tųjų asmenų mokyti, 
kurie viską žino, lai jie sau il
sisi ramybėje. Mes tik tiems 

laikysime PaskaitasdPl’elekci- 
jas, kurie nori prasilavinti, pa
simokyti ypatingai apie svei
katos principus.

Tad meldžiam susidomėkite, 
pasvarstykite, ir praneškite.

“Gydytojas,”
3.310 iŠ. Halsted St. Chicago, III

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119

Telefonas 5975 Greenpoint

Ambraziejaus ir Danieliaus
INSTAIGA

168 Grand Street, Brooklyn, New York.

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 —* 25th St., 950f Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar, 

DETROIT, MICEf.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

Atliekame sekančius tr kiekvienam reikalingus rei
kalus :
Siunšiame PINIGUS į LIETUVĄ ir VISAS DALIS 
SVIETO saugiai, grejtai ir žemiausiu dienos kursu.
PARDUODAME LAIVAKORTES keliaujantiems į 
Lietuvą, padarome PAŠPORTUS ir išreikalaujame 
reikalingas VIZAS.
ATITRAUKIAME ŠEIMYNAS ir PAVIENIUS iš 
LIETUVOS, sudarome visus reikalingus doku
mentus.
PARDUODAME NAMUS IR UKES (šiame skyriu
je yra vedėjų gabus, energingas ir specialistas Real 
Ėstate p. Juozas Gegužinskas, kuris baigė Architek
to mokslą).
Virš paminėtuose reikaluose visi musų prieteliai 
gauna gerą ir teisingą patarnavimą. Visuose reika
luose kreipkitės pas:

^i’eneh.Jine
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu- 

vos garlaiviais:
FRANCE ..........................  Rūgs. 20
LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28 
LAFAYETTE ...................Bligs. 30

.... .......................... Spalio 4
Puikiausia sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, barąs, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Lik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. . Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso tel. Main 9512
Residence Walnut 1380 W, 

DETROIT, MICH.

0'*.  *

Ambraziejus ir Danielius
AgįentursĮ

168 Grand St, Brooklyn, N.Y 
... ■■--4..

A

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoj ų
S. S. Drottningholm Rūgs. 23, Sp. 28 
S. S. Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZ1GO ir PILIAVOS $106.50
| LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
dntrą serędą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. CIaussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

I LIETUVĄ

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais 
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr. 11 
Majestic—Rūgs. 16; Spal. 7; Sp. 28; 
Olympic—Rūgs. 28; Sp. 14; Lapkr. 4 

(Didžiausi pasaulyj laivai)

> American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 kl.)Spalio 12; Lapkr. 16 
Manchuria Sp. 26; Lapkr. 30; Saus. 4

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

V^Red star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Sami and tik 3 kleso — Spalio 24
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearbom St., Chicago, Tll.
Arba prie vietinių agentų

Geriau ir Pigiau
Užsiprinumeruoti 

Naujienas Ant
Cielų Metų

t r, t <—

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin-

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir 

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių,

hotelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė

knyga lietuvių Raiboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris

geidžia turėti naudos iš savo gyvenimo.

Užsisakyk Tuojaus 
NAUJIENAS

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halsted St Chicago, m

okiuose 
valuose
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U RUSIJOS I
Gerai lietuviams žinomas per 16 į 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis; Canai 
8110 arba 867

N akt Drexel 956 
Boulevard 4136

Telefonai

8313 So. Halsted Si.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į 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
O£ishs •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St 
OFISO VALANDOS;

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

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. Nedėliomis nuo 10 vat.

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880 

■ -------------- ---- ------ >

Telefonas: Boulevard 7042

į DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Aviu, 
arti 47-tos gatvli

Tei. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, 111.

MRS. M. WAITK1EWICZ 
(Banienė)

Akuierka 
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 8138 

Per 16 metų pa 
sekpiingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
ningai patamau 
iu prie gimdymo 
Kiekviename at 
įtikime teikiu 

apatišką rižiu 
rėjimą. 2<odu 
patarimui mo
terims ir mergi 
noms veltui.

imis, pasiteirauk
,r "MENTftAL

Optometrfart 
Tel. BOU levard 6487 
4441 8. Aahlani Ar* 
Kampa* 47-to* gat 

2-roa lubos.

t)ft. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGU* 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu b 

Leavitt St Tel. Cana! 6822
Roridendja 9114 W 4» 94

Tel Lafayette Oį
H Vai. 1—4 Ir 7—9 No/giiiiiiS

X •' ' ’ * u - • • « *' • • ■, ’ ' 41 ’ * ’ ’ • .
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Naujienos eina kasdien, ((skiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ---------- -—-..... — $8.00
Pusei metų .........   — 4.50
Trims mėnesiams .................  2*25
Dviem mėnesiam   ....... 1*75
Vienam mėnesiui ...............— 1.09

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija „ ■—...........  8c.
Savaitei-------- .. ■ - 18c.
Mėnesiui ......   .............. —— 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje
paltu:

Metams........................... $7.00
Pusei metų_____ .... ............  4.00
Tfims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1-50
Vienam mėnesiui.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

i (Atpiginta) <
Metams .........       $8.00
Pusei metų ..____ ....___—4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Mohey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

stituciįoje randa tame, kad 
ji neatskyrė Bažnyčios nuo 
valstybės. Jie negali to* pa
kęsti, kad net Rusijos carai 
pakentė, tai yra, kad butų 
kunigams mokama valstybi- 
hė alga...”
Mokėjimas algų kunigams iš 

valstybes iždo buvo ne carų 
“liberališkumb“ pasekmė, b 
tikras cariško despotizmo vai
sius. Carai mokėjo kunigams 
algas dėlto, kad norėjo juos 
turėti paklusniais savo tarnais, 
taip kaip kareivius, činaunin- 
kus ir žandarus. Ir kunigai 
carizmo laikais, ištiesų, elgėsi 
taip, kaip žandarai. Atsimin
kite tiktai pralotą Antanavi
čių, kurią 1905 m. išleido ap
linkraštį Seinų diecezijos kuni
gams, prakeikdamas revoliu
cionierius, kovojusius prieš ca
rizmą, ir liepdamas žmonėms 
išduoti juos valdžiai.

Kunigų “Draugas” dabai; 
nori, kad nepriklausomoje Lie
tuvoje dvasiškija butų tokioje 
pat padėtyje, kaip prie cariz
mu. Carizmas jam yra idea- 
las. .

MOKYKLŲ SUIRIMAS 
RUSIJOJE.

Komunistiški skeb- 
lapiai apgaudinė
ja žmones.

K; .

z Komunistę organai Broo- 
klyne ir Chicagoje neturi 
darbininkų unijos savo 
spaustuvėse. Jų spaustuvės 
skebiškos; savo darbinin
kams jos moka dvigubai ma
žesnes algas, negu “Naujie
nos” arba kitos unijinės 
spaustuvės.

Vienok tie komunistų or
ganai turi drąsos savo špal- 
tose šmeižti "‘Naujienas”, 
kad jos buk esančios priešin
gos unijai. Didesnio begė
diškumo negali būti.

Mes spiaujame į tuos idio
tiškus išmislus, kuriuos 
“Laisvė” ir “Vilnis” skelbia 
apie musų dienraštį, kadan
gi žinome gęrai, jogei nė 
vienas sveiko proto žmogus 
jais netiki. Bet tų komuni
stinių skeblapių besąžinin- 
gumas visgi užsipelno do
mės. '■

Tik pagalvokite: laikraš
čiai, kurie nepripažįsta uni
jos, kurie net meta lauk dar
bininkus, norinčius įsirašyt 
į uniją, — viešai prieš publi
ką statosi unijos užtarėjais! 
Jeigu jie taip daro, tai reiš
kia, kad jie nori apgauti 
žmones. ‘ i

Vadinasi, jie yra dau- 
giaus, negu skeblapiai; jie 
yra apgavystės įrankiai!

Jie stengiasi pakenkti 
“Naujienų” unijinei įstaigai, 
kad jų pačių skebiškas biz
nis turėtų daugiaus pelno. 
Jeigu kaikurie gaivalai 
kriaučių unijoje eina jiems į 
pagelbą šitam žulikiškam 
darbe, tai tegul jiems bus 
gėda prieš organizuotus dar
bininkus!

Visi žino, kaip Rusijos bol- 
ševikai gyrėsi savo užpelnais 
apšvietos srityj. Jie skelbė, 
kad sovietų valdžia gerinus, ne
gu kuri kita valdžia visame 
pasaulyje, rūpinasi žmonių 
švietimu ir į trumpą laiką be
veik visus Rusijos gyventojus 
išmokinusi skaityt ir rašyt. 
Rusijos mokyklos, esančios kiP 
pinos; maži vaikai ii4, suaugę 
žmonės einą į mokyklas ir tu
rį progos pasiekti tokio moks-1 
lo, koks kitose šalyse esąs pri
einamas tiktai kirtingiems.

Tuos bolševikų pasigyrimus, 
žinoma, kartojo ir jų vienmin
čiai kitose šalyse, t. y. komu
nistai. Bet protaujančiam žmo
gui tie bolševikų ir komunistų 
pasakojimai apie mokslo žy
dėjimą Rusijoje turėjo išrody-, 
ti labai abejotinai, kuomet pa
sidarė aišku, kad Rusija ken
čia materialį skurdą. Mokslas 
maitinasi tuo,- kas atlieka po 
materialių žmonių reikalų pa
tenkinimo; ' jeigu gi Rusijos 
žmonėms trūksta maisto, rūbo 
ir buto, tai kokiomis priemonė
mis gali jie užlaikyt mokyklas 
ir tuos žmones, kurie užsiima 
mokslu? šita mintis buvo ne
kartą išreikšta ir “Naujieno
se”.

Ir žiūrėkite, kokios žinios 
dabar ateina iš Rusijos. Ofi- 
cialinis sovietų valdžios orga
nas, “Izvestija” (Nr. 183), Ma
skvoje, įdėjo straipsnį po ant- 
galviu: “Ar mes turėsime mo
kyklą šiais metais?” Tame 
straipsnyje nurodoma, kad 
mokyklos Rusijoje yra pasie
kusios galutinio suirimo laips
nį. Pasekmė to esanti tokia, 
kad bendras apšvietos stovis 
puola ir analfabetizmas auga.

Tuo budu matome, kad bol
ševikai, suardę Rusiją ekono
miniu žvilgsniu, užkirto jai ke
lią ir į apšvietą. .

iš Maskvoj* mano vardu dau
giau dešimties svarų aukso ir 
kad mano įgaliotinė tą auksą 
pasiėmė iš įstaigos, per kurią 
auksas buvo iš Maskvos atsiųs
tas.

Apie šį atsitikimą aš sužino
jau tik iš p. Voldemaro štraips- 
nio, nes jokia įstaiga apie at
siųstąjį mano vardu auksą nė
ra man pranešusi ir aš nieko 
neesu niekuomet įgaliojęs at
siųstąjį mano vardu auksą pa
imti.

Tatai gal p. Voldemaras ma
lonėtų nurodyti, kurion įstai
gon ir kada minimas aukšas 
buvo atsiųstas ir kas yra ta 
neva mano įgaliotinė, kuri auk
są atsiėmė. Nors aš jokio 
aukso iš Maskvos nesitikėjau 
ir nešitikiu gauti, vis tik man 
svarbu išaiškinti, kas pavarto
jo mano vardą šiam siuntiniui, 
o ypač svarbu sužinoti, kas 
prisidengęs mano įgalioj iinu 
auksą išsiėmė, nes aš gerai 
pamenu, (kad niekam tokio' į- 
gallojimo neesu davęs.

prašau priimti mano pagar- 
bds pareiškimą.

Dr. J. Ihltyckis.
Red. prierašas. Kas kdlp 

d-raš Puryckiš, traukiamas tie 
son jos vengia ir prasišalina Į 
užsienius, neturi tiesos kalbėti 
į visuomenę. Bet šiam laiš
kui duodame vietos, nes jis 
begalo įdomus visuomenės 
žvilgsniu: d-nii PūryčkiUi te
rūpi vien auksas. Sakosi jo 
nelaukęs, bet sielojasi, kad kas 
kitas Šį auksą atsiėmęs be jo 
tikro Igaliavbno.

Mes ir gi neprivalome’ duo-, 
ti d-riii Puryokiui prašomų ži
nių, bet nurodome, vėl visuo- 
menęs žvilgsniu, kad jis gali 
gauti pageidaujamų žinių apie 
auksą iš užsienių mihisterio 
kun. V. Jui^učio, nes auksas 
ėjo per užsienių ministeriją.

ČitOTEstAl OĖL MINTIES 
NUOSPRteNDžIŲ MASKVOJE.

LIETUVOS ŠMUGELNINKAS
PRABILO.

tų paliuosupti iš bolševikiško 
kalėjimo.

PROTESTUOJA IR RUSIJOS
DARBININKAI.

i Socialrevoliucionieriai Reve- 
lyje gavo žinią iš Petrogrado, 
kad tenai metalo , darbininkai 
pakėlė protestą prieš mirties 
nuosprendžius. Laišku į Metalo 
Darbininkų Sąjungą tie darbi
ninkai reikalauja, kad ji veis
tų visos RUsijos Centralinį Ko
mitetą išsiųsti pasmerktuosius 
es-ėrus užsienin. Šitaš protes
tas rodo, kad, metalo darbinin
kuose jau persikeitė ūpas.

Tokia pat žinia buvo gauta 
ir Rygoje. Ji pranešu, kad Pct 
rogrado metalo dirbtuvių dar
bininkai parašė laišką visos

Rusijos Centralinio Pildai no jp | suvažiavimą. Tai dar bus bt
Komiteto prezidentui, reikalau- ne tik pirmutinis ryškus uki- 
dami, kad Vyriausiojo Tribu- ninku darbininkų klasinės są- 
nolo nuosprendis įsocialrevO- monės iškilimas ir savo padė- 
liucionierių byloje butų pakei- ties supratimas. Juk dar ma
stas ir kad, vietoje sąlyginio ‘ 
sušąudymo,’ pasmerktiemsiems 
butų leista išvažiuoti į užsie
nius. Savo laiške metalo dar
bininkai pareiškia, kad Centra- 
linio Pildomojo Komiteto nu
tarimas (patvirtinti mirties 
nuosprendį, bet atidėti jo įvy- 
kinimą) negali kilti iš vakL 
žios, kuri vadina save “darbi
ninkių ir valstiečių valdžia“. 
Valdžia turinti būt palanki 
socialistams ir laisvės kovoto
jams. Rusijos liaudis nenori, 
kad pasaulio proletariatas 
spręstų apię ją sulig to, kaip 
elgiasi Rusijos valdžia.

.......................... ' -r-     A.. ■■ r.fc Ifc— ■■■ '■   ■'

Lietuvos Profesines Sąjungos
L. šelmenis

profesinės sąjungos

Apžvalga
CARIZMAS—PAVYZDYS 

KLERIKALAMS.

‘Drauge” vienas klerikalas 
gina Lietuvos konstituciją ir 
sako:

‘'Laisvamaniai ir socialis
tai didžiausią blogumą kou-

Kauno “Tėvynės Balse” ne
senai buvo rašyta, kad iš Ma
skvos atėję daugiaus kaip 10 
svarų aukso kun. PuryCkiui ir 
kad tą auksą atsiėmusi Pu- 
ryckio įgaliotinė — nežiūrint 
to fakto, kad tas kunigužis sė
di Borline, slėpdamasis nuo 
teismo, kuri n jisai yra šaukia
mas dėl šmugelio.

153-am “T. B.” numeryje 
randame sekamą įdomų buvu
siojo Lietuvos užsienių reika
lų ministerio laišką ir redak
cijos prierašą:

“Tėvynės Balsd” Redakcijai.
Prašau Gerbiamosios i Re

dakcijos padėti “Tėvynės Bal
se” šį mano atsiliepimą: >

P. Voldemaras staipsnyje 
“Katalikybės monopolija bei 
spekuliacija” (Tėvyn. Bals. Nr 
137) praneša, kad man išva
žiavus užsienin, Kaunan atėjo

Protestų banga prieš kruvi
nus Maskvos tribunolo nuo
sprendžius perėjo per visą Eu
ropą. Be tų protestų, kurie 
jau buvo minėti “Naujienose”, 
mes patiriame iš Bėrlino “Erei- 
heit”, kad Belgijoje užprotes
tavo sekančios darbininkų or
ganizacijos: 1. Kooperacijų Są
junga Liege, 65,000 darbinin
kų šeimų vardu; 3. Socialisti
nės Pašalpos Sąjunga, varde 
360,000 darbininkų; 3. Namu- 
ro Socialistų Federacija; 4. 
Centraline Belgijos stiklo dar
bininkų sąjunga; 5. Kooperaci
jų Sąjunga Charleroi apygar
dos.

Franci jos socialistų partija 
pasiuntė Maskvon tokio turi
nio telegramą:

“Firjuncijos socialistų par
tijos centralinis komitetas, 
socialistinė parlamento gru-. 
pė ir socialistines federaci
jos Seine departamento pil
domasis komitetas reiškia 
savo pasipiktinimą ir pro
testuoja prieš Vyriausiojo 
Tribunolo nuosprendį social- 
revoliucionierių byloje. Jie 
griežčiausiai pasmerkia 
biaurios įkaitų sistemos įve
dimą, kuri susideda iš to, 
kad pasmerktųjų gyvybė yra 
pastatyta priklausomybėn 
nuo to, ką veiks aitoa kalbės 
kiti žmonės arba ką sugal
vos provokatoriai. Jie parei
škia, kad laikymasis to 
nuosprendžio iššauks mora
linę blokadą bolševikų vald
žios viso pasaulio socialistų 
ir revoliucionierių pusėje.”

Bulgarijos socialdemokra tų 
partija taip pat griežtai už
protestavo dėl pasmerkimo 
itiirčfai 12 socialrevoliucionįe- 
rių Maskvoje ir ypatingu pasi
piktinimu pasmerkė bolševikų 
centro nutarimą laikyti1 nuteis
tuosius, kaipo įkaitus itž so- 
cialrevoliucionierių partijos 
darbus.

Bulgares socialdemokratai, 
kaip ir kitos socialistų partijos 
Europoje, reikalauja, kad Ru
sijos revoliucijos karžygiai bu-

I Darbininkų profesinė 
sąjunga.

Visiem aišku, kad Lietuvoje 
— savo pramone atsilikusioje 
šalyje — negali tobulai išsi
vystyti darbininkų organizuo- 
tės
Prieš karą Lietuvos darbinin
kams labai mažai buvo žino
ma pi’ofešines sąjungos ir jų 
reikšmė gyvenime. Tik laike 
karo Lietuvos darbininkams 
išsiblaškius po visas šalis teko 
patirti tų šalių darbininkų'gy
venimą ir susipažinti, su jų 
profesinėmis sąjungomis, kai
po gana tobulais kovos budais 
su savo nuolatiniais išnaudo- 

X >
tojais. Ir laike karo gimusios 
profesinės sąjungos spėjo taip 
stebėtinai išbujoti ir prigyti 
darbininkų gyvenime, kad sta
čiai stebėtis reikia ir dabar 
darbininkas jokiu budu nesu
tiktų be jos gyventi. Nors dar 
visiškai tobulo išsivystymo 
laipsnio prof. sąjunga neda- 
siekus, noi’S^daro daugybę kū
dikio žingsnių, nors nespėjo 
apimti visą Lietuvos darbo 
klasę, bet matant nuolatinį au
gimą ir plėtimąsi, tenka džiaug 
tis ir tikėti į darbininkų išsi- 
liuosavimą i^ kapitalo jungo. 
. ISunkias valandas tenka per
gyventi Lietuvos darbininkui. 
Neaiški padėtis su lenkais, 
baimė užsil/retinio 'bolševiz
mu verčia valdžią laikyti ka
ro stovį, kurio visą sunkenybę 
ir griežtumą pakelia Lietuvos 
darbininkas ant savo pečių. 
Reikalavimai įvairių formalu
mų kuriant kuopas ar šau
kiant Susirinkimus 'bei suvažia
vimus, ar statant įvairius dar
bo ar užmokesnio sąlygų pa
gerinimo reikalavimus taip 
pat prisideda prie slopinimo 
darbininkų organizuotės. Iš 
daugybės yietų skundžiasi dar
bininkai negalį pradėti orga
nizuotai gyventi delei valdžios 
trukdymo neatliekant menkos 
vertės formalumus.

Patsai Lietuvos politinis gy
venimas priešingas tikrai dar
bo klases organizuotei. Reakci
niai nusistačiusi “krikščioniš
ka” Seimo dauguma kiek ga
lėdama stengėsi paglemžti po 
savo skvernu darbininkus ir ją 
organizuotės. “Krikščionys” 

stengiasi prasiskverbti į darbi
ninkų tarpą per savo “Darbo 
federaciją,” bet darbininkai, 
supratę, kad su “Dar. federaci
ja” neišsiliuosuosi ir savo bū
vį nepagerinsi, kratosi nuo jų 
visom keturiom. Šiuo partyvi- 
nės kovos budu nieko “krikš
čionys” nepelnydami stengiasi 
kur tik gailėdami panaudoti 
valdžią ir kiekvieną aktinges- 
nį darbininko žingsnį įkainuo
ti bolševistiniu ir 
tumu stveriasi 
kioti. Ir
Lietuvos j spaudoje pilna žinių 
apie darbininkų areštus, klįiv- 
bų uždarymus bei literatūros 
konfiskavimus. Net liaudinin
kų demokratų, tų “krikščionių” 
bernų šulai keletą kartų buvo 
kaltinti bolševizme ir Sodinti 
kalejiihan. O ką kalbėti apie 
socialdemokratus ar šiaip dar-

bininkams a'tsidavusius žmo? 
nes. Daugybė darbininkų areš
tuota sėdi kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose, išsiųs
ta Rusijon ir tankiausia be jo
kio rimto apkaltinimo vien tik 
iš “baimės*'’ užsikrėsti bolše
vizmu. Tenka pastebėti, ‘ kad

jungoje randasi neskaitlinga 
grupe bolŠevistiniai nusista- 
čiusio elemento, bet delei ku
rio visus darbininkus perse
kioti ir kaltinti bolševizme ga
li tiktai musų “krikščionys” 
ir jų sėbrai.

Jeigu pridėsime atsilikimą 
Lietuvos darbininko viešame 
gyvenime ir dideliausią segi
mą tikrai darbo klasei atsida
vusių vadų, tai gausime pilną 
vaizdą padėties, kurioje tenka 
Lietuvos proletarui organizuo
tis, ugdyti savo darbininkiškai 
klasinė sąmonė, kelti materia
linę gerovę ir liuosuotis iš nuo
latos spaudžiančio kapitalo 
jungo. 

I
Nežiūrint*> taip nusistačiusių 

prieš darbininkų organizuotės 
gyvenimo sąlygų darbininkų 
prof. sąjungos nuolat plėtoja
si ir plėtojasi. Pradėję nuo 
>ramonės centrų Kauno, Šiau

lių Ir kt. skverbiasi į valsčių 
miestelius, kaimus ir dvards 
kaskart apimdamoš labiausiai 
išnaudojamus proletariato 
sluogsnius. Ir taip atsitinka, 
kad prieš keletą mėnesių dab- 
bininkas nieko negirdėjęs apie 
savo klases judėjimą 
nizuotę tampa uoliu 
ir aktingu kovotoju 
pasaulio darbo klasės 
savimą.
ir miesteliuose kuriasi 
rųšių prof. sąjungos 
prisilaikydami bendro 
centro Kaune. Jungiasi 
sąjungas malimų, tartokų, ge
ležies fabrikų darbininkai. Ne
atsilieka amątninkai: Jcurpihi, 
staliai, kirpėjai. Nors pasta
rieji, turėdami geresnį pragy
venimą už juodadarbius, ma
žiau supratę organizuotės rei
kalingumą, bet ir jie atsidūrę 

padėtyj delei staigaus 
kurso puolimo pradeda 
apie gyvenimo paleng- 

organizuotes. Blo- 
organizuotės padėtis 

darbininkų tarpe, 
prasčiausia klasiniai

ir orga- 
veikėju 
už višo 
išsiliuo-

Įvairiuosc miestuose 
visokių 
skyriai 
visoms 
į prdf.

ir

visu griež-
persč- 

ka iresnėje

žai kam buvo žinoma, kad 
ūkininko bernas, ar tarnaitė 
gali būti kuo nors nepatenkih- 
ti, ar piemenukas kenčiąs cm 
džiausią skurdą ir gaunąs ma
žiausią atlyginimą gali važiuo
ti suvažiaviman, 
reikalus ir prisidėti prie ben
dro dariūninkų klasės judėji
mo.

Pasakuoju laiku, ypatingai 
laike rinkimų į savyvaldybes, 
darbininkų prof. sąjunga ėjo 
ranka į ranką su Socialdemok
ratų partija ir daugelyje vietų 
pravedė didoką skaičių saviš
kių atstovų. Ir kaip parodė mi
nėti rinkimai, Lietuvoje darbo 
klase skaitlingesnė savo bal
sais už visus .kitus. Pavyzdžiui, 
Gižų valsčiuj (Vilkaviškio ap.) 
kahle phviršutiniai žiūrint at
rodo Vieni tik ūkininkai gįr- 
verią ir jokių dvarų nėra, o į 
valsčiaus tarybą darbininkai 
pravedė pusę savo atstovų (šb- 
ši vienų ir šeši kitų), nes kla
sėmis balsavo, nežiūrėdami pa
žiūrų. Taigi, nors Lietuva, 
kaij) daigelis sako, “ūkininkų 
šalis”, bet jos ateitis darbo 
dases rankose. žinoma, jfei 
tinkamai išugdys savo 
sąjungas.

Lietuvos darbininkų 
sąjunga leidžia iš Šiaulių 
aikraštį 

vą”, kuris duoda daug darbo 
clasės organizuotėje patarųnt|. 
Nors padėtis minėto laikraščio 
gana sunkoka: reikia drebėti 
cenzūros, kęsti didelį stiginfą 
pinigų, nes dar nėra Lietuvos 
darbininkai ant tiek šusi])ra- 
tę, kad gyvai palaikyti savo 
laikraštį.

* Pro f. sąjunga rupindanioši 
darbininkų švietimu, kuria 
įvairiuose miesteliuose vakari
nius kursus, kame be pagrin
dinių niokslo žinių ])asakojaj 
ma apie kitų šalių darbininkų 
judėjimą, tuo keldami Lietuvos 
darbiniiiko klasinį SuŠipratimą.

Bet svarbiausia prof. sąjun
gų užduotis daryti savo narių 
buitį pakenčiama. Taigi kovai 
su darbdaviais organizuoja 
streikus, plečia juos, ligi rieiŠ- 
kovoja savo reikalavimų pa
tenkinimo. Toj kovoj netrūks
ta kliudytojų ir nesusipratu
sių darbininkų—iš “Darbo fe
deracijos” narių pusės. Ir dėl
to markei puolus, gyvenimui 
staiga pabrangus ir sustreika
vę Kauno gelžkeliečiai nepilnai 
savo reikalavimus laimėjo. Bet 
nuolat judą's, verdąs darbinin
kų profesinis judėjimas atida
rys ir tiems apmulkintiems 
“Darbo federacijos” draugams 
akis ir atves tikrai) daybo kla
sės išsiliuosavimo keliam

' (Daugiau bus)

KaušiuS ir P. Grigaitis. Po 
$1.00 — A. J. Strazdas, J. Dagis, . 
P. Šlapelis, J. J. Strazdas, T. Pa
lionis ir P. Gumbris. Viso 
$10.00.

Ačiū draugams už aukas.
A. žymontas, 

LSS. Sekretorius.

spręsti savo

prof. 
savo 

‘Darbininkų Atsto-

Drg. Ą. žymontui.
Nuo LSS. 60 kuopos iš Bosto

no per dr. P. Brazaitį esame ga
vę aukų 4100 auks., prašome pa
skelbti “Naujienose” ir “Kelei
vyje”. Už aukas ačių.

Iždininkas K. Bielinis.
25-VIII-22 m.

Pastabos
Koks skirtumas tarp bolše

vikų ir vyčių? — Bolševikai 
“skobai,” o vyčiai unijistai. — 
Vyčių spaustuvė unijinė, 
ševikų kebinė.

o bol-

savas- 
sumo-

L.S.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAMS AUKOS.

An^liakasyklos nėra 
tini žmonių, bet žmonės 
ka žiemos laiku tiek, kad len
gvai galėtų įsigyti daugelį ka
syklų.

★ ★ -p

Pribuvusieji Vyčiai 
seimų Detroite 
“Naujienų“ skyriaus
už tai laike ateinančio 
žadama “Naujienų 
teplioti nuodais.

per savo 
apkramtė 

sainas, 
seimo

sainas iš-

Detroito per vyčių seimo 
vakarienę buvo.* perstatomas 
vodevilius ir tarp kitų aktų, 
jauna mergina pašoko “hučir 
kuči” ir “šimi“. Žinoma, kun. 
Kemėšis ir kiti jo sėbrai žiurė
jo į tai tižganėdinanČiom akim 
ih; sfcilėm trykštant, gražiai 
paplojo katutes.

Sakoma, kad, Detroite be
viešėdamas kun. Kemėšis išsi
taręs savo sėbrams: “su bolše
vikais kova užbaigta, tautinin
kų neibėra. Dabar visi ura ant 
socialistų, nes jie tai pavojin
giausi dėl musų.

•Patartina Kemešiui patentą 
parduoti.

ke
tai

ar-
nc-

Draugas sako: Mes patys 
persiunčiame Dolerius į Lietu
vą. Jums daugiaus nereikia 
bijoti, kad pinigai pražūtų 
lionėje, dėlto kad liifes už 
atša'kbme.

Už pinigus atsuko paštas, 
ha ihsurance, ‘“Draugui”
reikia nei garantuoti, bet kaip 
bus jei pinigai, nuėję Lietuvon, 
nebus išmokami? Lai Draugas 
už tai duoda atsakomybę? Ko
kią atsakomybę? Nes cash tik 
$101.56, o inventorius tris 
kart mažesnis, negu skolos.

Sakoma, cash registeriai ne
labai populiariški Rusijoj, —• 
dėl greitesnės apyvartos, nau
dojama Rezgines.

Nieks negali žinoti, kaip at
rodo grąža (reštas) iš rusiš
ko rublio, —- greičiausiai tai 
bus 3 ar 4 nukritę medžio la
pai. — X. Y.

markes 
mąstyti 
vinimą 
giausia
yra lauko 
Būdami 
susipratę, išsiskirstę kaimuose 
pas atskirus ūkininkus, netu
rėdami vadų, negali tinkamai. 
Spiestis į lauko prof. sąjun
gas. Bet daugelyje vietų ir 
lauko darbihilikai turi savo 
prof. sąjungas ir savo narius 
&kaitb šimtais. Kai kuriose 
vietose įsikūrė, visiškai atski
rai nuo padienių darbininkų, 
mažažemių prof. sąjungos, ku
rios būdamos lyg sekcijos 
bendros organizuotės, visaiiiė 
darbe ir politinėj kovoj eiha 
kartu su kitais darbininkais. 
Ir jau lauko darbininkų profe
sinis judėjimas ant tiek išsi
vystęs, kad, pavyzdžiui, Šiau
lių apskrities prof. sąjungos 
centras Ičviečia sausio mėnešio 
pabaigoj ūkininkų darbininkų 
(kių), tarnaičių ir piemenų

DR. A; MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Tėleplione Cėntral 3362 
1324 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Režidencijoi tel. Kedžle 7715

L
kuodaugiausiai su-

Socialdemokratams
Rytinių

Telephone Ęoulevard 5052
DR. Ą. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 Iki 9 vii. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
III “1S FH«l»H ‘•S 1928

P. Motiečius ir C. A.

Kur tik susirenka musų drau
gų būrelis, tuojau kįla sumany
mas parinkti aukų Lietuvos So
cialdemokratams. Tai yra ge
ras dalykas ir mes, kol rinki
mai į Lietuvos Seimą tęsis, pri
valome panaudoti kiekvieną pro
gą, kad tik
rinkus aukų musų draugams 
Lietuvoj.

Lietuvos 
aukos surinktos LSS. 
Valstijų konferencijoj, kuri atsi
buvo rugsėjo 4, 1922, 280 So. 
5th St., Brooklyn, N .Y.

Aukavo šie draugai: — Po 
$2.00
Hermah. Po $1.00 — A. Lukoše
vičius V. Poška, Račiutė,Her- 
man, į. Ulčinskaite, M. Michel- 
sonienė, J. Pacenkis, J. Nard
žius, P. Raškinis, J. Glaveckas, 
A. Dembinas ir B. Songaila. Vi
so $15,00.

Detroit, Mich. Drg. A. J. 
Strazdo namuose vakarelyj. Au
kavo šie draugai: Po $2.00 — P.

Dr. t E. MAKARAS
LietuVys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigdn Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai, vak.
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Lietuviu Rateliuose
BRIGHTON PARK.

Iš LSS. 174 kuopos darbuotes.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
10 dieną, M. Karlovo name 
įvyko LSS. 174 kuopos mėnesi-1 
nis susirinkimas. Susirinki-1 
mas buvo ritmas ir dalykai 
svarstyta energingai. Narių bu
vo susirinkę gražus būrelis. 
Pffs visus narius buvo kuo ge
riausias ūpas. Matyt, visi na
riai pasirįžę energingai ■ dar
buotis LSS. 174 kp. sustiprini
mui.

Iš protokolo pasirodė, kąd 
kuopa turi aštuonis pilnai už
simokėjusius narius. Visi na
riai yra pasižadėję prikalbinti 
prie kuopos prisirašyti 
bent po porą naujų narių 
vienas. Geriausio jiems 
sekimo!

Sąjungos reikalų nesvarsty* 
ta, nes LSS. VIII fiajono kon
ferencija jau čia pat. Po kon
ferencijai paaiškės visi dalykai, 
tai tada bus galima žinoti kas 
labiausia Sąjungai reikalinga. 
Taigi tada Uis galima žinoti 
kas šiuo laiku Sąjungai lab* 
jaugia reikalinga 'bei svarbu,

HM Kuopinis.

NORTH SIDE.

Iš Lietuvių Politinio Kliubo 
Darbuotės.

dar 
kiek- 
pasi-

kuo-

Lietuvių Politinis Kliubas 
praėjusiame savo mėnesinia
me susirinkime nutarė laikyti 
du susirinkimu kas menesį. 
Vienas bus paprastas mėnesi
nis susirinkimas, o antras — 
viešas, pašvęstas prakalboms 
bei prelekcijoms, kur bus gvil
denama daugiausia politinio 
pobūdžio klausimai. Tas yra 
geru daiktu, nes duos progos, 
kaip kliubiečiams taip ir abel- 
nai visiems northsidiečiams 
lietuviams, plačiau susipažisti 

■su šios šalies politika. Mat, bū
ti piliečiu ir balsuoti, o neži
noti, arba visai mažai žinoti, 
apie (politinę mašineriją, tai 
taip kaip būti batsiuviu ir ne
žinoti kaip siūti batus.

kadangi minėtas kliubas yra 
bepartyvis, tai ir prakalbos 
bei prelekcijos bus bespalvės. 
Pavyzdžiui, vienose prakalbo-

Ševikai ** U jų
redaktorių P. Grigaitį. Toki 
pat nelaime ištiko ir bolševi
kus. Mat pereitą sekmadienį 
Riverview Parke surengė bol
ševikišką jomarką ir bolševi
kai. Jie tą savo kermošių pa
vadino “presos“ pikniku. Mat, 
toks vardas daug gražiau 
skamba.

Kaip girdėjau, tai tik vieni 
komitetai buvo piknike, šiaip 
publikos visai nebuvo. Tai tik 
vieni komitetai ir biznį “da
rė” ...

Dabar vietos bolševikai labai 
nusiminę. Jie sako: “Mes tikė
jomės padaryti gerą biznį, o 
dabar kas padengs išlaidas“.’.. 
Suprantama, bodšcvikfeliai už 
savo nepasisekimus ir čia kal
tina “Naujienas” ir jų redak
torių P. Grigaitį. Jie sako, kad 
jei ne “Naujienos” ir Grigaitis, 
tai viskas būt buvę gerai. O, 
tie vargšai bolševikėliai! Tik
rai verti pasigailėjimo...

ti nuo Frtends of Soviet Rus- 
sia. Nes kaip delegatai prane
šė, maistas Rusijai jau ne
bereikalingas, o kitokiem tiks
lam draugija negalinti berei
kalingai pinigų aikvoti, nes 
draugija pati turinti šelpti sa
vo narius ligoje.

Priėjus prie naujų sumany
mų svarstymo, draugija nuta
rė kreiptis į visuomenę ir lie
tuviškus laikraščius, ir raginti 
lietuvius protestuoti prieš iš
leistąjį Lietuvos valdžios įsta
tymą, kuriuo reikalaujama re
gistruotis Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams ir mokėti po 
10 dol. Tuo reikalu,\ atsišauki
mams ar .pagaminimui rezoliu
cijų, išrinkta komisija iš trijų 
narių.

—»——■   ■■UI*  

Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkimas.

Pereitą antradienį, rugsėjo 
12 dieną, Mildos svetainėje į- 
vyko Chicagos Lietuvių Tary
bos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir vedė 
Dr. Graičunas. I . I.

Atlikus kas reikia susirinki
mą atidarant ir apkalbėjus ei
namuosius tarybos* reikalus, 
prieita prie naujų dalykų bei 
sumanymų svarstymo. Vienas 
delegatas davė įnešimą išnešti 
rezoliuciją prieš registraciją 
bet pasiginčijus kokį pusvalan
dį, tas klausimas likosi atidė
tas neapribotam laikui.

(SeKa aut O pusiu

Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
829 S. Oak Park Avė. 

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

Imkit; Forest Park “L” iki Oak 
Park Avė. 3-Čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo

Office Hou
Tel

A. M. to 8 P. M.
2118

f MAND1E PINIGU I
KURSAS '

Siunčiant Lietuvon per mus: 
9c. už 100 auks. 

arba 
1,112 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant, 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000.000.00

Iš

Antanėlis.

BRIDGEPORT.

“Birutės” darbuotės.

Apsvarsčius paprastus 
pos reikalus, eita prie naujų 
sumanymų. Išrinkta delegatai 
į LSS. Aštunto Rajono konfe
renciją, kuri įvyks šio mėne
sio 24 dieną. Į delegatus įėjo 
M. Karlovas ir A. Rulys.

Išrinkta komisiją susižino
jimui su kitomis Chicagos 
LSS. kuopomis kas link bend
romis spėkomis rengimo pra
mogų vakaro. • Mat minėtos

-kuopos nariai pageidauja, kad X„*}į..b"s:pr°«°?_repUb’ 
toks vakaras kreičiausioj atei
tyj butų surengtas. HT
pageidaujama, kad ir kitos
kuopos prie , to darbo/ prisi
dėtų, nes rengiant bendromis 
jėgomis butų galima /surengti 
kur kas įdomesnį vakarą. To
kio vakaro programas turėtų 
susidėti iš perstatymo, prakal- tijų žmonės priėjo rašosi, 
bų ir šiaip pamaginimų. Butų1 Tzl ------  “
pageidaujama perstatyti sceno
je bent kokį naują • ir gražų 
svarbesniųjų veikalų veikalą.

Kas link veikalo būtent, 
koks turėtų būti perstatytas, 
palikta bendrai koniiąijąi nu
spręsti, jei kitos kuopos šiam 
sumanymui pritars.

Komisijon vakaro rengimo 
įėjo M. Punis, S. Stankus ir M. 
Karlovas. Visas darbas paves
ta komisijai.

Nutarta greitoj ateity Brigh
ton Parke surengti prakalbas, 
jei bus galima tatai padaryti. 
Tam tikslui išrinkta komisija. 

' Į komisiją įėjo A. Rulys, M.
Karlovas ir S. Stankus.

Likosi išrinktas delegatas ai 
stovauti “Naujienų” Bendro
vės Šerą “Naujienų“ Bendro
ves šūrininkų susirinkimuose. 
Nutarta užsimokėti mėnesines 
duokles aštuntam rajonui.

Kas link propanuojamojo 
vakaro, vienas kuopietis pra
nešė, kad vakarui lošėjus bus 
galima gauti už labai prieina
mą kainą, užmokant jiems tik 
už pačius reikalingiausius dair 
ktiis. Lošėjus bus galima 
gauti -iš nesenai susiorganiza
vusio Dramos Skyriaus 
D. L. K. Keistučio P 
Kliuim.

Reikia pažymėti, kad 
tas Dramos Skyrius pirmiaus 
gyvuodamas (mat buvo likvi
duotas) susidėjo veik vien iš 
LSS. 174 kuopos narių. Todėl 
galima tikėtis, kad Dramos 
Skyrius ir dabar neužmirš kuo 
pos.

Kuopos organizatorius M. 
K. pranešė, kad jis buvo gavęs

ik yra

ir P.

mine-

nai paminėti rengiamo pikniko 
12 tikietų pardavimui, bet dėl 
neturėjimo laiko juos kuopos 
nariams parduoti jie likosi ne
parduoti. Už tuos tikietus or
ganizatorius užmokėjęs iš savo 
kišenes. Jis tuos pinigus paau
kavo partijai ir todėl iš kuo
pos nereikalavo atlyginimo. 
Pinigai jau priduoti * partijos 
sek r. A> Žymontui.

Nuo praėjusio Socialistų 
Partijos jm’css pikniko už įžan
gos tiktielus kuopa pelnė 9 do
lerius. Tą pačią dieną mėnesi
nių duoklių įplaukė kuopos iž- 
dan 8.70 dol. Tuo bildu viso 
kuopos iždan įplaukė 18.70 do-

likeriams išsigirti, antrose — 
demokratams, trečiose — 
alistams, o ketvirtose — 
abelną politiką, etc.

Beje, reikia pažymėti, 
šis kliubas auga gana sparčiai, 
nors jis yra dar jaunutis. Mat, 
būnant bepartyviu, visokių par

soci- 
apie

kad

Kliubo paprasti mėnesiniai 
susirinkimai yra laikomi baž
nytinėj svetainėje, o prakalbos 
bei prelekcijds bus skelbiamos 
laikraščiuose, todėl visi north^ 
sidiečiai “varyki to" laikraš 
čius.

Čia taip pat yra organizuo
jama draugija, vardu Lithua- 
nian Building Loan Associa- 
tion. “čerteris“ jau 
tas ir tuojaus pradės 
davinėti.

yra išim- 
serus par

lietuvis,
kuris tik 
draugijos

kiekvienas 
išgali, pirkti minėtos 
Šerus. Lenkai turi 

rganizaciją, kur ir
lietuvių daug priklauso. Bet 
dabar jie visi ketina persikelti 
l>rie lietuvių suorganizuotos

— Rep.draugijos.

Lietus sugadino biznį.

Vietos lietuvių Švento Miko- 
lo parapijos klebonas surengė 
bazarų, arba geriau pasakius 
lietuvišką kermošių, žinoma, 
jis tatai darė norėdamas pasi
pinigauti. Bet nelaimei tas ne
dorėlis lietus “suspoilino” pra- 
baščiui visą biznį. Mat, ]>ereitą 
šeštadienį ir sekmadienį lijo 
lietus. Tat ir vierniausios pra- 
baščiaus avelės nenorėjo šlapių 
monkių mušti ir rato sukti...

Bet ne vienas 
nukentėjo nuo lietaus; 
“suspoilino“ biznį ir 
bolševikams. Tik visas skirtu
mas tame, kad prabaščius už 
tai kaltina Dievą, o musų bol-

prabašėius 
lietus 
musų

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

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

Boulevard 5052

Akių Daktaras

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chieago.
Vai. 6 iki 9 vakare, nąd. 10 iki 1

W n W

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nė Pašalpos Draugija laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą rug
sėjo. 10 dieną. Besvarstant 
draugijos reikalus, prieita ir 
prie įvairių komisiją raportų. 
Išdavė savo raportus ir Friends 
of Soviet Russia. Mat ši drau
gija pirmiaus prigulėjo prie 
“frentų”. Ji buvo prisidėjusi 
neva šelpimui Rusijos baduo- 
lių. Vienas delegatas išdavęs 
savo raportą pareiškė, kad da
bar nebereikalingas 
maistas ir tam tikslui
renkama pinigai. Dabar, 
tik reikalinga mašinos, visokį 
įrankiai ir šiaip pinigai 
tymui Rusijos ant kojų, 
du delegatai irgi tą patį patvir
tina. Iš raportų pasirodė, kad 
bolševikų išduotos atskaitos 
labai neaiškios. Visai nepasa
koma kam ir kur yra mokami 
arba išmokėti pinigai. Visos 
atskaitos — tai bolševikiškas 
sekretas...

Po delegatų raportų kilo vi
sokių klausimų;1 ant kurių 
delegatai atsakinėjo, nors labai 
mikčiodami.

Visapusiškai apkalbėjus da
lykus, draugija nutarė atsimes-

Rusijai 
nebe
girdi,

Po didelių vasaros karščių 
birutiečiai vėl pradeda veikti 
Jie jau rengiasi prie ateinančio 
sezono, i >

Pirmiausia “Birutė” pasiro
dys šio menesio 24 dieną. Ji 
sutiko duoti koncertą SLA. 36 
kuopai našlaičių naudai. Kon
certas įvyks p» • M. Meldažio 
svetainėje.

t ' ' ''■ / '• - ■ ; •

Dabar “Birutes“ choro vede- 
jas p. A. Pocius inokina nau
jas dainas Taigi ir vėl “Biru- 

gra-

MERGINA TURĖJO
SKAUSMINGUS LAIKUS
Motinos — Skaitykite šį 

laišką ir sekančius nurody
mus.

Dr. A. L. Yuska 
Fhysician and surgeon 

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. 

4193 Archer Avė. D*. AL DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

pasta-
Kiti

te” pabeks chicagiečiams 
žios muzikos.

Nors “Birutės” choras 
gana skaitlingas, tečiaus 
pabaigai šio mėnesio dar
priimami nauji choristai. A. M.

jau 
iki 

bus

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 0263

—■ ■ —

..... I < i L..........—‘TĮTĮ—!~
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

3213 So. Halsted St., Chieago.
Nedėldienias pagal sutarimą

r.T....—»

Čeverykų Išpardavimas
NUSPRENDĖME IŠPARDUOT VISĄ STARĄ H. RERSTEIN 

ČEVERYKŲ

3435 South Halsted Street

už į kainos
MOTERIMS gražus satino ir žibančios odos, aukštoms ir žemoms kul
koms, bedead satino juodos kid ir juodos ir rudos oxfordai militariai, 
arba plačioms kurkoms, gdažus šoniniais šniūreliais juodos žibančios 
odos, taipgi tokių pat turime raudonai aptrinvuotų.

Visi už ¥2 kainos.
Taipgi pardavojame geriausių iŠ- 
dirbejų Numanu — Bush aukš
toms ir žemoms kurtkoms čevery
kus, juodus ir rudus geriausios 
rūšies ir labai tvirti darbiniai če* 
verykai, kokių vyrai jieško.

VYRAMS čeverykai geriausios 
vertes ir išdirbinio, koki kada bu
vo pardavojami mieste Chieago. 
Atrasite tokius pat, kokius apra
šome šiame laikraštyj.

$4.00—$1.95
Taipgi turime visokios rūšies gražiai atro
dančių ir madingų čeverykų, juodų ir rudų, 
minkštos odos, kurie ilgai laikys. Visi šie 
čeverykai, kurie yra šiame išpardavime par- - 
sidavoja už ¥i kainos.

Gera žinia vaikams ir mergaitėms. JParda- 
vojame visus čeverykus už % kainos. Vai
kams visokios rūšies, juodi ir rudi, padaryti 
geriausių išdirbėjų.

Taipgi merginoms vienu dirželiu sliperiai 
ir aukštais viršais čeverykai. Visi turi būt 
parduoti už U kainos.

’’ ! ' '■ ' H J?'

Daugelis Čeverykų ir Sliperių už $1.00 pOta 
Gražiausi juodo satino su vienu dirželiu 
ir aukštoms kulkoms $2.95 

Taipgi stebėtinų žibančios odos su cuban ar
ba plačiomis kinkomis.

Portland, Indidna. — “Turėjau ne
smagumų nereguliaškumais ir vidu

rių užkietėjimai ir 
tankiai turėjau gu
lėti. Vieną nedel- 
dienį apsilankė ma 
no teta ir sako, 
kad jos mergaitės 
Raudoja Lydia E. 
Pinkliam Vegeta- 
ble Com’pound ir 
gerai jaučiasi, to,- 
del motina sakdį, 
spėju ar nepagclį- 

______________ bės ir man. Tiesi 
man geiuejo ir aukštai jį gerbiu. Ga
lite panaudoti šį mano laišką kaipo 
liudijimą.” — STELLA NEWTON, 
R. R. 8, Portland, Indiana.

Motinos — turite atydžiai saugot 
savo dukterų sveikatą. Persergėt jąs 
nuo pavojų kurie kiekvieną ištinka, 
ypatingai per ilgas stovėjimas, šal
toms ir šlapioms kojoms, kilnojimas 
sunkių dalykų arba persidirbimaą. 
Neleiskit per daug mokintis.

Jei ji skundžiasi galvos v skaudėji
mu, strėnų skaudėjimų ir kitų dalių; 
arba, jei patėmysi silpnumą minties, 
nerviškumą arba erzumą, tuomet at
sargiai atkreipk atidą. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound yra 
geriausia gyduolė jūsų dukterims, 
ypatingai yra priimta prašalinimui 
panašių simptomų. Nepamirškite, 
kad jame nieko kenksmingo nėra ku
ris sveikatai kenktų.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško
Nervingumo g
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu gefiausį gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, 111.

Ofisp valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dienials 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Pinigai
iš

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuor 
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, 111.

>—. ............................ /

migai
iš '

Brighton Park
♦

LIETUVA

— , i .... ..........
Tel. Austin 787

Dr. marya
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

per 
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI 
< •' 

; ' | ‘iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 

įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tiją. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West Pul
lman, III.

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnes ir geresnes 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

/ I 1 .*■'■ ‘

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

llllllllllllllllllllllllllfflllllllllllllllffl
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Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS: 
9* iki 12 pietų, 6 iki 8 vakarę 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574

Chieago.

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
v------

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGOj III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėliotas ofisas 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.
U---------------- —■------- -—J

Telephone Yards 5884

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

lyto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chieago, III.

—................. ... „■/

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

...................... .............. ■

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

3259 So. Halsted St., Chieago.
V-------------------------1.-.. i — *...........................................—/

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTTSTAS

1821 So. Halsted St., Chieago, III.
kampas I8th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak, 
Pitone Canal 0267

■i
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Lietuviu Rateliuose LAIŠKAI Iš LIETUVOS. I (SRENOAVOJiMUl
(Seka nuo 5-to pusi.)

Po to, vėl vienas delegatas 
davė įnešimų surengti apvaikš- 
čiojimų pažymėjimui Lietuvos 
sostinės iš Trakų į Vilnių per
kėlimo šešių šimtų metų su
kaktuvių. Kai kurie sanda- 
riečiai smarkiai varėsi, kad to
kio apvaikščiojimo taryba ne
galinti rengti, bet jiems nepa
siduota. Taryba visviena nuta
rė tokį apvaikščiojimų rengti 
savo iniciativa. Be to, ji nutarė 
tuo reikalu atsikreipti į visas 
Ghicagos lietuvių draugijas ir 
kviesti jas prisidėti prie tary
bos ir bendrai surengti apvaik
ščiojimų. — Rep-

ATSIIIMKIT LAIŠKUS Iš PAŠTO.

3 Antanaitis Jo.
6 Bainaraite Miss P. 

Birbitas Powilas 
Daviotas Antanas 
Domakus T. 
Emigrantului Unbul 
Grigaliūnas V. A.’

14 
22 
26 
30 

K 42 _
43 Grigaliūnas Jonas 

Griksas Juzupas 
Gura Anton 
Jataikaiti Varonika 
Jonas Tiram 
Kasinckai Hapaliojonai 
Kavaiauskos Vilimes 
Marcinkas John 
Melianauskas Jakacos 
Miliūnas Magdie 
Namavitienia Bronislava 
Nesteckis Paul 2 
Padrastis Jonas 
Paliuką’tie Walerije 

Petkus Antonas 
Pocius Jos 
Kirsi” Franciskui 
Rėkus Dominik 
Rybokas Mikod. 
Savickas Chas. K. 
Sergautis Monika 
S’ebacn Mrs. B. 
Stasinlis ^Vincentas 
Sudekenie Inai 
Valentinas John 
Vitkus S. M. 
Zaronka Simonas 
Žekonis Frank

Adint Leonard, 
Beliaskas J. 
Doba J.
Garbaliauskas Antanas 
llerman Frank 
Juknis St.
Juška Juozas 2 
K. C. P. 3 
Knatauskas J. 
Kučinskas Kaz. 
Kraštu nelis John 
Kulvifž B. 2 
Laurinaitis Fl. 
Litwin Zanon 
Masionis Antanas 
Mažeika Stephan 
Mickus Peter 
Oden Alex. 
Petkus Kaz. 2 
Petrulis John 
Radkiewich Joseph 
Ragelis Jonas 
Reginis Kastantas 
Rimkus Frank 
Strumpis Alex 
Vilis Pran. 
Willis Joe. 
Yakubauskas Joe. 
žadeikis Juozapas.

REIKIA DAh'BININKlĮ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
EXTRA EXTRA

Rendai saliunas prieš pat Grane 
Co. Vieta gera ir biznis išdirbtas 
gerai. Kam reikalinga gera vieta, 
pasiskubinkite, nes neilgai bus. Kas 
pirmesnis tai visugeresnisjt Atsišau
kit pas namo savininką.

FRANK URBIKAS, 
4147 So. Kedzie Avė. 

Ant 2 lubų.

IŠRENDAVOJIMUI 4 kamba- 
, rių flatas su gerais rakandais 
ant šešių mėnsių, renda 20 dol. 
Tel. Yards 0396 J.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARIS 

vienam vaikinui su valgiu, ant 
Bridgeporto, arba 18-os apielin- 
kės, prie laisvų žmonių. Atsišau
kite: Juozapas Gudaitis, 1739 S. 
Halsted St.

MOTERŲ VYRŲ
REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 

nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
užmokestis.

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

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuvės darbui į krėslų dirbtuvę.
GREAT NORTHERN CHAIR

CO.,
2500 Ogden Aive.

PARDAVIMUI saliunas. Par
duosiu už teisingą pasiulymą.

Atsišaukit tuoj:
3101 W. 38th St.

REIKIA vyrų į lumber yar- 
dą:

Kreipkitės:
North Branch Flooring Co.,

2415 Barry Avė.

REIKIA vaikų virš 16 metų 
lengvam dirbtuvės darbui. At
sineškite amžiaus paliudijimą. 
Kreipkitės: Republic Box Co., 
925 N. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, cigarų ir notion krautuvė, yra 
prie pat didelio parko vartų, kamba
riai dėl mažos šeimynos, visokių tau
tų. apgyventa. Biznis daroma $50 į 
dieną, sta"ko labai daug, dailus ir nau
ji fixtures. šita krautuvė verta dvi
gubai, nes parduodu tik už $1225. 
Kas nori švaraus kampo ir nebijo 
aukštį keltis, tam yra proga prasi
gyventi. Matykit po 4 vai. vakare.

5301 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa- 
yette Avė. Naujas, 2 lubų na- 
masA 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosemės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Hals
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

Merginų 
ir 

jaunų moterų

44
. 46

58
59
63
65
86
88
90
91
92
97
98
100
102
107 
109 
113
117 
121 
124
130
134
138
141 
158 
154

anešimaS

JIEŠKAU kambario su valgiu 
ar be valgio, Cicero ai’ Brighton 
Park apielinkėse.

A. KARVELIS, 
1739 So. Halsted St.

Turime daugybę gerai apmo
kamų vietų merginoms, kurios 
nori išmokt interesingo darbo.

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas virš 16 metų dirbti į groser- 
nę, pageidaujama kad mokėtų 
važiuoti automobilium. Atsišau
kite, 3139 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis — 
nesutikimas partnerių. Parduo
siu pigiai, 1057 W. Maxwell St.

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 ruimu flatas dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką.

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

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: 
barbernę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceras 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. Kairis.

JIESKAU kambario su valgiu, 
— geistina, kad butų paprasti 
žmonės. Atsišaukit ypatiškai 
arba laišku. S. Deriba, 4209 So. 
Washtenaw Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDAVOJIMUI KAMBARYS 

vienam arba dviem vaikinams, su val
giu ar be valgio, kambarys švariai už
laikomas, šviesus ir apšildomas. Brigh 
ton Parko kolonijoj.

2423 W. 46th St.

Assembling,
Inspecting,
Inspection,
Lengvam mašinų darbui.

Ą 1 *____
Dienomis ar naktimis. 
Turi mokėt angliškai.

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC.,

48th Avė. & 24th S t.

REIKIA agentų į geras 
darbis, biznis gerai išdirbta.

Kreipkitės:
3335 So. Halsted St.

UŽ-

PARDAVIMUI kalvė ir auto
mobilių taisymo šapa, 4 kamba- 
rių cottage gyvenimui iš užpa
kalio. Taipgi 2 Ford trokai. Vie
nas 1 tono, kitas % tono. Nau
jienos Box 118.

A. “ ‘

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. ir 

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

3335 So. Halsted St.

REIKIA VEDUSIO ŽMOGAUS 
apie 60 metų amžiaus, suprantančio 
įrankius vartot pataisinėjimui. flatų 
namo. Nuolatinė vieta, veltui garu 
apšildyti kambariai ir $50 į mėnesį. 
Kreipkitės 9 vai. iš ryto.

2235 Roosevelt Road.

PARDAVIMUI saliunas, gera 
biznio vieta. Parduosiu tuoj.

3225 So. Halsted St.

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

Atsišaukite: . ,
3203 So. Union Avė.

REIKIA 2 pagarsinimų parda 
vėjų savaitinės laidos. Turi būt 
katalikai. Stebėtina proga. Kreip 
kitės: Room 408, 127 North 
Dearbom St.

PARDAVIMUI SALIUNAS labai 
geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
visokių tautu apgyventa, daugiausiai 
vokiečių. Vienas saliunas ant ketu
rių kampų. Nepraleiskit geros pro
gos. Pardavimo priežastį ištirsit ant 
vietos.

2956 Emerald Avė.

JONAS KRUŠAS 
patiko netikėtą mirtį — liko 
traukinio užmuštas — panodė- 
ly, rugsėjo 11 d., 8 vai. vakare. 
Velionis buvo 27 m. amžiaus, 
paėjo iš Šilalės parap., Žąsinėlių 
kaimo, Tauragės apskr. Pri
klausė kelioms pažangiosioms 
draugijoms ir maliorių unijai. 
Paliko Amerikoje moterį ir vai
kučius Primą ir Liuciją ir bro
lius Stasį, Vincą ir Juozą. Lie
tuvoj paliko seną močiutę ir se
seris Antoniną ir Teklę.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 14 d., 12 v. dienos, iš 
namų 213 E. Kensington Avė., j 
Tautiškas Kapines. Ūžkviečiame 
fentis, draugus ir pažįstamus 

alyvauti laidotuvėse.
Nul’udę žmona su vaikučiais 

- ir broliai.

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskri 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. Grąž’nti reikia 
tam, iš ko paėmėt. — P. Petraitienė, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056.

Draugijų žiniai. —- D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su program-u nedėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija “Netikėtas Sugrįži
mas”. Draugijų, kliubų .ir kuopų pra
šome nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumėm vieni kitiems.

— Komisija.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami,1 $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
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. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

Merginų virš 16 metų amžiaus 
prie punch press ir assembling 
darbo. Nuo* * šmotų. Keletą 
galime panaudot neturinčias pa
tyrimo 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GODDS CO. 
2840 Archer Avė.

REIKiAMiNGAS vyras prie 
oxpress/vėžinio, geras darbas ir 
geras užmokestis. Atsišaukit.

817 W. 34th St.
Tel. 'Boulevard 9336

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groseme verta $4,000, dėl nesutikimo 
sartnerių parduosiu už $2,450, biznis 
daromas (Cash). Renda pigi ir rui
mai dėl gyvenimo. Matvt galima nuo 

vai. ryte iki 6 vai. vakare. 5832 So 
Węstem Avė. Vakarais 4639 So. St. 
Louis Avė.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rų farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučemės, groser- 
nės, automobiliaus, mortgiČiaus arba 
kito kokio biznio.

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

Tel. Blvd. 1550

DARBININKŲ reikia; turime 
nuolatinį darbų musų dirbtuvėje, 
nuolatiniems vyrams.

WESTERN FELT W0RKS, 
4115 Ogden Avė.

PARDAVIMUI restaurantas 
ietuvių ir rusų kolonijoj, labai 

pigiai. Pardavimo priežastis la
bai svarbi. 821 W. 14th St. Tel. 
Canal 3113.

PARDAVIMUI 2 augštų nau
jas mūrinis namas. Lotas, van
denio šiluma su gražiu groseriu 
ir bučerne. Labai prieinamai. Ge
ra proga lietuviui 4795 Archer av.

Lietuvių DarKninkų Draugija Ame
rikoje praneša savo nariams, kad drau
gijos raštininkas Zutra apleido Chi- 
cagą. Reikale dabar kreipkitės pas 
laikinį sekVeorių F. Girdvainį (2000 
So. Halsted St.) iki susirinkimui.

— Valdyba.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubų dratais. 
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

Pi-

REIKIA dešrų kimšėjų ir su
jungė jų į dešrų dirbtuvę. Kreip
kitės :
HOME MADE SAUSAGE CO., 

4500 W. 22ijd St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, — biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos — 
randasi Brighton Park,

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUKŠTŲ 
ant dviejų lotų namas: šeši pagyveni
mai ir du Storai: saliunas ir bučernė 
su groseme. Galiu mainyt ant far- 
mos, ar kitokio biznio, a?ba mažo na
mo.

Z. MELAUSKAS, 
2600 W. 23rd St.

iUTOMOBIUAI

APKAINUOTA GREITAM PAR- 
daviiriūi 1 14 aukšto medinis namas: 
lotas 100x141 pėdas. Savininkas

J. W. ROHDE, 
598 Medford Avė., 

Dės Plaines, III.

AGOTA KAMINSKIENĖ
45 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuom pasauliu po ilgos ligos, 
rugsėjo 13 d., 1922 m., 4:10 va
landą po pietų. Paėjo iš Eržvil
ko parapijos, šilinės kaimo, Tau
ragės apskričio.

Priklausė prie Tretininkų. Pa
liko čionai dideliame nubudime, 
vyrą Jurgį Kaminską, dukteris 
Moniką ir seserį Ancila ir sūnūs 
Petrą ir Jurgį.

laidotuvės įvyks subatoje, 
rugsėjo (Sept.) 16-tą dieną, 8-tą 
valandą iŠ ryto iš namų 4532 S. 
Honore St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš tenai į šv. Kazimiero 
kapines. Ūžkviečiame gimines, 
ii- pažįstamus dalyvauti laido- 
vęse.

Nuliūdę Vyras ir Vaikai. 
Pranešimas: Kvietkų nesiųskite

Brighton 1‘ark Liet. y\tl. ir PaAelp. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rūgs. 15 d., 7:30 v. v., 
paprastoj svet., 3959 So. Kedzie Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkt1, nes 
turime svarbių reikalų svarstyti. 
Taipgi bus rinkimas darbininkų ba
lių’’, kuris įvyks rūgs. 30 d. Mildos 
svet. — Fr. Ažusenis, Rašt.

PARDAVIMUI PIENINYČIA SU 
visais įtaisymais ir saldainių krautu
vė iš priešakio, gera vieta, visokių 
tautų apgyventa. Jeigu kas norite 
galite pirkti su namu, vieta nebran
gi. Kitus dalykus patirsite ant vietos.

1533 W. 46th St.

* Moterų ir merginų virš 16 
metų į dėžių dirbyklų. Kreipkitės 

RATHBORNE HAIR & 
RIDGWAY CO.

1418 W. 22nd St.

turės
Sugrįžimas” repeticiją, 

vakare, rūgs. 15 d., 7:30 
McKinley Park svetainėje, 
Western Avenues.

— Komisija.

I). L. K. Keistučio Kliubas
“Netikėtas
pėtnyčios 
vai. vak.
Archei’ ir

Bridgeport — įvyks labai svarbios 
prakalbos rūgs. 14, 7:30 vai. vak. baž
nytinėj svetainėj, kampas 35-os gat
vės ir Union Avė. Kviečiama gau- 
s'ai atsilankyti, nes bus nuodugniai iš
aiškinta lenkių mokytojų mokintoja- 
vimą lietuvių' parapijinėse mokslaine- 
se. — Valdyba.
1 . - 1 ..................... . .. 1 i

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA OARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

i 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. \

REIKIA MERGINU LENGVAM 
darbui į South Stele dii*.btu.-vę. Ateiki
te pasirengę dirbti. Nuolatinis dai^ 
bas — turi kalbėt angliškai.

AMERICAN CAN CO. 
89th & Ganai Šts.

4 blokai į vakarus nuo Wentworth a v.

u    IĮ,    I I I I I..I. 11'1

VYRŲ ręikia, kurie turi paty
rimo prie kenų darymo mašine
rijos.

KreipkitŽs: /•
13J9 W. 3£nd Pi.

,i u ii ".i^friili iiii lįįirpii .............“t

PARDAVIMUI
’ J* S ...

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI groseme ir 
bu&m®, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 
Liberty Land & Investment Co.

3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
1919>jnetų, 5 sėdynių, nauji- tairai, 
naujas viršus, šitas karas, yra pertai
syta geriančiam padėjime, naujas kai
navo $1900. Tamistai parduosiu vi
sai pigiai už $£00. Tikrai geras bar.- 
genas, kurih norite pirkti, matykite 
vakarais, 2423 W. 46th St.
■ , ■■•..,! ■...... —------------------- —

PARDAVIMUI OVERIAND 5 PA- 
sažįerių automobilius, Modelio 85 G, 
6 ęilinderių, Continental motoras, 6 
geri tajariai ir rimsai. Pinwos kle- 
soh Ėjimo paAejimc.812 W. 35th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
1919 Nash su dviems tiražiniais ex- 
tra ratais ir visi šeši geri tajerai. 
Kam reikia gero automobilio, meldžiu- 
atsišaukti:

3021 So. Union Avė., 
ant antrų lubų iš priešakio

VYRŲ

GERAS BARGENAS
Naujas mūrinis dviejų flatų 

namas po 6 kambarius.
4142 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 20 AKERIŲ ŽE- 
mes .visa išdirbta; budinkai, stakas, 
i ’.mkiai ir geras automobilius. Par
duosiu viską už $1,850, mažas įmokė
simas ir išmokėjimai. Platesniu ži
nių rašykit lenkiškai ar angliškai.

JOHN HORNAK,
R. 1, Box 156, Fruitport, Mich.

MOKYKLOS

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
ši na, kurią galėsite padaryti pinigų. 
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.

PARDAVIMUI PIGIAI POOL 
room labai geroj vietoj: 8 stalai, ne
svaiginanti gėrimai ir tabakas. Par
davimo priežastis, einu į kitą biznį.

LEO STARUSKA, 
8940 Cottage Grove Avė.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

STANISLOVAS’ 
ZALANDAUSKAS 

Persiskyrė su Šiuo pasauliu rug
sėjo 12 d., 1922 m. 3:10 v. po 
pietų, Washington Park ligoni
nei. Sulaukęs 35 m. amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 10 m. čia pa
liko dideliam nubudime 3 bro
lius Juozapą, Stanislovą, Joną ir 
2 seseris Stanislavą Į Mikasę 
ir švogerį F. Jučevičių. Iš Lietu
vos paėjo Kražių parap., gimęs 

' lapkričio 14 d., 1886 m. Lietuvoj 
paliko 4 brolis, 2 seseris ir pa
motę . Mirusio kūnas yra pa- . 
šarvotas 4422 S. Honore St. Lai
dotuvės bus subatoj rūgs. 16 d. 
9 vai. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus bažnyčią, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Yra užprašomi 
visi giminės ir pažįstami atsi
lankyti ir dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę broliai ir seserys.

JIEŠKAU SAVO PUSSESERIŲ 
Kazės, Julės ir Paulinos Lebrikaičių. 
Taipgi Jono Dargio . Ji4 gyveno Chi- 
cagoj, bet dabar nežinau kur randasi. 
Aš dabar esu U. S. Marline Hospita- 
lyj, 4141 Clarendon Avė., Chicago, III. 
Norėčiau, kad jos ir pažįstami mane 
atlankytų. Jonas Lebrikas, U. S. Ma
rine Hospital, Word B., 4141 Claren
don Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ reikia sviesto vy
niojimui. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės: Blue Valley Cre- 
mery Co., 700 So. Clinton St. 
Mr. Nash, Superintendentas.

REIKIA VYRŲ
•Mums yra reikalinga keletas 

energiškų ir ištikimų vyrų dirb
ti su mums keletą valandų kas
dieną, arba keletą dienų ant sa
vaitės be atsitraukimo nuo’ da
bartinio jūsų užsiėmimo. Geras 
pelnas. Atsišaukite nuo 10 iki 
1 iš ryto, arba utarninko vakare 
nuo 6 iki 8. Klauskite:

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
biznis išdirbtas. Turi būt parduo
ta greitai, pusė arba visas. Atsi
šaukite, 2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, nuo senai biznis iš
dirbtas, daug kostumerių. Yra 
4 pagyvenimui kambariai. Par
duosiu pigiai. 627 W. Į4th St.

. 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- 
lele, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiulymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos bis- 

niavoms merginoms. pAsisiuvimui 
sau dresės.

Valentine
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos kuilį yra palinkusi prie apšvieti
mo. Aš esu 34 metų vaikinas, gerai 
pamokintas ir turiu gerą užsiėmimą. 
Merginos kurios mylite dorą gyveni
mą ,atsiliepkite — atsakymą suteiksiu 
kiekvienai.

R. S. KLIMAS,
P. O. Box 13, Maywood, III.

REIKIA patyrusių operuoto
jų ant spėka varomų mašinų 
prie žiurstų darbo. Gera alga.

SOPKIN BROS.
4601 Wentworth Avė.

M. F. DAN0W,
856 First National Bank Bldg.

68 W. Monroe St.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, ir visokiu čeverykų, vyrišku, mo
teriškų ir vaikų krautuvė, Visokių 
tautu apgyvento j vietoj, bet daugiau
siai lietuvių. Turi būti parduotas į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo
ja ant farinos gyventi.

J. RIDIKAS, 
8354 So. Halsted St.

7 KAMBARIŲ RAKANDAI TURI 
būt tuoj parduoti, visi ant syk, ar 
atskilai: 3 kaurai, odos ir velouro se
tai, walnut dining room ir bedruimi 
setai; grojiklis pianas, fonografas, 
ant grindų pastatoma lempa, misingi
nė lova, dreseris ir tt. Kreipkntės die
nomis ar vakarais:

1211 West Garfield Blvd.
.. . J Į 7 , , .

NAMAI-ZEME

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Telephone Randolph 7400.
------------ ---------------- "t*

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, nuo 17 iki 21 metų. Ma
nanti ,teiksis rašyti ir paveikslą 
pasiųsti. J. Liemis, 35 Scholes, 
St., Brook’Iyn, N. Y.

HREIKIA!!
Patyrusių merginų ir jaunų 

moterų operuotojų canvas, prie
kių kotų. Labai graži ir švari 
darbavietė.

HAMMES-CARNALL CO.
333 W. Jasckson Blvd.

5th Floor.

REIKIA SAŲESMANŲ, AUKŠTOS 
rūšies, lietuviškai mokančio kalbėti, 
ypatiškai pardavot ir prigelbėt sales- 
mandžeriuf samdymui ir tvarfkos vedi
mui’lietuvių salesmanų. ši yra pir
mos klesos įstaiga per 11 metų daro 
didelį biznį.

Kreipkitės:

603 City Bali Building, 
139 N. .Cląrk St.

Klauskit Šalesnianager

T,'

PARDAVIMUI SALIUNAS TAR- 
pe didelių dirbtuvių. Renda $35.00 į 
mėnesi, lysfts ant 18 menesių. Biz
nis išdirbtas per 15 metų, priežastis 
pardavimo -r- nusipirkau savo namą 
su bizniu ir einu į savo namų. Par
duosiu už gera pasiūlymą, 

1458 W. 15th St.

NEPAPRAŠ^AS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

besigning, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų* 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

PARDAVIMUI groseris ir pie
no stotis. Pardavimo priežastis, 
einu į sžvo namą, tad greitai ir 
pigiai parduodu*

623 W. UthSt

PARDAVIMUI 2 FLAT MURO 
namas, sun parlor, dubeltavas budin- 
kas, 2 po 6 kambarius, 1 keturių kam*- 
bat'ų; furnaso ir pečiaus šiluma. Ant
ras budinkas 1 penkių kambarių dide
lis garadžius arba dirbtuvė. Lotas 
30x125. Modemiška, $14,000; cašh 
$4,000 — ra rinin kas.

2343 Wf Ėrie St

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

Vyrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisymo pirmos įklesos dirb
tuvėje. Nevartojame juodosios len
tos — mokiname vienuodu būdų, tei-

2526 Mncoln Avė.
co


