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98 angliakasiai 
žuvo kasykloj

Stresemanno kalba pada 
riusi gerą įspūdį

Buvo nuosaiki ir neužgauliojo 
Francijos. Jaučiama yra so
cialistų įtaka.

Naujas Vokietijos kancleris
J No. 193
I

Sutartis su Meksika
Šimtai krito Vokietijoj

Bando sutaikint su angliakasiais
98 uždarytieji kasykloje 

angliakasiai žuvo
Pasirašė sutartį su 

Meksika
Tik 37 uždaryti frontier ka

sykloje angliakasiai rasti 
gyvi.

KEMMiERER, Wyoming, 
rugpiuoio 15. — Vėliausiu Ke- 
mmerrcr Coal Co. paskelbimu, 
87 lavonai angliakasių tapo 
išimti iš tos kompanijos kasy
klos ties Frontier, kur pereitą 
antradienį ištiko ekspliozija, 
uždariusi virš 1(M) angliakasių.

Kasykloje tebėra mažiausia 
11 angliakasių, bet niekas ne
mano, kad jie butų gyvi. Tikf- 
mąsi juos pasiekti už kelių va
landų. Tokiu budu toje kasyk
loje žuvo mažiausia 98 anglia
kasiai.

36 ar 37 nngliakasius pasise
kė išimti iš kasyklos gyvus. 
Vienas senas angliakasis, ku
ris matė jau tris eksplozijas, 
John Pavlizin išgelbėjo 26 an
gliakasius. Kada kįhis eksplio- 
zijai visi šoko bėgti didžiuoju 
keliu, jis juos sulaikė ir pata
rė nebėgti, bet greičiausia užr 
sitverti kertelėj, kad atsiran
dančios po ekspliozijos nuo
dingos dujos negalėtų jų pasie
kti. Jie paklausė jo, užsibari
kadavo viename urve, visus 
plyšius užkaišiojo savo drabu
žiais ir tuo išgelbėjo savo gy
vastį. Kada juos išgelbėta, jie 
praėjo pro krūvas lavonų savo 
draugų, kurie bėgo gelbėtis, 
bet nutroško nuo tų baisių 
“after-damp” dujų.

Žuvusioms bus rengiamas 
viešos laidotuvės. Turbut nėra 
tb namo Frontier miestely, 
kuris nebūtų paliestas ištiku
sios nelaimės.

BERLINAS, rugp. 15. — 
Kanclerio Stresemann kalba 
reichstage vakar padarė į vi
sus labai gerą įspūdį. Naujoji 
valdžia, kuri turi reichstage 

I didelę didžiumr, yra nuosaiki.
Kanclerio kalba parodė, kad 

valdžioje didelę įtaką turi so- 
Icialistų politika.
I Stresemanno kalba Ruhr klau
simu buvo labai nuosaiki. Jis 

Į nevartojo jokių aštrių frazių, 
I nestatė negalimų sąlygų, kaip 
(ištraukimas Francijos kareivių 
Į prieš pradėsiant derybas ir ne- 
Isisteugė įžeisti franeuzus.

Jis prižadėjo rūpintis pakol-
Padaro galimu Meksikos vai- f pinigų vertę, taipjau pareiš- 

džios pripažinimą. kė, kad ūkininkų pareiga yra 
 Įsiusti maistą į miestus, o tur- 

MEXICO CITY, rugpiučio tingųjų pareiga yra sukelti 
15. — Jungt. Valstijų ir Mek- aukso paskolą. Jis taipjau pri- 
sikos konferencijos protokolai, padėjo daugiau remti Ruhr 
apimantys ir sutartys, kurios I’r Pareinio gyventojus, kurie 
padaro galimu atnaujinimą di-|buvo Pra<lGję jaustis, kad val- 
plomatinių ryšių, tapo pasira-1 džia juos apleidžia.
syti šiandie abiejų šalių atsto-l De]ei vįs0 įo jj labai aštriai 
v^- I smerkė nacionalistai, kurie

Igal norėtų kruvino sukilimo 
I Ruhr distrikte. Atgąleiviams 

.[taipjau labai nepatinka, kad 
[finansų ministerių yra paskir- 
|tas ne koks fabrikantas, bet 
[senas socialistas Hilferding.

Komunistai pagelba rankinių! Nežiūrint smarkios naciona- 
granatų užėmė miesto salę|listų kritikos valdžios, Stresc- 
ofcupuotame krašte. |mannas laimėjo pasitikėjimo

—--------- I balsavimą 240 baįsų • prieš 76
LONDONAS, rugp. 15. —[balsus, 25 atstovams, turbūt 

Iš Berlino pranešama, kad ko-1 bavariečiams, susilaikius nuo 
munistai šturmu paėmė mies-Į balsavimo.
to salę Alsdorfe, okupuotame 
krašte. Jie pavartojo rankines 
granatas ir apie 100 žmonių 
liko užmušta ar sužeista.

Trys žmonės 'liko užmušti ir 
9 sužeisti riaušėse Wilhelms- 
burge, arti, Hamburgo. Atvy-|rpajp nusistatęs yra Coolidge.

Pagalba Europai esanti koL 
kas negalima.

Šimtai žmonių krito Vokio 
tijos riaušėse

Europa turi užsimokėti 
savo skolas

Priežasties CkspHozijos dar 
ir dabar nežinoma* Spėjama, 
kad užsidegė gasas kasyklos 
gilumoje.

Kas turit
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI

kusi pagelbon Hamburgo po
licija buvo pasitikta šūviais, 
bet ji vistiek 
vaikė.

riaušininkus iš-
•WAjSiHdNiGTON, rūginčio 

rytinėj daly 14. — Pirmame, dalyvaujant 
pabudavoti ba-1 prezidentui Coolidge, kabineto 

neprileidus gat-| susirinkime šiandie nebuvo

Komunistai 
Berlino bandė 
rikadas, kad 
vekarių. Policija šovė į ko-1 svarstyti užsienio reikalai. Ai- 
munistus ir 4 žmonės liko su-lakinama, kad Amerikos vald- 
žeisti pirm negu atsteigta tvar- žia nemato būdų kaip ji galė- 

Įtų pagelbėti Europai dabarti- 
Iniame krizyje ir todėl nenori 
įduoti naujų pasiūlymų. Te- 

■Įčiaus tuo pačiu laiku pasakyta, 
Ikad Amerika bus pasirengusi 
I atsiliepti į kiekvieną atsišau- 
jkimą pagelbos, jei ta pagelba 

Anglių komisija bandė išveng-Įbus naudinga Amerikos žino
ti antracito angliakasių strei- nėms.
ko. I Pasakyta, kad prezidentas

-----------  Coolidge linkui Europos skolų 
NEW YORK, rugp. 15. —I Amerikai laikysis tokio pat 

Federaitinė anglių komisija nusistatymo, kaip prizidentas 
pasišaukė kaip antracito ka- Hardingas, t. y., kad Europa 
sykių savininkų, taip ir ang- savo skolas Amerikai turi už- 
liakastų atstovus ir bandys Į mokėti ir derybos su skolinin- 
juos sutaikinti, šiandie ji ta-Į kais apie skolų atmokėjimą 
rėsi su angliakasiais, o ryto | bus tęsiamos ir toliau, 
tarsis su kasyklų savininkais, 
paskui gal bandys padaryti 
bendrą abiejų pusių susirinki
mą, kad vėl atnaujinus dery
bas dėl atnaujinimo kontrak
to tarp kasyklų savininkų ir 
aln^liakasii^. Ajntractfto angflia- 
kasiai jau pirmiau paskelbė, 
kad jie sustreikuos rugsėjo 
1 d., jei nebus padarytas nau
jas kontraktas yieton užisi- 
baigiančio rugp. 31 d. dabar
tinio kontrakto. »

Prezidentas Coolidge paskel
bė, kad jei kiltų antracito 
angliakasių streikas, tai tru
kumo anglių vistiek nebus, 
nes valdžia pasirūpins visus 
žmones aprūpinti anglimis.

Bando sutaikinti su kasyk 
ly savininkais

Visi esantys Wash|ingtone 
kabineto nariai sutiko ir to
liau pasilikti kabinete, taip 
kad administracijos viršūnėse 

nebus jokių permainų. *

Grūmoja streiku
CHICAGO. — Daugiau 

16,000 bučernių ir grosernių 
darbininkų sustreikuos rūgs. 
1 d., jei jiems nebus pakęlta 
alga po $10 į savaitę. Dabar 
jie gauna vidutiniai $30 į sa
vaitę. Taipjau reikalaujama 
lygios algos moterims, atlie
kančiomis lygų su vyrais dar- 
h#- ,i I • :.'A

kaip

DR. GUSTAVE STRESEMANN, 
fabrikantų “liaudies” partijos vadovas, kuris patapo kanc
leriu rezignavus Cuno kabinetui. Jo kabinetą sudaro stipri 
koalicija, kurioj dalyvauja ir socialistai, kurie užima finan
sų ir justicijos ministerių vietas. Naujasis kabinetas laimė
jo reichstago pasitikėjimą 240 prieš 76 balsus.

Iš Shane rubsiuvip streiko
CHICAiGO. — Nors £. B. 

Shane Co., 325 W. Madison 
St., nibsiuvių streikas tęsiasi 
jau šešias savaites, bet strel- 
kicriai laikosi labai gerai ir jų 
upas delei ilgo streiko ne kiek 
nepuola. Streikieriai didelėj, 
didžiūno j yra lietuviai ir jie 
kasdie laiko savo susirinki- > 
mus, kurie kartais tęsiasi po 
kelias valandas, gyvai 

*lant streiko reikalus ir 
sant visokių pranešimų apie 
streiko bėgį.

Streiklaužiai- streikierių la
bai bijos ir visaip jų vengia. 
Bet nežiūrint to, streikieriams 
nuolatos tenka susitikti su 
streiklaužiais. Kartą keli strei
kieriai nuvažiavo maudytis Ir 
rado ten kelis streiklaužius, 
tad pastarieji taip nusigando^ 
kad pradėjo kalbėti apie bam
bas ir vienas už kito nugaros 
slėptis. Bet streikieriai nie
kad streiklaužių neliečia ir 
tik puolami ginasi.

Jei kartais skebui tenka į- 
sėsti į gatvekarį, kuriuo kokis 
streikieris važiuoja, tai skebai 
kuogeriausia dumia iš to gat- 
vekario j kitą. Tad kelionė 
skebams brangiai atsieina, o 
taksikabų kompanija daugiau 
jiems nebeduoda. Gatvekarių 
darbininkai irgi pamatę ske- 
)iis juos išveja lauk, nes jie 
patys būdami unistai nenori 
vežioti streiklaužių.

Vargas tiems Streiklau
žiams, gatvekariais važiuoti 
nepatogu, pėsti bijosi eiti, bo
sai automobiliais nebeveža, o 
patys pasisamdyti automobi
lių neįstengia, nes bosai strei
klaužiams labai mažai moka. 
Teko matyti vieno streiklau
žio mokesti — $15 už visos sa
vaitės darbą, ir tai patyrusiam 
ir mokančiam, darbą kriaučiui! 
Iš tokios algos jokiu budu ne
galima pragyventi, o gauti di
desnės algos jie negalės iki 
nejstos į organizuotųjų darbi
ninkų eiles. O gal jie mano, 
kad streikieriai neįstengs ilgai 
laikytis. Jei jie tai# mano, 
tai labai klysta, nes štreikie- 
riai laikysis ir Streikas tęsis 
tol, iki Shane kompanija Su
tiks pripažinti uniją*

Streiklaužiais daugiausia 
yra lietuviai. Yra tarp streik
laužių ir tokių moterėlių, ku
rios veik kasdie eina bažny
čion pasimelsti, bet Streiklau- 
žįauti tai nesisarmatiįa, Lai-

kas butų jiems susiprasti ir 
paliauti streiklaužiiVivus; tas 
išeitų jiems patiems ant nau- 
dps. —Toks kaip kriaučius.

Trumpina darbo valandas
Plieno tr natas jau pradėjo nai

kinti 1.2 valandų darbo die
ną.

svars-
klau-

GARY, Ind^ rugpiučio 14. 
—'Plieno truštas čia jau pradė
jo naikinti 12 valandų darbo 
dieną savo liejiklose. Nuo va
kar 4,000 darbininkų pradėjo 
dirbti po 8 valandas į dieną ir 
jiems valandų mokestis tapo 
pakelta 25 nuoš. Bet dat daug 
darbininkų dirba po 12 vai. 
Jiems darbo valandos busian
čios sutrumpintos kada bus 
gauta daugiau darbininkų — 
gal tik už kelių mėnesių.

Tas pats daroma Ir kitose 
trustų Ir taipjau nepriklauso
mose geležies liejiklose.

Unij a tuoj aus surengė pra
kalbas Ir išaiškino, kad tai ne 
Gary ar Hardingo malonė, bet 
kad patys darbininkai iškovo
jo trumpesnes darbo valandas 
1919 m. streiku. Betgi jie ir 
dabar turi organizuotis, nes 
kaip tik viešoji nuomonė nustos 
spaudusi trustą ir atsiras dau
giau bedarbių, tai trustas vėl 
bandys prailginti darbo va
landas.

Lietuvis sužeistas
CHICAGO. — Alex J. Vit

kus iš Indiana Harbor kiek lai- 
ko atgal nelaimėj su automo
biliu neteko akies. Apdraudos 
kompanija jam užmokėjo 
$5,000 atlyginimo. Už tuos pi
nigus jis nusipirko dar geres
nį ir tvirtesni automobilių. 
Užvakar Į tą naująjį automo
bilių įvažiavo kitas automobi
lius ir patį Vitkų taip Sunkiai 
sužeidė, kad abejojama apie 
jo pasveikimą.

Lietuvos atstovas pas pre
zidentą Coolidge

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 11, 1923 (LIB.). — Va
kar, rugp. 10, 11 vai. rytą 
Lietuvos Atstovas Čarneckis 
buvo priimtas naujojo Suv. 
Valstijų prezidento Coolidge 
kartu Su kitų šalių atstovais 
oficialinėję audijencijoje.

Klaipėdos reikalai Paryžiuj | Daug žmouiy žuvo
Lenkai reikalauja savo atsto

vo blauzdoje. Insinuacijų 
kampanija prieš Lietuvą 
Paryžiaus) laikraščiuose. .

KAUNAS (Koresp.) — De
rybose dcl Klaipėdos įvyko 
maža pertrauka, nes Ambasa
dorių Komisija, matyti, ta
riasi su Lenkijos ekspertais. 
Lietuvos Delegacija uosto ad
ministracijos ir tranzito klau
simuose laikosi savo nusista
tymo, kuriuo Klaipėdos uos
tas pasilieka Lietuvos Vyriau
sybės žinioje, o tranzitas re
guliuojamas įBarcelonos kon
vencijomis. Prie uosto direk
cijos Lietuvos Delegacija nu
mato Ekonominės Tarybos su
kūrimą iš visokių ekonominių 
organizacijų ir darbininkų at
stovų su patariamuoju balsu. 
Lenkija veržiasi būtinai gauti 
uoste ypatingų privilegijų ir 
savo politinį atstovą. Stengda
miesi sudaryti sau palankią 
atmosferą, lenkai dabar varo 
spaudoj bjauriausių insinuaci
jų propagandą. Kiekvieną die
ną tai vienam tai kitam pran
cūzų laikraštyje pasirodo 
straipsniai, kuriuose Lietuvos 
vyriausybė išstatoma, kaip ak
las vokiečių ar bolševikų įran
kis, insinuojama apie milita- 
res ir slaptas sutartis prieš 
alijantus, ruošimąsi į viso
kias militarines avantiūras ir 
tt. Yra aišku, kad tie straips
niai daugiausiai inspiruojami 
iš Varšavos. Lietuvos Delega
cijos pirmininkas, toms insi
nuacijoms ir visokioms pra
manytoms žiniom nepaliaujant 
rodytis prancūzų spaudoj, bu
vo priverstas liepos mėn. 20 
d. net specialiu laišku kreip
tis į Poincare, nurodydamas, 
kad tokia kampanija neatatin- 
ka tradiciniam prancūzų sve
tingumui ir prašė padaryti įta
kos į spaudos organus prieš 
tokių negražių atakų kampa
niją, kuri nepalankiai gali at
siliepti pačioms derynoms.

(“Elta”).

Korėjoje
Vilnis užliejo 25,000 namų.

TOKIO, rugpiučio 
Manoma, kad daug 
žuvo Korėjoje laike Vilnių už-* 
plūdimų ir audrų vakariniame 
Korėjos pakraštyje. Keli šim
tai valčių prapuolė šiandie. Vii 
nių užplūdimas kartu su audra 
palei Jalu upę užliejo 25,000 
namų.

15. — 
žmonių

De Valera suimtas
ENNJS, Airijoj, rugpiučio 

15. — Buvęs Airijos “respub
likos” prezidentas Eamon de 
Valera, sukilusių respublikonų 
vadovas, šiandie liko suimtas 
savyvaldybūs kareivių laikant 
čia prakalbą rinkimų kampa
nijoje.

Vos de Valera spėjo pradėti 
prakalbą respublikonų susirin
kime gatvėje, kaip minią ap
supę kareiviai, kurie paleidę 
kelias papliaupas, šūvių minią 
išvaikė, o de Valerą suėmė ir 
.išgabeno kalėjimam. Kėlusioj 
dcl kareivių šaudymo panikoj 
daug žmonių liko sužeista ir 
suminta. Airijos valdžia 
nuo senai gaudo de Valerą, 
vis neįstengė pagauti.

jau 
bet

AMSTERDAM, rugpiučio
— Iš Berlino pranešama, kad 
ten kalbama, jog buvęs kan
cleris Cuno galbūt bus paskir- 
tas-ombasadorium Jungt. Val
stijose vieton Otto Wiedfeldt, 
kuris sugrįš prie vedimo Kru- 
ppo dirbtuvių.

15.

ŠIANDIE apsiniaukę, ma
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:58 vai., leidžia
si 7:51 valandą. Mėnuo leid
žiasi 9:52 valandą vakare.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONt-l

t

To prašo LietuvoS'žmonėsir 
laifTpataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
l739‘&Halsted'St 

Chtamili.

LjMPERFECT in original



Kovos dėl Rabino
' trakiai. — Lietuvos Respub
likoje, tai bus regis pirmas 
atsitikimas, kad valdžia uždą* 
re ir užantspaudavo Žydų si
nagogų (maldos namus) ša
kiuose.

Trumpai suglaudus to įvy
kio istorija bus šitokia. Di
džiajam karui iškilus, pasimi
rė vietinis rabinas. Vokiečiai 
užėmę Sakius, pirmiausiai pa
reikalavo rabino, kad per jį, 
žinoma, galėtų duoti mieste
lio gyventojams žydams įsa
kymus. Rabino nesant, okupa
cijos valdžia paskyrė laikina 
eiti rabino pareigas pusrabinį 
Anachovičių, kuris laikinai 
žydų tikybos . apeigomis ir jų 
dvasiškais reikalais ir vadova
vo ligi 1922 metų.

Kadangi šis “rabinas” buvo 
tik svetimženkliuose, t. y. ne
tikras, ir be tam tikro moks
lo cenzo, tai praeitais metais 
miesto gyventojai pasikvietė 
— rodos iš Slabados — tikrų 
rabinų p. Šiur’ų, kuriam atvy
kus ir pradėjus eiti rabino pa
reigas, senasis pajuto gręsian
tį pavojų, ir, nenorėdamas už
kasti savo pelningos vietos ki
tam, nutarė su savo šalinin
kais jo neįsileisti, ir iš sinago
gos vyti lauk. Žydai skilo pu
siau, ir pasidarė dvi partijos, 
kurios pradėjo tarp savęs peš
tis, vieni laikydami senojo ra
bino pusę, antri naujojo. Pa
galiau, pereitais metais žydų 
Sekminių pirmųjų dienų, sina
gogoje iškilo dideliausios muš
tynės ligi kraujų, ir tik ener
gingai įsikišus vietos milicijai 
pavyko numalšinti Knirtusių 
minių. Valdžiai todėl tų pačių 
dienų teko uždaryti ir uždėti 
antspaudas ant sinagogos du
rų,* kurios jau dabar antras 
metas tebėra.

Po šių garsių peštynių nau
jojo rabino, šalininkai, daugiau
sia turtingesnysis luomas, nu
samdė maldos namams buvu
sių salę, ir išlaiko savo lėšo
mis rabinų šiurų, o senojo ša
lininkai, su savo rabinu šešta
dieniais (poteriauja kitam na
me, arba kur katram pasitai
ko. šiuo reikalu žydai kreipėsi 
rodos į valdžių, kad padarytų 
tvarkų, bet ši atsisakė kištis į 
žydų tikybos reikalus, ir pa
reiškė, kad tai yra jų pačių 
ir bendruomenės dalykas.

Birželio 22 d. š. m. atvyko 
į Šakius trys mokyčiausi Lie
tuvoje rabinai iš Mariampolės, 
Raseinių, ir šviekšnos, ištirti 
vietoje bylų, ir padaryti teis
mų. Nuo birželio 22 ligi liepos 
6 d., t. y. per 15 dienų, jie čia 
tardė abi pusi, prirašė krūvų 
protokolų, vartė Šventąjį Raš
tų, ir peržiurėjo visus Moizės

įstatymus, norėdami sutaiky
ti, bet kadangi senojo rabino 
šalininkai pasirodė nesukalba
mi, tai sutaikyti nebuvo gali
mybės, ir todd galutinai pa
darė sprendiimų, kad senasis 
rabinas A. neturi teisių būti 
daugiau rabinu, ir visų bylų, 
visų tardymo medžiagų bei 
protokolus, perdavė Ministe
rijai Kaune.

Žydų tikybos dalykuose tai 
pirmas toks atsitikimas.

Uniforminiai rūbai 
geležinkeliečiams

Kaunas, liepos 23. (Mk.) — 
Prie rusų senosios valdžios že
mesnieji gelžkelio tarnautojai, 
kaip kurjeriai, švalcorlai, sar
gai, konduktoriai, traukinių 
palydovai ir kiti gaudavo val
diškus uniforminius rubus. 
Gi Lietuvos toki gelžkeliečiai 
ligi šiol negaudavo jokių uni
forminių rūbų.

Paskutiniuoju laiku Susisie
kimo Ministerija gailaus jau 
tyžosi aprūpinti uniforminiais 
rūbais Ir Lietuvos gelžkelie- 
čius. Gelžkclių Valdybos visų 
tarnybų kurjeriai vasarinius 
uniforminius vaMiSkus rubus 
gavo jau praėjusių vasarų. Gi 
dabar greit gaus uniforminius 
rubus ir kiti. Gelžkelių Valdy
bos Ūkio Tarynba jau nupirko 
ir medžiagos 600 tarnautojų 
kostiumams ir šineliams siūti. 
Medžiaga užsakyta Amerikie
čių “Drobės” Bendrovės fab
rike.

Gelžkeliečiai jau senai su di
deliu nekantrumu laukė iš sa
vo administracijoj išduodant 
jiems valdiškų rūbų, nes iš 
gaunamųjų algų patiems įsigyt 
nebuvo galimybės. Eidami sa
vo tarnybos pareigas vilkėjo 
rūbais, kas kokius turėjo, vie
ni nešiojo adr užsilikusius ru
sų uniforminius rubus, kiti gi 
cdvlius apdriskusius, kaip dl- 
getos. Dabar gaunamieji val
diški rūbai Lietuvos gelžkelic-

čiams bus šioks toks pagerini
mas jų sunkaus būvio.

— Lietuvos darbininkas.

Įvairenybės
ATRASTA SENOVĖS 

MALDYKLA.
Amerikos ir AfngKjųįs mo

kslininkai atrado Mesopotami
joje prie -Eufrato upės mal
dyklos griuvėsius- Toji mal
dykla esanti pastatyta prieš 
7000 metų dievo Mėnesio gar
bei. Ji esanti pati senoji iš iki 
šiol atrastų, senovėje statytų 
triobesių.

Atkasus vienų iš požeminių 
kambarių, rado jį pilnų viso
kių brangenybių. Ant kai ku
rių atrastų daiktų yra išrašy
tas Babilonijos karalius Na- 
buchonodozoro vardas.
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Motinos ir Dukters Į 
i Jus Nesiiaučiat. Kain Reikiant: *

r
Jei Jus Nesijaučiat, Kaip Reikiąnt; ' Į\J D jC A, T 
Silnnos. Nervuotos. Nuvariusios 1 1 1 vZCUNARD

AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 

, sportų visų kitų metų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per įų pačiu darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 

'veltui.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės pas bile laivų agentą, arba:
CUNARD LINE, 
140 N. Dearborn 
St., Chicago, III.

RALTIJOS-AMERIKOS
Lr LINIJA 9Broadvay, Nev^rk.NY U
SbILIETUVŽl

l PER H>XMBURG7\,PlLl/AĄ.
/ ARBA LIEPOJĄ

/i Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliaja 

Aplenkia Lenkų juostą (karidortų)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. POLONIA

S. S. LITUANIA ________
TREČIOS KLESOS KAINOS I:

JiS HAMBURGĄ $103.50 — PILI A VĄ $106.50
™ — L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Į LIETUVĄ 
Pirkite luivukoAes atgabenimui 

savo giminių iŠ Lietuvos.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Majestic Sept. 1: Sept. 22; Oct. 13 

(Pasaulio didziausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Mlnnekahda ....... Aug. 23; Sept. 27
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Finland Sept. 13; Mongolia Sept. 20 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland ....... ......  Aug. 22; Sept. 19
Belgenland Sept. 5; Zeeland Sept. 12 

Danzig via Antwerp
Gothland ..... ......... Sept. 26; Nov. 13

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie .vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJTE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios | 
ir Nupuolusios, Pabandykit Šią

Naują Gyduolę Nuga-Tone
Tūkstančiai randa stebėtiną pagel- 

bą į keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Naują gyvastį ir pajiegą dėl| nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
voja raudonąjį kraują, stiprina ir pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės galią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojimą, reguliuoja vidurių veiki
mą, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
Sats dėl savo labo turit išbandyti jį. 

is nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
nepagelbStų. :Jis yra malonus priim
ti ir Jusi tuojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekorių ir 
nusipirk bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo keletą dieniu ir jei Jus 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį pas 
aptiekorių ir jis sugražins Jums pi
nigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekamenduoja- 
mas, garantuojamas ir parduodamas 
per visus aptiekorius.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PZ1 >^S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam Įjrūgus ir 
Parduodam Laivakortes.

Aug. 18 
Sept. 19

IŠKILMINGAS 21MAS PIKNIKAS
—Rengia—

LIETUVIŲ EV. LIUT. DRAUGYSTĖ

Nerišlioj, Rugpjučio-August 19 d. 1923
WHITE EAGLE GROVE DARŽE, Lyons, III.

. ; , t,j« .
Pradžia 10 vai. iš ryto. įžanga 85c ypata:

Nepraleiskite šito puikaus Pikniko, nes tai tik viens bus toks.
PASARGA: Važiuokite 22ros Kenton karais ligi kol sustos. Te

nai imkite Beivyn karus. Išlipti reikia 1 blokas prieš černaske 
daržą.

NORTH 
GERMAN

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankias uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North Gerrnan Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.
,......  , 9

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atyda, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kalną $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums gCriausį gydymą 
žinoma medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n> 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a* 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Mądison ir So. Market) 
Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 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 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tėl.: Hyde Park 3395

<r

LIETUVĄ

Pranešu savo pacijentam«, kad a& 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučiu-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

u:

p. •

NEDĖLIOS RYTAS!

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

Optoinetrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-toi gat. 

2-roe luboba

£

Kaip tinkamai nedėldieniai yra pagerbiami naujais rūbais ir švariais marškiniais.

Jos teisingas pasididžiavimas
Jos švariose apvalkalose

Kiek grožės ir linksmybės jis reiškia Ame
rikonų šeimynoje!

Kaip tinkamai diena yra pagerbiama nau
jais rūbais ir švariais marškiniais.

Todėl, jei moterįs ir motinos turi didelį 
užsiganėdinimą matyti savo vyrus ir sūnūs 
švariais rūbais — kur jų marškiniai, kahiie- 
riai, rankogaliai ir nosineliai visuomet išro
do baltais.

Tie dalykai,, vienu sykiu taip sunkiai bu
vo skalbiami, dabar lengvai yra užlaikomi 
švariais. Rinso, naujos mados muilas, gra
žiui paliuosuoja visus nešvarumus. IŠSI- 
GRŲŽIA nešvarumai iš sykio.

Jus įdėkite savo skalbinius mirkymui į 
/Rinso putas — mirkykit valandą, dvi va
landas, per naktį, jei jus norite, ir paskiau 
tik išgręžkite.

Pasižiūrėkite šviesoje ir pamatysite kaip 
balti ir švarus jie yra. Tik labiau suteptos 
vietos kur nešvarumai labiau įsidėvi reika-

Jauja biskį velėjimo. Ir tas vietas velėkite 
'tik biskį. Užbarsiant biskį sauso Rinco. Ir 
tas vietas velėkite tik biskį. Idėvėtos vie
tos išplauna tuojau.

Jei jus virinat jūsų vatinius baltinius, nė
ra nieko geresnio kaip Rinso. Tik įpilkite 
užtektinai į jūsų boilerį kad gauti putų kiek 
reikalaujate. Jis tuojau ištirpsta verdan
čiame vandenyje.

Del galutino skalbimo, ar tai geldoje ar 
skalbimui mašinoje, Rinso padaro darbų 
lengvesniu, greitesniu—jūsų skalbinius bal
tesniais. Jus nereikalaujate muilo pauderio 
— nei kito muilo tik Rinso.’

Rinso yra padarytas didžiausių muilo iš- 
dirbėjų pasaulyje — išdirbėjų Lux. Del šei
mynos skalbinių Rinso yra puikiausias kaip 
Lux yra lel plonų baltinių.

Gaukite Rinso šiandien. Parsiduoda viso
se grosernęse ir departamentinėse krautu
vėse. Daromas dviejų mįerų. — paprasta 
miera ir didelis naujas pakelis. Lever Bros 
Co., Cambridge, Mass.

SU RINSO — NAUJOS MADOS MUILU — MIR 
KYMAS UŽIMA VIETA VELĖJIMO

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D

2359 So. Westem Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Pinigai
iš

Brighton Park

per 
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė
Tel. Lafayette 7674.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

selfREDUCING;
Nemo Lieelnimoe num.883, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutinį sijoną. It tvirtos šviesiai 
ruuBvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Namo Hvclenic.Pashion Institute 
York (Dcnt. S.l

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3£23 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 1
LAWYER Lietuvys Advokatas ! 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tet: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATINC 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted Šit 
Telephone Haymarket 1018

Tai. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vlsauns 
patarnauju kuogeriaariat

M. Tašką,
8228 W. B«th fek., Chlca««, UI. ’

LIEPOS ;i 
DRABUŽIŲ ' ’' 
PATUSTINIMG 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaua iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ........ ...................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar .................    $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo <42.50 u$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25..r><) te 
$27.50. Dabar . ............ .. $lH.5n
Palm l’each ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 h 
augščiau.

S. GORDON r
v 739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Sti 
» Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 

Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakari 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pieų

dėl vyrų ir jaunų 
$37.50, $42.50 
......................$32.59
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartų savaitSję, 

ketvirtadieniais.

Kelias j Hamburgą
Mėnuo atgal Hamburgo kon

grese įvyko svarbiausis darbi
ninkų judėjimui daiktas, 
susikūrė naujas Darbininkų 
Socialistinį Internacionalas. 
Susikūrė, surišdamas vienon 
organizacijon vadinamų Ant
rąjį Internacionalą su Vienos 
Socialistinių partijų Sąjunga. 
Tuo budu trijų dešimtų šalių 
socialistinės partijos, kurių^ 
organizacijose įskaitoma keli 
milijonai darbininkųl-socialis- 
tų, vėl suglaudė nuo eiles ir iš
lygino darbininkų frontų 
prieš juos puolantį kapitalų ir 
reakcijų.

Kad tinkamai įvertintume, 
kas darbininkų klasės laimė
ta tuo žygiu, turime bent pa
viršutiniai prisiminti, kas pro
letarų buvo pralaimėta pasku
tinius devynius metus dėl se
nojo Internacionalo žlugimo.

Kai 1914 metais prasidėjo 
pasaulinis karas socialistų In
ternacionalas pasijuto jo už
tiktas netikėtai ir nepasiruo
šęs. Teisybė, dėl karo Inter
nacionale buvo daug kalbėta, 
bet. nesnėta susiorasti. Visos 

buvo

kokia bus toji revoliucija, ku
riais keliais ji vystysis ir ku
riuo budu turi ves(,i kovų už 
savo klasės siekimus patys 
proletarai.

Tuo klausimu socialistinis 
proletariatas suskilo jau į tris 
pamatines sroves. Rusai-bolše- 
vikai, paėmę politinę valdžią 
išimtinai į savo rankas, ne 
tik patys vykino, bet ir ki
tiems skelbė, kad dabartiniu 
metu proletarai’ turi eiti tik 
diktatūros keliu į nieką neat,- 
sižiurint. Vidurinė socialisti
nės minties kryptis, laukdama 
urnai įvykdant socialistinės re
voliucijos, taip pat stovėjo už 
proletarų diktatūrą, bet tik 
ten, kur proletarai ir juos už- 
jaučiantieji . sudaro visuome
nėj daugumų. Pagalios deši
nioji srovė, net minioms ver
dant, vis buvo už ramių pasi
keitimų kelių, ne tiek už revo
liucinius žygius, kiek už re-

socialistinės partijos 
griežtai priešingos karui prin
cipe, bet ne visos vienodai su
prato, ką jos turi daryti ka
rui ištikus. Ir kai karas pra
sidėjo, prasidėjo pakrikimas 
socialistinių partijų tarpe. Vi
sa jų eilė, jau karui einant, pa
sisakė kad jos turinčios rem
ti karą, jeigu jų tėvynė bus 
priešų užpulta, jeigu joms teks

Tas nusistatymas atidavė 
socialistinį proletariatų buržu
azijai surištomis rankomis. 
Beveik visose kariaujančiose 
šalyse darbininkai taip vadų 
nustatomi, ne tik besipriešino 
pradėtoms skerdynėms, bet 
patys kuo galėdami dėjosi ka
rau. Darbininkas vokietys, 
austras, bulgaras stojo prieš 
darbininką francuzą, belgą, 
rusą, italą ir vienas kitą žudė.

Bet taip manė ne visi socia
listai. Jau karui šėlstant, daly 
proletariato subrendo mintis, 
kad socialistų uždavinys — 
vesti karą su karais ne tik tai
kos metu, lx't ir paties karo 
melu, vesti atkaklią kovą su 
savąja buržuazija visur ir vi
suomet. Ta sustiprėjusi dar
bininku tarpo srovė suskaldė 
atskiras socialistines partijas, 
suskaldino patį Internacionalą. 
Prasidėjo kova pačių socialis
tų tarpe dėl taktikos karo me
tu.

Tie skirtumai ir kova dėl jų 
pasigilino ir vis aštrėjo socia
listų tarpe dėl visos eilės klau
simų, karo iškeltų. Duot, ar ne
duot valdžiai pinigų karui ves
ti? Dalyvauti, ar nedalyvauti 
socialistams pačioj valdžioj? 
Stoti už taikų sugyvenimą su 
savaja buržuazija karo metu, 
ar vesti su ja kovą ir karui 
vykstant? Kai taikieji socialis
tai į visus tuos klausimus at
sakė teigiamai ir vis giliau 
brido taiki mosi balon, antro
ji srovė darėsi vis atkaklesnė 
ne tik buržuazijai, bet ir pa
tiems socialpatriotams.

Prisiartino karo galas ir 
pradžia darbininkų pasirokavi- 
mo su karą sukursčiusiais ka
pitalistais. Plačiųjų minių kerš
tas ir kietas pasiryžimas pada
ryti galą visai kapitalistinei 
tvarkai buvo tuo didesni, juo 
sunkesnių naštų gavo jos kel
ti karo metu. Buvo aišku, kad 
karui baigiantis kils revoliuci
ja. Labiausia išvargintos šalys, 
kaip Rusija, pradėjo pasiroka- 
vimų jau 1917 metais, ir re
voliucijos kibirkštys iš rytų 
pradėjo skrieti į vakarus. So
cialistinėse partijose nebuvo 
nuomonių skirtumo, kad re
voliucija artinasi, bet už tai 
nevienodai buvo suprantama,

stiprinti re
ti vietomis 

nuo atsiga- 
Atskirų In-

Proletarinių kovų liepsna ža
dėjo kaip bematant šauti visoj 
Euorpoj. Reikėjo ne tik gal
voti, bet ir veikti. Veikti 
reikėjo proletarų organizaci
jose ne tik kiekvienam atski
ram kraštui, bet ir plačiu pa
sauliniu mastu. Tai tuomet 
senasai Internacionalas, jau 
seniau parautais ir apirusiais 
pamatais, suskilo ir susimetė 
į tris atskiras dalis: be antro
jo Internacionalo atsirado Ko
munistų Internacionalas ir su
sikūrė Vienos Sąjunga.

Dar prieš susidarant atski
roms tarptautinėms proletarų 
grupėms, tarp jų pačių ėjo 
atkakli kova kaip tik tuo mer 
tu, kai norėjo pulti bendras 
priešas, reikėjo 
voliucijos vilnis, 
tai jau net gintis 
vusios reakcijos.
ternacionalų susikūrimas bent 
pradžioje tik padidino tarpu- 
savę socialistų kovą.

Tuo tarpu mirtinos prole
tarų imtynės su buržuazija 
jau vyko visu dideliu Europos 
frontu. Vengrų ir Bavarų dar
bininkai pačiam revoliucijos 
karšty, sekdami Rusus, puolė 
savo priešus, iškarto tartum 
juos nugalėjo, bet greitai pa
tys liko sugniužinti. Atsargus 
Anglijos darbininkai pabandė 
streiku paveržti anglių kasyk
las iš kapitalistų, jas suvisuo
meninti ir tuo padėti Socializ
mo tvarkai vesti. Pabandė ir 
taip pat pralaimėjo. Vokieti
jos galinga ir klasiniai išauk
lėta darbininkų armija dar 
1918 metais tartum laimėjo 
revoliuciją ir tartum laikė 
valdžią savo rankose. Bet juo 
ilgiau socialjĮstamis teko nau
doti tą valdžią, tuo silpnyn 
ėjo jų .pozicija}. Suskilę į dvi di
džiuli, bet viena kitai prie- 
šingti partiji, sočiaIdemokrar 
tai patys susilpnino savo ie- 
gas tuomet, kai reikėjo galuti
nai parblokšti priešai ir eiti 
sunkiausią savo kelio dalį, — 
imtis socialistinės kūrybos. 
Jau 1920 metais Vokiečių pro
letarai iš apgalėto jų pasijuto 
nugalėtais ir jų padėtis juo to
lyn, tuo ėjo blogyn.

Dar skaudesnį erškėčių ke
lių gavo pereiti Italijos socia
listų partija; dar 1920 metų 
pradžioje ji ruošėsi dėti savo 
krašte pagrindus socializmo 
tvarkai, o jau 1922 metais, — 
suskilusi, apsilpusi, — ji liko 
galutinai permušta (fašistų ir 
iki šiai dienai kryžiavojama,

Reakcija ne tik atsigavo, ne 
tik ėmė ant darbininkų viršų, 
bet jau gręsia rimtas pavo
jus, kad darbininkų gali būti 
pralaimėti patys svarbieji re
voliucijos užkariavimai. Re
akcija dar toliau ėjo. Kuomet 
franeuzų nepasotintas impe
rializmas puolė ir draskė vo
kiečius, pačioj Vokietijoj vis 
silpnėjo fašistinis nacionaliz
mas. Abudu priešu ieškojo sau

bendrų, kur galėdami žadino ir 
stiprino reakcijos iegas, žars
tė pokarinio meto Europoj su
darytus tarptautinius ginčus ir 
nuolat kurstė naujų karų pa
vojų. Versailės taikos “sutai
kinta” Europa vlė atrodė kaip 
didelis laužas, tai vienoj tai 
kitoj vietoj padegamas godžių 
rankų. \

Ko turėjo pasimokinti iš tų 
skaudžių savo patirimų socia
listinis Europos proletariatas? 
Kurį kelią turėjo pasirinkti 
tolimesniai savo ateičiai?

Karo ir pokarinis metas su
traukė į klasines darbininkų 
organizacijas Europoj iki šiol 
dar nematytas minias. Darbi
ninkų pasiryžimas kovoti nie
kuomet nebuvo toks didelis, 
kaip tuomet. Proletariatas ne
tesėjo savam uždaviniui revo
liucijos metu ne dėl nepasi
ruošimo, bet kad buvo suskal
dytas, žymią savo iegų dalį 
eikvojo tarpusaviai kovai, ne
turėjo vienodo nusistatymo 
svarbiausiais klausimais.

Iš to skaudaus patirimo dar
bininkų miniose išaugo milži
niškas siekimas vienybės. Kiek 
tik galima Vienybės mintyse, 
ir siekimuose I Vienybės dar
bininkų organizacijose kiek
vienoj šaly! Vienybės visam 
susipratusiam pasauliniam pro
letariatui ! Nes tik vienybėj 
iega ir laimėjimas.

Tas milžiniškas minių jaus
mas atsimušė jau du metu at
gal ir kovojančiose socialisti
nėse partijose, davė joms gali
mybės atlikti susivienijimui 
priruošiamąsias ^derybas, tuo 
jausmu parengė ilki dugnui 
jas pačias ir šiais metais nu
vedė į Hamburgą sukurti nau
ją socialistų Internacionalą.

Tam dideliam proletarų ju
dėjime vieni komunistai buvo 
atžagari. Jie nuosakiai skaldė 
socialistines ir profesines dar
bininkų organizacijas ir nuo
lat vedė su idėjiniais savo prie
šais pikčiausių net kruviną ko
vą. Tartum pavydėdami socia
listams naujai kuriamojo In
ternacionalo jie atsivijo su 
piktais skaldymo norais į pa
tį Hamburgą ir darė bandy
mų sutrukdyti patį kongresą. 
Žinoma, veltui.

Sutrukdyti tą* didelį vieniji
mosi darbą, kuris vyksta da
bar darbininkų tarpe visam 
pasauly, komunistai buvo per- 
silpni ne tik Hamburge, bet ir 
visam socialistų tarpe, ypač jų 
miniose bręsta ta pati mintis,. 
— darbininkų išganymas jų 
vienybėje. -—M.

(“Socialdemokratas”)

gai yra apsaugoto jai liuosybės. 
Bet be pinigų, liuosybė yra 
tuščia frazė, kuri atsiliepia fai
le į ką.

Suprantama, tai nėra labai 
geras dalykas taip spręsti apie 
socialius klausimus. Tai grei
čiau yra pasakymas netoli sie
kiančio egojizmo; im'anifesta- 
cija tos -intelektualės ir mora
lės anarchijos, kurią kapitaliz
mas yra pagimdęs visur. Tai 
yra paniekinimas principo 
žmoniško solidarumo. Tai yra 
negeras, išgveręs ir klaidinan
tis posakis.

Bet tas vienas faktas nega
li būti užginčytas, kad laisvė, 
idant ji butų tikra ir pastovi, 
privalo būti paremta ekonomi
niais pagrindais. Jus negalite 
turėti laisvės taip ilgai, kol 
materiale ir socialė padėtis 
nėra jūsų kontroliuojama. 
. Negali būti laisvės tikroje 
to žodžio prasmėje, kol dau
guma žmonių nebus valdyto
jais reikalingiausių dalykų ir 
savo minčių. Galų gale, negali 
būti laisvės, kol masės žmo
nių turi kentėti skurdų ir* ne
gali prieiti prie gražaus ir tei
singo gyvenimo.

Laisvė, taipgi ir demokrate 
ja turi būti gyvuoju principu 
žmonių sielose, ligi ji taps pa
stovi, nekeičiama socialė pa
dėtis. —A. Ž.

Socialisty Partijos 
Darbuote

Kampanija dėl fondo ir atkū
rimo lokalų eina sėkmingai. 
LSS. turi {įkinkyti irgi dar
ban.

Pinigai ir liuosybė
ki-“Tie, kurie uždraudžia 

tiems liuosybę, neturi teises 
patys ja naudotis.” Taip maž
daug yra kada tai pasakęs 
Lincolnas.

Bet jus negalite tuo išgąs
dinti musų pelnagattdų-valdy- 
tojų. Jie gerai žino ko jie sie
kiasi.

Ko jie daugiausiai nori, tai 
pelno, nežiūrint kas gali atsi
tikti su laisve. Ir jie nėra ig- 
norantai to fakto, kad pavel
dėjimas turtų suteikia žmo
gui progą naudotis visomis 
laisvėmis, kokios tik randasi 
ir gali būti.

Ir masės 
daugiausiai 
pirmiausiai, 
suomet.

Kalbėkite
sybę, tai jie pradeda žiovau
ti. Kalbėkit jiems apie de
mokratiją, jie> visai tuo nežin- 
geidauja. Bet pakalbėkit jiems 
apie gerai apmokamus darbus, 
tuojau visi atkreipia į tai sa
vo domės.

Pinigai yra didelė jėga, ku
ri valdo pasaulį ir nustato kiek
vieno žmogaus vertę draugijo
je. Pinigai yra šalininkai iš- 
liuosavimo, taipgi ir vergijos 
palaikytojo.

Kuris žmogus turi užtekti
nai pinigų, kad patenkinus sa
vo reikalavimus, tam neberei
kia rūpintis apie laisvę. Pini-

darbininkų taipgi 
siekiasi dolerių 

paskiausiai ir vi-

jiems apie liuo-

7 narių; Meriden, W. Va., iš' jas.
18 narių; Homer City, Pa., ta
vo atgaivinta kuopa iš 15 na
rių ir Burzettstown iš 20 na
rių.

Taigi darbo dar tik pradžia, 
bet pasekmėmis galime džiaug
tis. Socialistų Partijos nauji 
skyriai irgi kuriasi, ir vieto
mis atgaivinama seni, 
pavyzdžiui, 
smarkiai 
brenčių 
ta.

šitos 
skatinti 
ti stropiau dirbti, kaip dėl 
rių gavimo, tap ir dėl šukė 
limo $100,000 Socialistų Par
tijos fondui.

Taigi, draugai, prie darbo.
A. P. S—bas.

Taip, 
valstijoj 
daugelis

Ohio 
veikia ir 

jau tapo suorganizuo-

pasekmes turėtų 
ir mus, lietuvius,

pa- 
im-
na-

Kairumas ar nežini jimas

Pagaliaus jie sutveria 
A. D. P., manydami galutinai 
sunaikinti Socialistų partijų. 
Tik čia išėjo visai atbulai: jie 
patys susiskaldę į frakcijas ir 
pešasi tarp savęs. Labiau su
sipratę darbininkai jau jiems 
nebetiki ir į jų partiją nesira- 
šo, o Socialistų partija nors 
ir pamaži, bet kas kartas vis 
eina prie savo pasibrėšto tiks
lo.

Taigi ir mes lietuviai socia
listai neturim ko nusiminti; 
kad musų Sąjunga ir sumažėjo 
nariais, bet visi likusieji ar 
naujai įstojantieji nariai yra 
susipratę darbininkai ir žino, 
dėl ko jie turi būti organizuo
ti. Dirbdami gi nuoseklų dar
bininkų švietimo ir sąmoni- 
mo darbą jie daugiau nuveiks 
socializmo idėjai, ne kad su 
didele, bet palaida organizacija.

Pastaruoju laiku SoCdaįistų 
Partijos darbuotojai aukoja 
šimtų nuošimčių savo energi
jos atsteigimui socialistinio 
judėjimo šioje šalyje. Visu 
uolumu ir visur prasidėjo 
kampanija dėl gavimo naujų 
narių partijai.. Taip pat deda
ma daug pastangų kad surin
kus 100,000 dolerių Socialistų 
Partijos fondui, iš ko, žinoma, 
bus imama įvairiem's parti
jos reikalams, reiškia, stiprini
mui pačios organizacijos ir 
vedimui plačios kampanijos 
ateinančiais prezidento 'rinki
mais.

Į šitų Socialistų Partijos 
darbą būtinai turi įsikinkyti ir 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Lengviausia, ką musų Sąjun
ga gali atlikti, tai padėti su
kelti $100,000 partijos fondui. 
Turime nepamiršti, kad šito 
darbo pryšakyje stovi musų 
veteranas “Dėdė” E. V. Deb- 
sas. Nežiūrint savo amžiaus ir 
menkos sveikatos jis pasiėmė 
ant savęs didelę sunkaus dar
bo naštą. Jis savo vardu, kai
po įtakingas darbininkų var
das, išleido atsišaukimą į Ame
rikos darbininkus ragindamas 
dėti aukų partijos reikalams. 
Man rodos, lead šitų Dėbso at
sišaukimų galėtų musų Sąjun
ga pagaminti lietuvių kalba 
laiškų (ne blankų) formoje 
ir juos juodaugiausia išplatin
ti, išsiuntinėti socialistų kuo- 
jpo-nį .įvairioms (draugijomis 
ir šiaip žrnonėms ir prašyti 
aukų Socialistų Partijos rei
kalams. Darbas apsimokėtų, 
nes kaip žinomą, musų kovo
tojas Debsas turi didelės įta
kos ir jo atsišaukimą nelabai 
kas mėgins atmesti, 
aršiausi komunistai.

Kampanija dėl gavimo nau
jų narių partijai atrodo gerai 
sekasi. Remiantis nacionalio 
Sekretoriaus Branstettero pra
nešimu naujų narių partija 
gauna apsčiai. Philadelphijoj, 
kur partija veik visiškai buvo 
pakrikus, organizavimo darbas 
prasidėjo ir turi gero pasise
kimo. Jugo-SIavų Socialistų 
Federacija pradėjo orgazacinį 
vajų ir jis yra gana pasekmin
gas. Tik per vieną birželio mė
nesį įsikūrė Jugo-Slavų Fede
racijos nauji lokalai sekančio
se vietose: Blanford, Ind., iš 
18 narių; Universal, Ind., iš 20 
narių; Terre Haute, Ind., iš

Nors kairumas jau baigia 
savo dienas, kur porą metų 
atgal buvo pas tulus darbinin
kus taip labai gerbiamas, jau 
šiandie vis rečiau ir rečiau 
girdėt juos šūkaujant apie su
kėlimą revoliucijos. Kaip ne 
visiems darbininkams pavyks
ta lengvai įsigyti tikrų klasinį 
susipratimų, taip ne visįčms 
vyksta lengvai atsikratvn tų 
svajonių, kuriomis būvį taip 
šventai persiėmę. Tuili dar
bininkai dar ir dabar dedasi 
esu kairiaisiais revoliucionie
riais, giriasi kokiai partijai jis 
prikaluso ir bando įrodinėti, 
kad visos kitos partijos nege
ros, tik jo partija tai gera. 
Taip dedasi daugiausia pas 
komunistus, kur vietoj rimtai 
kų nors padiskusuoti, pasimo
kinti, tai praleidžiamas laikas 
ginčams už partijų pasiskirs
tymų.

Kiekvienas protaująs darbi
ninkas, kuris tik turėjo arty- 
mesnių ryšių su. darbininkiš
kom organizacijom, ypatingai 
su LSS., galėjo matyti jų ne
paprastų augimų. Prieš pat 
karų tai tiesiai stebėtina buvo: 
kuomet L. S, Sąjunga pasiųs
davo kokį žymesnį kalbėtojų 
agitacijai, tai būdavo ir tokių 
atsKtikKmą, ijcad prie vienos 
kuopos po šimtų su viršum 
naujų narių prisis 
Bet tie visi naujai

lydavo! 
>risirašę 

nebuvo susipratę darbininkai, 
daugumas jų nemokėjo nei 
skaityti nei rašyti, neturėjo nė 
mažiausio supratimo apie dar
bininkų klasės kovų. Jie ra
šėsi prie LSS. tik dėl to, kad 
kalbėtojai mokėjo pasakyti 
gražią agitatyvišką prakalbą.

Kaip medis tarpiai išaugęs 
neturi savyj stiprumo,— nors 
jis ir didelis butų, jį gali šiek 
tiek' stipresnė viesulą nulaužti, 
—taip yra ir su darbininkų 
o|rgan>izaqijom^3: (nors įjos ir 
butų skaitlingos nariais, bet 
jos negali būti stiprios, jei jos 
urnai išaugo, bet jų nariai kaip 
reikiant susipratę darbininkai. 
Tat ir prie LSS. buvo daug 
naujų narių prisirašę, bet kaip 
Sąjungos Centras, taip ir kuo
pų vadai negalėjo suspėti ge
riau 
rius 
nors 
apie 
nuo
narių senesniems 
čiams nemažai reikėdavo nu
kentėti, kartais ir susirinki
mas būdavo sunku atlaikyti, 
kadangi kiekvienas naujai . į- 
stojęs narys bandydavo savo
tiškai dalykus kreipti ir skveib- 
tis į organizacijos komitetus, 
nors neturėdami nė mažiausio 
supratimo apie organizacijos 
reikalus.

Ir tokių nemokšų kompani
jos susispietė į kairįjį sparną; 
pasivadinę save “tikrais revo
liucionieriais” jie ėmė graužti 
iš vidaus LSS., kad greičiau 
ją nuvarius į grabą, bet maty
dami, kad tai ne taip lengva, 
pagaliau atsiskyrė, pasivadino 
save komunistais
išlaukinį griovimo darbą. Tas 
iš dalies jiems pavyko: ap
kramtė netik politines darbi
ninkų organizacijas, bet ir unį-

išlavinti tuos naujus na- 
taip, kad jie butų galėję 
šiek tiek giliau ' suprasti 
oganizacijos reikalus. Ir 

tokių mažai susipratusių 
sąjungie-

nebent

ir pradėjo

Del Pild. Komiteto tarimo
LSS. Pil. Komitetas * savo 

posėdy 1 d. rugp. š. m., pada
rė, tarp kitų, šitokį tarimų:

“Nutarta Jelisti referendu
mui paskyrimų buveinės LSS. 
Pildomojo Komiteto. Skiria

mos dvi vietos: Chicagos apie 
linkėse ir Bostono apielinkė- 
se”. Toliau sakoma: “Kadan
gi LSS. P. K. buveinė jau treti 
metai yra Chicagos apielinkėj, 
o konstitucija rodo, kad tik 
dvejus metus gali būti vienoje 
vietoje, tai LSS. P. K. mato 
reikalo paleisti narių nubalsa- 
vimui”.

Iš paskutinių žodžių aišku, 
kad konstitucija yra laužoma: 
konstitucijoj yra įrašyta, kad 
P. K. buveinė butų vienoj apy
linkėj nedaugiau kai dvejus 
metus, o P. K. buveine čia 
(Chicagos apylinkėj) jau išgy
veno trejus metus. Bet dar 
to negana, P. K. nutarė pavest 
buveinės klausimų referendu
mui, ir tai tik skiriant dvi vie
tas arba apylinkes!

Kų tai reiškia? Mano supra
timu, ne kų kitų kaip bijoji
mų pavesti LSS. centrų kitos 
apyinkės draugams. Kitaip ir 
negalima to tarimo suprast. 
Toks tarimas nėra pateisina
mas. Jeigu butų daugiau apy
linkių, žinoma, toks tarimas 
turėtų vertės, bet ne dabar. 
Rodos vienas aišku, kad pirm 
darius tokį tarimą, turėtų būt 
panarintas (tas paragrafas 
konstitucijoje, kuris draudžia 
LSS-ai turėt savo centrų 
noje apylinkėje daugiau 
dvejus metus.

Taigi, mano 
gu jau rakas 
apylinkės, tai

kad valdžia turės paimti savd 
kontrolėn visus gelžkelius, ka
syklas, gaza ir kitus gamt> 
nius turtus: girias, upes, eže
rus ir tt. Tai jau ir bus be
veik sociolistinū demokratija.

Jungtinėse Valstijose to dar 
negalima padaryti, nes tčia 
žmones nelabai nori mąstyti 
ir nemoka gerai susiorgani
zuoti ir jie yra apgaudinėjami 
kapitalistinės presos ir kiekvie
nas manosi galįs tapti kapita
listas. Tuščias sportas taipgi 
atima bereikalingai daug lai
ko.

Kitas kalbėtojas, kuris įrodi
nėjo, kad tikra demokratija 
nėra galima netik Jungtinėse 
Valstijose, bet ir kur nors ki
tur. Jisai tvirtino, kad dabar 
darbininkų klasė norinti pa
imti valdžių į savo rankas to
dėl, kad ji pavydinti tiems 
ponams, kurie dabar ją turį. 
Despotizmas visvien butų, jei 
ir darbininkai paimtų į savo 
rankas valdžių. Kol žmonija 
dar stovinti žemai civilizaci-1 
joj; kol viešpataujųs didelis 
pavydas; kol viešpataująs di- 
džiausis vienas kito išnaudoji
mas ir nepagerbimas, tol tik
roji demokratija nesanti gali
ma. Jis 
asmens 
alizmo. 
žmogus 
las ir
reikalus, taip kaip ir savo, tuo
met tik busią galima kas nors 
geresnio laukti. Jis nepripa
žįsta organizacijos. Remiasi 
ant pavienių žmonių didesnio 
išsilavinimo.

Nors kalbėtojas, kuris prie
šinosi greitesniam jvykinimui 
socialistinės demokratijos, kai
po oratorius, buvo gal kiek 
geresnis, bet didžiuma žmonių 
pritarė pirmesniam kalbėtojui, 
kuris įrodinėjo, kad tokia de
mokratija yra galima jau da
bar įvykinti. —A. Ž.

rėmėsi daugiausiai ant 
tobulumo — individu-

Kuomet kiekvienas 
busiąs galutinai tobu- 
suprasiųs kitų žmonių

vie
kai

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENĖ
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbuŽiuo 
se. Sąžiniškai p& 
tarnauja, viso 
kiose ligose pri 
gimdymą, lai] 
gimdymo ir ] 
gimdymo.

Už 
rimas, 
kiuose

jei- 
šios

P. K. buveinė 
(tik dviem esant) turi būt ten, 
kur jai vieta senai paskirta, 
be jokių tarimų ir referendu
mų. Taip elgiantis, būt gali
ma sutausoti laiko, energijos 
ir pinigų, ir dalykai nei kiek 
nepakitėtų. Be to, pasiliktu
me ištikimi konįstitudijai.

—Laisvės Mylėtojas.

supratimu, 
išsibaigė

Ar tikra demokrattija 
yra galima Jungt 

Valstijose?
Tokia tema buvo diskusuo- 

jama Washington Parke, taip 
vadinamame Vabalų Kliube.

Kalbėtojas, kuris įrodinėjo 
kad Jungtinėse Valstijose tik- 
ra-socialistinė demokratija yra 
galima, tarp daugelio kitų ar
gumentų pasakė: h

‘Marksistinis socializmas 
mums rodo, kad tokiose val
stybėse, kaip * Jungt. Valstijos, 
kur kapitalizmas jau yra pa
siekęs augščiausio laipsnio, 
socialistinė demokratija yra 
galima, štai imkite kad ir to
kį pavyzdį. Kada Jungtinės 
Valstijos stojo į karų, tuojau 
sumobilizavo (visus žmones: 
vienus nuvarė į mūšio laukus, 
o kitus 
dirbti, 
ištaigų 
rolėn, 
kontrolėn. čia tai jau ir yra 
labai arti prie socialistinės de
mokratijos. Ir mes norime ar 
nenorime, bet prie to einame,

pastatė amunicijos 
Labai daug /privačių 

pateko valdžios kont- 
arba pusiau valdžios

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitSs, o rasite 
pagalbą.

' Valandos nuo ’i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi ii senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

MŠr-DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 955 
Boulevard 413< 

3410 S'o. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 
--------------------------- i <

Telefonai]

Tel. Blvd. 8138
M. Wo!tkew!ch 

BANIS •
AKUŠERKA

•S®
PV y 
įX'ž; i'

Turiu patyrimą. 
| Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 

, Irime. Teikiu y- 
patiiką prižiurS- 
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vėl

3113 South 
Halsted St.

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS

Edita P. Grigalių

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Lordas Cecil suprato, jog Į glų pirkliams už sunaiki- Įsios geros prieš kokius tris de
šimtis penkis metus. Prieg- 
tam jis neturėjo aiškaus plano. 
Jo politika buvo silpna, svy
ruojanti. Ir tai tokiu laiku, 
kuomet Amerikai ypač reikė
jo tvirtos politikos." Europa 
sparčiai ėmė žengti prie suiru
tės. Pradėjo siausti chaosas, 
ekonominiame gyvenime. įsi-’ 
bėgėję franeuzų džingos įsi- 

Ibriovė į Vokietiją ir tuo vėl 
sudarė pavojaus pasaulio tai
kai. Bet ar butų franeuzai 
išdrįsę žengti tą pavojingą žin
gsnį, 'jeigu Amerikos valdžia

jie pamatys, jog tos žemės toli 
gražu nepakanka žmoniškam 
pragyvenimui, jie vėl pradės 
interesuotis darbininkų judė
jimu ir drauge su jais veikti.

Imant domėn, kad prie to
kios 9,000 litų algos Preziden
tui p. Stulginskiui dar bus nu
pirkta valstybiniai baldai už 
74 tūkstančius litų, matome, 
kad p. Stulginskį krikščioniš
kasis Seimas apteikė nepapras
tomis malonėmis.

—Liet, darbin.

pardavinėjimas opiumo In-Į r _
dijoje yra nemalonus klausi-1 kilo antras opiumo karas, 
mas Anglijai. Ir jis pasirū
pino, kad tas klausimas ne
būtų iškeltas. Jis staiga per
mainė savo nuomonę kaslink I Chinijon tiek Indijos opiu- 
Saaros komisijos ir pareiš
kė, kad ta komisija suside
danti iš ekspertų ir todėl 
nėra jokio reikalo ją tirti J 
HanotauK dasiprotėjo, ka-i 
me dalykas ir nutilo dėl In-

kintą opiumą. 1857 m.

kuris pasibaigė Tientsino 
sutartimi. Ta sutartimi 
einant anglai galėjo įvežti

mo, kiek jiems patiko.”
1906 m. Chinija ėmė išdiis 

binėti opiumą ir kiek galint 
‘ j kontroliuoti jo pardavinėji-

J 

Mareh i7th, 1914, «t tht Pošt Office M ’ i Į Opiumo šmugelninkai dari
March 2mi,’ 1879’. ** | žodžiu, ranka, ranką nu-Pr daro neįmanomai Į griežtai nusistačiusi to
-.... — ..... ......... mazgojo, kad abi balti butų. Į Pehl$- Visiems yraj ži-jnedaleisti? žinoma, kad įie.

išvengė iškėlimo 
•» I aikštėn Saaros skandalo, o 

anglai ir toliau galės kvai- 
Įšinti Indijos žmones opiu- 
I mu.

Išviso opiumas Anglijos 
istorijoje vaidina ytin stam
bų vaidmenį. Del jo buvo 
vedama du karai su Chini
ja, leur anglai pasiryžo varu 
platitni bpiulną. Dr. Ed- 
ward A . Ross, žymus socio
logas, savo knygoje vardu 
“The Changing Chinese” sa
ko: l

Opiumo rūkymas Chi-Į v^ nebutų iškelta aikš- 
nijoje prasidėjo keturio- L^n įag biaurus opiumo šmu- 
liktame šimtmetyje. 1729 gelis,1 kurį anglai taip pla- 
m. buvo išleistas patvar- varo, j^del kurio praei- 
kymas uždaryti rūkymo tyje gihklo buvo stVer- 
vietas, o taipgi uždrausti Las^ kacj pr{vertus gavo au. 
opiumo, vartojimą. Nie-kag pjrkti ir vartoti nuo-1 
kas nežino, ar tas patvai;-Ljug. .
kymas liko pravestas gy- 
veniman, ar ne. . To am
žiaus pabaigoje, kai Ang- L 
lų Rytų Indijos komp'ani- I 
ja pradėjo vežti opiumą į 
įvairius Chinijos uostus, 
opiumo rūkymas išsiplati- I 1 

no visoje šalyje. Anglai 
surado, kad tai labai pel-| 
ningas biznis ir neatlai- 
džiai vedė jį. Gryno pelno 
ant Indijos opiumo laiko
tarpyje nuo 1773 m. iki 
1906 m. anglai, kaip ap
skaitoma, padarė du bilio- 
nu dolerių. O tas pelnas 
padaryta iš chiniečių ir ki-1 
tų Azijos žmonių.
. Apie 1840 m. Chinijofi.i sįatymas tame ar kitame 
imperatorius tiek susiru- klausime galėjo pakreipti iki 
pino dėl opiumo rūkymo, kai kurio laipsnio visą šalies 
jog jis paskyrė Cantone politiką. Kaip jis pasinaudo- 
komisionierių, kuriam bu-p° ta duotąja jam galia? Ką 
vo įsakyta sustabdyttipre- ge^a Jis nuveikė?
kiavima taiq nuodais Tos 1 tuos klausimus bando at- Kiayimą tais nuoaais. los 8akyti žurnaias “The Nation”. 
pastangos pnvede prie pasak to žurnalo, Hardingas 
konflikto su anglų pirk- buvęs labai malonus, geros
liais, ir sunaikinimas 10,- širdies žmogus. Bet politi-■
000 opiumo dėžučių pa- koje jis buvo bejėgis. Jis žino- 
gimdė pirmą opiumo karą, j0’ ka(\.dau^ kas1 
Karas pasibaigė tuo, ? t ~ 
kad Chinija buvo pri- tų^buti/ ^ 
versta priimti labai sutvarkyti reikalus, 
pažeminančią taikos su-1 žinojo, 
tartį ir
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Įdomus ' 
incidentas

Prieš kiek laiko Tautų 
Lygoje buvo pakeltas labai 
svarbus klausimas, būtent, 
ištyrimas Saaros komisijos. 
Ta komisija pasižymėjo to
kiais darbeliais, jog visas 
dalykas virto dideliu skan
dalu. Ir štai Anglijos atsto-j 
vas Tautų Lygai, lordas Ro- 
bert Cecil, pareiškia, jog jis 
dėsiąs pastangų, kad komi
sijos darbai bu tų. ištirti JB et 
kaip tik prasidėjo Tautų Ly
gos posėdžiai, lordas Cecil 
permainė savo nusistatymą 
ir nebereikalavo komisijosl 
darbus revizijai pavesti. Ko
dėl? Pasirodo, kad tuo pa
čiu laiku Tautų Lyga rengė
si svarstyti opiumo klausi
mą. Prancūzų atstovas 
Hanotaux, kuris priešinosi 
Cecilo nusistatymui sulig 
Saaros komisijos, rengėsi 
Anglijai pastatyti labai ne
malonų klausimą, būtent: 
jeigu opiumas yra pavojin
gas vaistas, tai kodėl ne
draudžiama jį pardavinėti 
Indijoje, kur anglai daro sau 
puikaus pelno. Daugiau to, 
Hanotaux rengėsi įnešti 
Tautų Lygai sumanymą, ku
riuo einant butų draudžia- 

. ma opiumas gaminti ir par
davinėti Indijoje.

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(

(Tęsinys)

Atsimenat jos šokį “Juzelle”? Stebuklingu 
savo vaidinimo tragingumo ji juk sudary
davo nepaprastai skaudų jos mirties vaiz
dą? Ir juk kiekvienam žiūrėtojui ir šir- 
<Hs skausmu virpėjo, ir lupos džiaugsmo 
šypsena švietės, — džiaugsmo šypsena dėl 
žavėtino Pavlovus vaidinimo meno, 
džiaugsmo šypsena, kad ji ne pati jūsų 
akyse mirė, bet jos sukurtas scenos pa
veikslas virpėdamas užgeso?... Ir šitos jū
sų ašaros ar jūsų virpėjimas — ar buvo 
panašus tam, kuriuo jus virpate nabašnin- 
ką į kapus lydėdami, ar, tebūnie man leis
ta pasakyti, kuriuo jus gyvenate Maskvos 
Dailės Teatro spektaklių žiūrėdami?...

Tokiu budu aktorio vidaus technika 
gludi: išrutuloti kuriamąją valią ir kuria
mąją vaizduotę, kad jis kiekvieną momen
tą galėtų pašaukti savyje bile kokį nori
mąjį vaizdą ir sutvarkyti, pritaikinti tam

, kad įie
Amerikos įsimaišymas į Eu-noma ir tai, kad Indijoje ga

minama . nepaprastai daugĮ^P05 reikalus galėjo daug ge-»
• • 'v «■ a I nnrlnn.4. T»» i IMA,

no, kad Hardingas jau buvo 
bepradedąs suprasti, jog rei-

opiumo, kuris šmugelio ke- ra Padaryti- Ir “Natino” ma- 
liu yra siunčiamas į visas "°’ “ Hardi^“. Jau buvo 
pasauho. dalis.. Žinoma, I kooperuoti su Europa. To- 
šmugelninkai visokiais bu- Ikj įspūdį bent sudaro pasku- 
dais bando įpratinti Indijos Į tinę: Hardingo oficialė kalba, 
gyventojus opiumą rūkyti. I kuri buvo išdėstyta raštu, bet 
Toje kryptyje jie jau pada- ku™s prezidentas jau nebepa- 
rė didelio “progreso”. įsakė..., 1

Tai toks reikalas yra su
Indijos opiumu, štai kodel|api‘e'’'Co'^dg^ y \ 
lordas Cecil Tautų Lygoje pasižymėjęs? Ar galima tt- 
abai negarbingai atsižadėjo kčtis, kad jo politika pasvirs 

nuo Saaros komisijos inve-Į^esnėn pusėn?
stigacijos. Jam svarbu įu-

|-4pfiWga|
HARDINGAS IR COOIuHKJE: 

ĮVERTINIMAS.

Apie mirusius kalbėk vien 
tik gerą arba visai nieko. Tai 
senovės patarimas. Bet mes 
gyvename tokiame laike, kuo
met perkainuojama visos ver
tybės, kuomet atsižadama nuo 
tradicijų, jeigu tos tradicijos 
yra kenksmingos.

Mirė prezidentas Hardingas. 
Bet jo darbai nemirė. Jis už
ėmė tokią vietą, kur jis galė- 

1 jo daug ką padaryti. Jo nusi
statymas tame ar kitame

kad šalies reikalai nėra tokia
me stovyje, kokiame jie turė- 

Tai ir viskas. Kaip 
i, — jis ne-j 

Tam jis siūlė tokias 
attlyginti an- priemones, kurios butų buvu-|

reikalingas emocijas. To aktoris gali pa
siekti tiktai keliu ilgų bandymų, ilgų pra
timų, besimankštindamais improvizaci
jų technikoj. Beje, improvizacijos prati
mai kiekvienoj teatro mokykloje yra 
praktikuojama, bet (improvizacija nelygi 
improvizacijai.

Improvizacijos pratimų tikslas aiš
kus: disciplinuoti kuriamąją valią, išplė
toti vaizduotę ir tt. Bet ir paprasčiausiai 
improvizacijai vykinti reikalinga tam tikrų 
sąlygų. Ir šit natūralistinis teatras impro
vizacijų metu kreipia domesio tiktai į 
sceną — į partnerį, į scenos daiktus, ir 
visai nekreipia domesio į žiūrėtojų ruimą, 
tarytum jis butų ketvirta siena atskirtas. 
Stilingasai teatras atbulai, žinoma, daro: 
jisai visai neigia parnerį ir omeny teturi 
žiūrėtojų ruimų. Tačiau juk tikrajame 
kuriamajame teatre lygiai veikia ir part
neriai, ir žiūrėtojų ruimas ir tt.

Tolimesnis .smulkesniųjų j skirtenybių 
nagrinėjimais jau perdaug 'toli< mus nu
vestų. čia tik norėčiau pažymai, kad 
Tairovo teatras nieko pozitirigo, kitų teat
ruose išaugusio, neatmeta, tik jis nori 
požitinguosius rezultatus sintetinti.

Taip suprantant aktorio uždavinius, 
aišku, kad /viduj sukurtosios idėjos reiški-

mus nu

Tai tiek apie mirusį prezi
dentą. Kas galima pasakyti 

Kuo jis yra

KAIP BUS VEDAMI KARAI.
—-................. 1

Dvidešimts penkiems me
tams praėjus bus galima dujo
mis užmigdyti visą armiją. 
Tai, žinoma, tik spėjimas, ku
ris priklauso pulkininkui Ray- 
mond F. Bacon, vyriausiam 
karo departamento chemikui.' 
Bet Bacon mano, kad tos ne
šies dalykas yra visai galimas.^ 
Paskutiniais keliais metais li
ko surasta tokių dujų, kdrios: 
yra neįmanomai nuodingos., 
Taipgi surasta nemažai naujų 
Inarkotų, kuriais labai lengva? 
žmogų užnuodyti.

Vis tai dideli pagerinimai. 
Pagerinimai, kurie duoda ga
limybės lengviau ir greičiau 
žmogą nužudyti ir sugriauti 

vu, i tai» kas sunklu darbu buvo sta- 
sipmati- Į bėgiu daugelio metų.

Nebereikalo tad Webb ir

Sapnuotojo daina

Vadinasi, tas tvirtinimas, 
kad p. CooMdge atsteigė Bos
tone tvarką yra mitas. P-as 
Coolidge tik sujudino visą 
valstiją ir sutraukė į Bostoną 
daug kareivių, nežiūrint į tai, 
kad mieste jau buvo tvarka ir 
todėl daryti visa tali nebuvo 
mažiausio reikalo. , 

Iš to aišku, kad p. Coolidge 
ir Bostono policijos streike su
lošė menkutę rolę. Jis laukė 
tik progos pasigarsinti, h* kai 
policistai streiką pralaimėjo, 
jis parodė tik savo nepaprastą 
reakcingumą. Ir štai tokių 
nuopelnų žmogus dabar ųžėnie
prezidento vietą, “Nation” sa
ko: ’ j

“Tokioje valandoje, kai 
Amerikai ypač reikalingas f 
konstruktyvia 
vadovavimas, 
molams tas vadovavimas pa
puola į rankas tokio žmo
gaus, kurio raštai ir viešos 
kalbos neparodo nė krisle
lio originalumo* permatytor 
tolerantingumo ir j 
jos link progreso ir pažan
gos. šiandien gali džiaugtis I ®ako» kad musų Civilizacija 
kiekvienas reakcionierius; Į štanga. 

Calvin Cooligde jis gali rearl ________
lizuoti savo idealą. Bet kiek
vienas pažangus žmogus pri-1 FRANCIJOJE MAŽĖJA GY- 
valo nuliūsti”. J VENTOJŲ SKAIČIUS.

•Laimė tik, sako “Natioh”

ir pažangus 
pusantriems

,| Iki Bostono policijos Streiko! 
I naujasis prezidentas nebuvo į 
I žinomas plačiajai visuomenei. I , ,. ,
Tik po to streiko jis pagarsė-1 ,kad Rezidentas _negal& ^gtis

I jo, kaipo “įstatymų ir tvarkos”
I dabotojas. Tai vienintelis nuo-. .., . .vaji * k«u įtroo m. rranciia
I pelnas, dėl kurio pagarsėjo da J Pra^ngante atvejyje aštikiv- gaIg9ianti pa8tatyti po g^iu 
partinis prezidentas. 1^ reikėtų laukti reakcijos. Lįk 3,500,006 vyrų, o Vokieti-

Turint tatai galvoje, įdomu > ---------- - ---- ja tuo pačiu' laiku turėsianti
lyra sužinoti, kad p. Coolidge REAKCIJA LATVIJOJE pū,000,000 tinkamų
I nepriklauso net ir ’tas nuopel-Į * Įvyru. Lepine sako:
"“n iTne Nf<j°nL • lakt“!S Bruno Kalinin rašo lAikrašty- “1922 1

’ ,,a , a af. '.n)8 PrezJ je “Vorwacrts”, kad pastaruo-Į 500,000 gyventojų. 
Įdentas Bostono policijos strei-'J - - ' >
|ke lošė visai negarbingą rolę. 
|Ko1 viešoji opinija buvo pasi- 
| dalinusi ir nebuvo aiškios per- 
| svuros už prieš streiką, to'I
p. Coolidge tylėjo ir nieko no 
darė. Tylėjo net ir tada, kaii 
Bostono piliečių komitetas 
kreipėsi į jį prašydamas su
stabdyti netvarką mieste. 

Kiek vėliau jis pareiškė: “Aš 
nematau jokios galimybes veik
ti šiame atvejyje”. Matyda
mas, kad iš gubernatoriaus ne
galima greitu laiku tikėtis pa
ramos, miesto majoras pats 
stvėrėsi griežtesnių priemonių. 
Jo 'patvarkymu liko pargaben
ta miestan kareivių, kurie at- 
steigė tvarką. Tuo laiku dėko 
gėltonjapių aigjitacijaji, Viešoji 
opinija 'buvo aiškiai nusista
čiusi prieš streikieriuš. Coolidge 

pamatė gerą progą išsigarsin- 
ti ir, pasak “Nation”, nulipo 
nuo tvoros, kad paskelbus sa
vo bombastinę proklamaciją. 
Štai ką skaitome komiteto ra
porte:

“Ketverge iš ryto tvarka 
jau buvo įvykinta visame 
mieste. Tą pačią dieną po 
pietų (rugsėjo 11 d.) guber
natorius paėmė miesto kon
trolę į savo rankas, kaip tai 
matyti iš jo paskelbtos pro
klamacijos.

Buvęs Paryžiaus policijos 
kain tinkamas nes korurresasl V^Šininkas’ Mpme, labai pesi- kaip tinkamas, nes “"^“mistiniai žjuri 
gali kontroliuoti jo daifouotę. , . , *° J v 1 sako, kad 1936 m. Francija

REAKCIJA LATVIJOJE. armijai
i t

Bruno Kalinin rašo laikrašty-1 “1922 m. .mes netekome
je uVorwacrts”, kad pastaruo- 500,000 gyventojų. Trum- 
ju laiku Latvijoje žymiai pa- poje ateityje mirčių skai- 
sireiškė reakcija. Nacionalis- čius bus didesnis, negu gi
tų klubai organizuoja fašistų mimų. DMiem vyriškosios 
htirius kovai su socialistais.,! lyties vaikam Francijoje iš- 
Gregužes šventę apvaikščiojant,! puola trys vaikai Italijoje 
fašistai buvo užpuolę darbinin-.Į ir penki Vokietijoje. Franci- 
kus. Kova tęsėsi porą valan-| ja yra išlaidžiausi tauta pa
dų. Daug žmonių liko sužeis- šaulyje. Kas metą mes iš- 
ta. Po to įvykio Socialdemo-1 leidžiame 
kratų frakcija pareikalavo vai- frankų 
džios nubausti kaltininkus. I (pirkimui svetur tokių daly-
Priešingame atvejuje ji grą- kų, kuriuos mes galėtume
sino neberemti valdžios ir tuo gauti savo kolonijose. Fran-
liššaukti kabineto krizį. Vai- cijoje atsieina brangiau at-
džia paskyrė komisiją to da- spausdinti 2,000 ekzemplio-
lyko ištyrimui, bet nieko dau- rių knygos, negu Anglijoje
giau nebedarė. Socialistai iš- 5,000..
pildė savo grąsinimą. Kilo “Vokietija žino visa tai
valdžioje krizis,‘ kuris tęsėsi Ji žino, kad greitu laiku
porą mėnesių. Galop, demo- Francija visai sumenkės ir
kratai susiprato su nacionalis- susmulkės.”
tais ir sudarė valdžią. Bet ta  
valdžia toli gražu nėra paftva- e
ri. Nesusipratimas tarp de- Lietuvos Preziden- 
inokratų ir nacionalistų neiš- to alga
vengiamai įšauks krizį. Tada - -----------
gal vėl socialistams teks įeiti Laikraščiuose Seimo darbų 
į koalicinę valdžią. Pereitais | aprašyme tarp kitko randame, 
balsavimais 
242,000 balsų. O tai rodo, kad 
jų spėka yra gan didelė.

Dabartiniai socialistų puoli
mai labiausia pareina nuo to, 
kad liko įvykinta žemės refor
ma. Bežemiai, kurie dabar, 
gavo žemės sklypą, laikinai i 
atsižadėjo politikos. Bet kada

Vai noriu noriu 
saldžiai užmigti!

Gražų sapnelį 
noriu sapnuoti!

Ir atsiguliau 
baltoj lovelėj,

Ir susapnavau
gražų sapnelį. 

'Derlus laukeliai,
gėlių pievelės.

Danguje žiba 
aukso žvaigždelės.

Žemė kai rojus, 
vanduo kai pienas.

Muzika griežia 
naktis ir dienas. 

Rūmai ir sodnai— 
daugybės žiedų.

Nematyt pykčio, 
negirdėt vaidų.

•Negirdėt verksmo,
... ( nei aimanų,
Nėra sunkiųjų

mus laikų dienų.
Nėra nė skausmo, 

nėra nė mirties.
Žmonės laimingi, 

pilni išminties.
O išradimai 

visokių rųšių. 
Varžančių žmones

■ nėr jokių ryšių. 
Medė didžiausia,

laimė plačiausia.
Žmonių ant žemės 

minįa 
Oru lakioja, 

• jūrėmis 
Nesi-teirau j a 

vienas
Neklausia pašoj 

o nė metrikos, 
Keliauk, jei nori, ' 

už Amerikos.
Ir visiems gera 

ir visiems ramu, 
Valgo ir geria 

kas kam skanu.
Rūbas kai pūkas— 

lengvutis
Nėr to kas geistų 

kitam pavydėt...
Kas čia— paklausiau— 

rojus ar dangus!?
Akis pravėriau.

Dievuliau brangus... 
Viskas aplinkui

skurdu ir vargu, 
Net širdį skauda,

. Tarytum sergu. 
Matau I ant žemės 

vargingas esu, 
Ant kurios liūdna,

i nyku ir tamsu. 
Tai nors džiaugiuosi, 

kad pasapnavau; 
Nors sapne rojaus 

laimės ragavau.
—P. b.

tirščiausia.

nardo,
•kito vardo.

25,000,000,000
($1,500,000,000)

socialistai gavo | kad krikščioniškųjų atstovų 
balsais Prezidentui p. A. Stul
ginskiui tapo nuskirta 5000 li
tų mėnesinės algos ir be to 
kas ketvirtmetis po 12,000 li
tų reprezentacinių, tai reiškia, 
p. Stulginskis, aplamai imant, 
mėnesinės algos gaus ,po 9,- 
000 litų. 

........................ —. -■ --------------------------------------------------------.....

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE

mui reikia kuotobuliausia valdyti visos 
reiškimo priemonės, vadinas reikia kuo
tobuliausia valdyti kūnas, turėti kaip ga
lima tobulesnę musų jau minėtą išorės 
techniką. Pavyzdžiui, garsus artistas Del
su r t e paduoda šitokį gyvenimo nuotikį. 
Vienas aktorius turėjo scenoj pareikšti 
savo meilės jausmus. Jo širdy ištikrųjų de
ga meilės aistra. Bet jis nemoka valdyti 
materiolo — nemoka valdyti savo kūno. 
Aukščiausį dvasios pakilimo momentą 
staiga ima jo kinkos smarkiai drebėti. 
Publika, žinoma, plyšta juokais. Jau mes 
nekalbėsim apie tai, kaip dažnai artistui 
verkiant, publika juokias. Mes esame pra
tę tais atvejais kaltinti publikos nekultū
ringumą, kad ji tragingais momentais 
juokias; po teisybei čia reikėtų kaltinti 
tiktai aktorio diletantizmą. Arba, bene 
kiekvienam bus tekę scenoj matyti kovos 
lauko vaidinimą,/ triušį, ir, turbut nekartą, 
vietoj šimulių5 t^o/mejtif; rięr;; kiiną bėgo 
lengvas pasijriolęimo; riuši^jįioji^as, driį-' 
to kad aktoriai iŠ graiidfeios scenos padarė 
parodiją, čia vėlei kaltas tiktai aktorių 
diletantizmas.'

; Ir taip toliau. Juk ne veltui Tairovo 
pavyzdžiu, iškarto jį pajuokę, bet paskui 
savo klaidą supratę, įvedė į teatro niokyk-

lą, lygiai kaip natūralistinis, taip ir stilin
gasai teatras, ir akrobatiką, ir atletikos 
pamokas, ir gimnastiką, ir fechtavimos, 
ir žonglerių-fokusnikų pamotas! Bet apie 
tai gana. Dar tik norėtųs atkreipti dome
sio į aktorio kalbą.

Natūralistinis teatras, besimelsdamas 
savo stabui “viskas, kaip gyvenime”, nu
sprendė, kad aktoris ir kalbėti turi taip, 
kaip -kad gyvenime yra kalbama. Bet juk 
gyvenime niekas nei ritmingai, nei eilė
mis nekalba. Iš to daroma išvada: poeto 
ritminga kalba reikia taip -sudaryti, kad 
ji butų panaši tai, kuria šiokiadieniai 
žmonės kalbėti teikias. Dar senasai Co- 
quelm*as buvo s "tuo na'tttralirftininkų nusis
tatymu baisiai pasipiktinęs. Jis Tašė:

“Nekalbėkit pian apie naturalingumą 
tų, kurie nenori škiemenįngai kalbėti, ku
rie publikos akyvaizdoj taip pat plepa, 
kaip ir savo namuose prie Valgomojo sta
lo, kurie kalbėdami klysta, pasitaiso,/žo
džius kartoja ir kramto juos, tarytum ci
garo galą, ir iš poėto kdlbos padaro kaž
kokį sugrustą mišinį. Aš žinau, kad nujiai• 
aktoris tuojau bus pagarbintas dėl jo 
natūralumo, jei paims kasdienės kalbos 
toną. Jokio žodžio jis neištars balsiau ne
gu kitus kad taria, sakinių galūnes nu-

kanda, praryja, sutrumpina, nuduoda, 
tarytum jis žodžių neranda pasakyti min
čiai, vieną žodį kartoja du tris kartus, de
šimts minučių kalba vienu tonu, ir kal
bą baigia staiga, kad greičiau atitinkamo 
efekto pasiekti. Ir nenusivokianti publika 
sujunda: “Viešpatie, kaip natūralu! Ga
lima butų .pamanyti, kad jis savo namuo
se šnekas! Koks puikus artistas! Aš nie
ko nesupratau, o tamsta? Bet kaip natū
raliai jis kalbėjo!”

Prie šių išmintingų Coųuelin’o žo
džių aš nieko negalėčiau bepridčti. Bet jis 
pats toliau dar sako: “Gera ištarme ir rit
mingu skiemenų reiškimu net bjauriau
siai prozai galima priduoti poetingos kal
bos pobūdžio.” O kad šis senas teatro dar
bininkas neklydo, mus gali įtikinti taip 
pat senų aktorių liudymai. Garsus pran
cūzų artistas Prevot vaidindamas Racine’o 
tragedijoj J “Phaedra” Hyppolit’o, roję, 
baigdami* vieną iškilmingą monologą, 
k.urį pdblika didžiausiu domėsiu sekė, 
staiga užmiršo dvi paskutini eiluti. Kas 
daryti?

(Bus daugiau)



Lietuvių RateliuoseBiedniems sirgti negalima

Nelaimė dirbtuvėj žino

pra

pačių

proga su

Rekomenduojamas

Kaina 60 ir 86 centai.

Klauskite pas aptlekoriaus.

Nelaimė ant geležėlio
so

mėtų

nuo

Gimimai

Areštuota du policistai

Automobilistams liukis

kad galėtų 
pasibaisėtinų 

darbininkų

Ofiso Telefonas 
Central 4104

moterims 
čia ir visi 
bus. Ak.

kainą
dau-

Teisėjas pasigailėjo mo 
teriškės su 7 vaikais

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

šeimyną, 
susėdus

Nelaimė susidūrus au
tomobiliui su traukiniu

išdavė jai leidymą įgy
tuose pačiuose namuose, 
Montrose boulevard.

Iš Cook Kauntės Socalisty 
parengimo White City

susirašinėti ir 
•ašyti laišką ar 

Geriau-

gyvybes ir
.mergaitės-, 
mylinčioj.
Keistučio

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

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

nuo 5!80 iki 7:89 vakare.

atitaiso 
atitai'

Visuose at-

DR. VAITUSH, O. D
Lietavh specialistas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yiicius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijog 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

ftventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Palengvins aklų įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, l' 
kreivas akis, nuima kataraktą, i 
so trumparegystę ir tcliregystą. 
renka teisingai akinius. .2—
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 19 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 Weet 47th St 1

Phone Boulevard 7589

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CplCAGO, ILL.

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Depar- 
įrcgistruota gimę: 
Mačius, 1613 N. Lea- 
liepos 26 d. Auna Bo- 
3338 Auburn Avė.,

John Petraitis, 
liepos 25 d.

3356 Emcrald

ir politiką, tvirtinant, kad, vė
liau ar ankščiau, ateis ta die
na, kada ši sitema bus pakeik
ta atatinkamesne, mokslo h 
teisybės pamatais sutvarkyta.

—J. J. A.

Rado skenduolio 
lavoną

Plėšikams teko virš 
$6,000

Užvakar 12:30 ryto automo
bilius susidūrė su traukiniu 
prie 21 gat. Automobiliu va
žiavo Joe Girondo, 2622 Went- 
worth avė., ir Miss Mason. Gi
rondo po kelių minutų mirė, 
o Mason išliko nesužeista.

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 

Tel. Yards 1699

Pilnais žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

Ligoninės daro gerą biznį Ii 
goniai^z—-Kai kurios ligoni
nės skaito ligoniams už kam 
barius daugiau net ir už pir- 
jnos kleso® viešbučius.— 
Prastas užlaikymas.

For Beautiful
Eyes

Make the Ūse J
Murinę a Daily Habit. f /
Thia Refreshing Eye jįĘ&ty
Lotion soon makee
Eyee Clear, Hadiant,
Beautiful! Harmless, Enįoyabh,
Sold by «U Dniggjrat Write for Bookfoą

MURINS CO.,9 Bart Ohio Street, Chicago

Earl Erhort, 46 metų, 6440 
Perry avė., Geneva viešbučio 
(6129 Wentworth avė.) “džia- 
nitorius”, tapo areštuotas ir 
indentifikuotas kaipo vienas 
tų, kurie nusiviliojo dvi mer
ginas, vieną 13, o kitą 15 me
tų, ir penkis mažus vaikus j 
viešbučio rūsį.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Tai vyriškiams.
Gi mergaitėms ir 

pasakyti reikia, kad 
puikieji birutiečiai 
tai vyrai, tarytumvkai iš pieno 
išplaukę I

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Liet. Tautos Katalikų
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1686

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas 'komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
junąs.

DR. WHITNEY ■
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienom-is
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare., 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

šitos birutietės (ir birutiečiai) 
moksleivių vakare dainuo8.
Taigi, kurie da nepažįstate 

jų, tai ateikite susipažinti, o 
kurie jau pažįstate, tai ateiki
te su jomis pasimatyti 
ištikrųjų jau labai

Motina nori parduoti 
savo kūdikį.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Mrs. LJoyd George Martin, 
1518 N. Tallman avė., siūlo sa
vo naujį kūdikį gėriams žmo
nėms pirkti. Ji tai daro dėl 
biednumo. Ji yra dar tik 18 
metų. Ji apgaileistauja, kad 
toki jauna būdama apsivedė 
su vyru, kuris negalįs pakan
kamai pragyvenimui uždirbti. 
14 pt. Automobilistams Liukis

Chicagos Sveikatos 
tamente

Helen 
vitt St., 
canskas, 
liepos 25 d 
2317 So. Hoyne, 
Dambrašius 
avė. liepos 27 d. Sničius, 6414 
N. Fairfield avė. rugpiučio 1 
dieną, Felix Brazenskas, 4525 
So. Paulina liepos 30 d., Pri
mas, 3908 Bernard St’. liepos 
31 d.\

CHICAGOS
ŽINIOS

Cliicago ir Northhvestern 
traukinis prie Avenue stoties 
Oak Park pavojingai sužeidė 
Nelson C. Draper, 23 metų, 
219 S. Grove Avė., Oak Parit. 
Jis eidamas paslydo ir sugriu
vus po ratais nulaužta dbidvi 
jo kojos.

nes 
išsiilgote

Į Cbicagą atvažiuoja 
nes iš visų šio krašto kampų 
atvažiuoja net ir iš kitų že
mių, ir visi kaip vienas sako 
kad niekur nėra taip puikios 
šeimynos, kaip Birutės šeimy-

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

IGNAS BIRŠKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utaminke, rugpiučio 14, 1928. 8 
vai. po pietų dirbdamas darbe. 
Turėjo amžiaus 42 metus. Iš 
Lietuvos paėjo Lieplaukio mies
telio, Telšių apskričio. Lietuvoj 
liko motina ir dvi seseris. Lai
dotuvės bus pėtnyčioj, rugpiučio 
17, 9 vai, ryto iš namų 312 Ken- 
sington avė. j Visų Šventų baž
nyčią ir iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Giminės, draugai ir pa
žįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse. Lieku nuliūdęs ir 
rūpinuos laidotuvėmis, draugas 
______ ____ Ignas Vaičiulis.

Jau man teko su daugeliu 
tokių keliauninkų kalbėtis, ir 
visi pasakė: “Birutė” dirba 
labai didelį dėl lietuvių tautos 
darbą, nes jis sukaupia į krū
vą puikiausią lietuvių jaunuo
menę ir kelia ir stiprina jos 
tautinę sąmonę. Birutė išeina 
į lietuvių visuomenę ir ten 
pasotina dainos ištroškusias 
sielas. O jau menininkų 
buotėj, tai Birutė visus 
lenkia.

Menas yra vienas iš 
svarbiausių kultūros pagrindų 
Ogi Birutė, skleisdama ir auk
lėdama lietuviuose meną, išti
krųjų didelį darbą dirba.

Kaip man teko su Birutės 
šeimyna susipažinti.

Reikėjo Birutės šeimyną už 
kviesti moksleivių vakare pa
dainuoti. Čia ir buvo 
ja susipažinti.

Išėjau prieš yisą 
kuri buvo puslankiu 
dukterys pirmos eilėse, o 
nųs antrose.

Kokia tai didelė ir graži 
niyna! Jaunos, 
skaistybės pilnos 
lietuvystę ir meną 
Jos atrodo tikrais 
Birutės modaliais.

Mrs. Sigrid Hansen, našlė 
su septyniais vaikais, negalėjo 
nieku budu susirasti gyveni
mui kambarių, nes namų savi
ninkai atsisakę ją su tiek vai
kų įsileisti į savo namus. Gi 
jos savininkė irgi varė ją lau
kan iš savo namų. Tečiaus tei
sėjas 
venti 
3711

Migli cost komisijos sekre
torius Joseph Rushkevvicz pra
nešė, kad kai kurios ligoninės 
ytin daug lupa nuo ligonių už 
kambarius. Pasak jo, biedni 
žmonės dabar nieku budu ne
gali sirgti. Be to, girdi, ne
pergeriausia esąs ir ligonų 
prižiūrėjimas. Todėl kai ku
rios privatinės ligoninės daran
čios didelius pelnus.

Dabar pažiūrėkime kiek ku
rios ligoninės ima nuo ligonių 
už laikymą jų ligoninėse:

Liitheran Deaconess — At
skiras kambarys, valgis, slau
gė ir maudyneš $3.75 dienai; 
kambarys dviem, $3.25 iki $3.- 
75, valgis ir slaugė; kambarys 
keturiem, $3, valgis ir slaugė; 
varde, $2.25, valgis ir slaugė;

St. Mary of Nazareth — 
Atskiras kambarys, nuo $3.50 
iki $10 dienai; kambarys 
dviem, $3; keturiems, $2.25; 
Avarde, $1.75 suaugusitms ir 
$1.25 mažiems.

Nupiginus gazolinui 
dabar žmones pradėji 
giau automobiliais važinėti. 
Vakar ir užvakar gazolino Chi- 
cagoj, sako, dar pirmu kartu 
tiek daug išpirkta.

Praeitą sekmadienį, rugp. 12 
d., įvyko Cook Kauntės Socia- 
istų Partijos agitacijinis pa

rengimas White City parke su 
prakalbomis.

Kadangi su Socialistų, pa
rengimo tikėtais buvo galima 
eiti į visas parko pasilinksmi- 
limo įstaigas už mažihu kaip 
pusę reguliarinčs kainos, tai 
publika, pasinaudodama proga 
būriais visur linksminosi ir, 
kaip anglai sako, turėjo gerus

Acme Boiler Tank kompani
joje, 1017 W. 48 gat., vienas 
žmogus tapo mirtinai sužeis
tas, o kiti du tik šiaip pavojin
gai. Trukus “pulley”, tankas 
nukritęs ant jų. .

Sužeisti šie darbininkai: 
James Hartnett, 35 metų, 1458 
\V. Madison gat., kuriam per
skėlė galvą; Lindcn Smith, 20 
metų, 7411 S. Racine avė., ir 
Verie Bereton 
iem sužeista kojos

DR. A. MDNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humbpldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

šiandien 
didžiausių 

dienraščių.
dešimtų

Ir kuomet bus ant

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Rogers Park paežery policis
tai surado John Kemer, 9 me
tų, 7651 Greenview avė., lavo
ną. Spėjama, kad jis pagau
tas vandens sūkurio nusken
do. Jo draugas Rex Day, 10 
metų Greenview avė., tapo iš
gelbėtas.

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Maxwell įgat. nuovados du 
poilicistai, Thomas Freeman ir 
Thomas MdCaffery, tapo areš
tuoti. Jie yra įtarti sumuši
me Mrs. Hero šokių salėj. Mo
teriške telefonuodama policijai 
apie tai apalpo ir po kelių mi
luti ų mirė. Dabar daroma ti- 
rinėjimai.

Mano moteriški ne- 
ersidirbimo.

Aš dirbau krautu
vėse ir aš turėjau 
dirbti sunkesnį dar 
bą negu mano svei
kata daleido. Ir 
turėjau stovėti ant 
kojų visą laiką. 
Galų gale aš turė
jau apleisti tą dar
bą visai ir pasilik
ti namie. Medici
nos daktarai nesu- 

_______________ teike daug paleng
vinimo ir mano motina privertė ma
ne vartoti Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound. Aš išvartojau porą 
butelių ir maniau, kad man nepagel
bėjo tiek kiek aš tikėjau, aš pamečiau 
jas ir pradėjau vartoti ką kitą. Ką 
kitą vartojau irgi nieko man negelbė
jo, tada aš vėl nusprendžiau vartoti 
Vegetable Compound antru sykiu ir 
vartojau jų daug tikėdamasi, kad pa
gelbės man. Ai vartojau jas dau
giau kaip melus ir jos suteikė man 
puikias pasekmes. Aš jgavau dau
giau svarumo nuo 93 svarų iki 110 ir 
aš dabar užlaikau stubą. Mano drau
gai pastebėjo mano sveikątos pasitai
symų. Aš mielai atsakysiu visus laiš
kus kur mčterjs rašys man klausda
mos apie Vegetable Compound.” — 
Mrs. W. G. Manson, 1515 Park Avė., 
Beloit, Wis.

Mrs. Manson yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai sergančiai to
kia pat liga kaio ji kad sirgo.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy- 
mo. Didelis skai- Egį IjBs 
čius žmonių išgy- 
domų kasdien per IhmĄ,, 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti W K
geriausį medikalj 
patarnavimą že- MįįL
miausia kaina. To ■■ 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Prietnimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Vakar anksti keturi plėšikai 
dideliu juodu automobiliu va
žinėdami apiplėšė daug žmo
nių gatvėse. Jie,, sako, atėmę 

žmonių daugiau $6,000.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, , 
Netoli Ashland Avė.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai i

Kaina $60 •
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais l_. ‘ 
greičiau galėsi paraš; 
ką kitą, negu su raų 
šia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

laikus. Apie penktą valandą 
pradėta Partijas programas. 
Bet mano nelaimėn, pasivėluo
ta. Neteko girdėti pirmesnių- 
jų kalbėtojų. Be pirmesnių]ų 
kalbėtojų kalbėjo vietinis 
socialistų veikėjas R. H. Ho(we, 
trumpai nųpiešdamas kokioj 
padėty atsidūrė Vokietijoj 
liaudis šiandien, tiktai dėl ke
lių stambesniųjų kapitalistų 
ginčų dėl didesnio grębio. Kal
bėtojas nurodė kaip lengvai 
buvo galima vokiečiams visą 
tai išvengti, užkirtus kelią pra
eitam karui. Vokietijos liau
dis atsidūrė kritiškoj padėty 
todėl, kad jos militarinės pa
jėgos negalėjo atsilaikyti prieš 
mažne visą pasaulį, prieš ją 
nusistačiusį dėl jos aukščiau 
išvystytos industrijos ir kultū
ros. Kas gali tvirtinti, kad ir 
prieš pačią Ameriką kurią die
ną pasaulis negali taip pat nu
sistatyti, ir Amerika, negalė
dama atsilaikyti, pralošusi ka
rą įpultų į tą pačią duobę, ku
rioj šiandien Vokietija ka
muojasi. Kokioj pat padėty 
atsidurtų Amerikos darbo 
žmonės? Baigdamas savo kal
bą kalbėtojas ragino visus or
ganizuotis ir lavintis politikoj, 
kad darbininkai galėtų turėti 
šiokį ar tokį balsą sprendime 
savo gyvasties ir likimo. Ir 
turėdami politikoj balsą, jie 
galėtų užkirsti kelią karui, 
jeigu kurią dieną jis iškiltų. 
Taipgi, be karo 
perkeisti šią 
biednuomenės i 
išnaudojimo sitsemą teisinges
ne ir atatinkamesne.

Paskutinis kalbėjo svetys iš 
Milwaukee, M. T. Melms, irgi 
ištikimas ir senas socialistų 
darbuotojas. Jis aiškino dau
giausia apie Milwaukee socia
listų darbuotę ir, pasisekimą. 
Kaip porą desėtkų metų atgal 
socialisto visi bijojo ir lenkėsi 
kely susitikę, o šiandien jau 
daug didesnis nuošimtis gy
ventojų priklauso prie Socia
listų Partijos, negu kartu prie 
kitų visų politinių partijų. Ir 
milwuakiečiai 
ri vieną 
cialistų 
tik kelių 
permaina.
tiek visoj šaly, arba visam pa
sauly socializmas išsiplėtojęs, 
tai be abejo įstatymai bus su
tvarkyti, kaip reikalauja tei
singumas ir žmoniškumas.

Abudu kalbėtojai ragino 
žmones studijuoti gyvenimą

DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS 

Apskrita Chiryrgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvSs. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

DR, C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON. 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Severa’s

Balzol
(pirmiaus Gyvasties Balzamu).

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su rrtuirųs. Mu
sų egzaminavimas ir gydyrt^as nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas. !
Klinikos v{d$.ndos: Panedėly, Sere
doje ir V^tnytioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland BlvdM 
Chicago, III.

St. Elizabeth — Atskiras 
kambarys, $20 iki 45 savaitei; 
dviem, $15 iki $18; trims, $12; 
warde, $10, valgis ir slaugė 
sykiu. Medikališkas suriši
mas, vaistai ir speeialė slaugė 
atskirai. Gimimų atsitikimuo
se, su kūdikio prižiūrėjimu, at
skiras kambarys, $32 iki $52 
savaitei; dviem $25; trims, 
$22; penkioms, $20 iki $22. 
Dclivery room fce, $10.

Kitos ligoninės irgi panašiai, 
skaito ligoniams. Sakoma, kad 
tai per daug imama nuo ligo
nių. Nes daugumoj atsitiki
mų gydytojas ateina pažiūrėti 
ligonių tik sykį į dieną. Slau
gė (nursė) irgi dažniausia tik 
viena. Gi jei vienos neužten
ka, tai už kitas reikia mokėti 
atskirai. Tuo budu ligoniams 
labai daug kainuoja buvimas 
ligoninėj. Gi biedniems žmo
nėms tiesiog yra neprieinamos 
ligoninės.

ketvirtadienis, Rugp. 16, .

Areštavo “džianitoriu DRAUGAI PATEMIJO
PASITAISYMU

Puikus rezultatai nuo Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Beloit, Wis 
smagumai pasidarė nuo

Severos Gyduolės užlaiko 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugp. 16, ’23

Lietuviu Rateliuose.! Pranešimai APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.) Kas, ką, kur, kaip ir

Tik nepamirškite, kad po I kada rengia, veikia 
programo bus šokiai, tai ve| gy kviečia, 
galėsite su šita puikia Birutės 
šeimyna pasišokti.

Moksleivių vakaras bus Ru
gpiučio 17, vadinasi, penkta
dieny 8 valandą vakare Melda
žio svetainėje. —Aromatas.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergai
tės, arti 30 metų ir lig 40 metų any
žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai
tės, kurios turi pinigų > sučėdyjusios 
ir aš seivinu pinigus ir turiu savo liz
dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 
vaikinas. Joseph Joksawicz, 1509 Har- 
vey Avė., Oak Park, III.

DRIŪGEPORTAS
Papildymas p. Tabokio žinu
tės iš “Jaunosios Birutės”.

Susiv. Liet. Moksleivių priešsei- 
minis vakaras — koncertas įvyks 
penktadienio vakarų, kai 7:30 vai., 
rugpiučio 17 d., Meldažio svetainė
je, 2244 W. 23rd Pi.

Tikietus galima gauti iš anksto 
šiose vietose:

Universal State Banke
Elta Commerce Co.
Montyido aptiekoje.
Naujienose ir jų skyriuose ir 
pas visus moksleivius.
Seimas prasidės rugp. 8 d., 

vai. po pietų.
— Komitetas.

1

JIESIA PARTNERIU
PAJIEŠKAU PARTNERIO. Reika

lingas pusininkas į restaurano biznį. 
Biznis senas ir geras uždarbis. Atsi
gaukit, kad ir nebuvę bizny, darbą iš
mokysiu. Norinčiam pirkti parduosiu 
visą. Prekė: už pusę $900.00 — visa 
$1700.00. Michigan Avė. Restaurant, 
10822 Michigan Avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 6995

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė labai pigiai. Priežastis 
pardavimo turiu 2 bizniu ir ne
galiu vienas išlaikyti.

1822 Canalport Avė.
549 Liberty St.

PARSIDUODA SALIUN'^kS I VIENAS akras žemes Mt. Green- 
geroj vietoj, už pigią kainą. medinTjuffnkE

Atsišaukite (greitu Irfiku į pasisodinti daržoves ir laiky-
P1 rištų. Parduodama labai pigiai.Naujienų ofisą No 397. Kreipkitės pas: John J. Zolp, 4601
ISo. Marshfield Avenue.

----------------------------------------------- - Yards 0145

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų mūrinis namas, elektra ir 

maudynės. Kaina $8,500. Mainysiu ar.t 
bučemės, lotų arba kitokių biznių.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

8346 So. Halsted St, 
Phone Blvd. 9641.

PARDAVIMUI 2 balti bar _____________________
PARDAVIMUI buėernė ir grol krėslai ir barbernė su PARDAVIMUI Kampinis na- 

šerne ant bisęniavos gatvės. No- PyslJ» $30 t rendos. Bergenas mag Gera vieta del restaurano 
rinčiam biznio, gera vieta. Visi I greitam pirkėjui. 3724 Archer 1 jpiau$350 į menesį. Barge- 
geri rakandai, 2 skelai, mašina I Ave., netoli Western Ave. I nas>
mėsai malti ir piaustyti, kavai pį^nįjAVIMUI I Atsišaukite:
malti. Registeris, trekas ir di-| SAir nTO,AS lR | 1256 W. Harrison St.
delis šuo. Parduosiu viską sykiu 
už $2,100.00. Nepraleiskite ge
ros

Peneitos savaitės “Naujie
nose” (regis penktadienio lai
doje) Joe Tabokius rašė, kad 
“Jaunosios Birutės’’, mokyto
jai pp. Sarpalius ir Uktveris 
rengia jaunuosius birutiečius 
prie veikalo, operetės, tai labai 
gerai. Bet p. Tabokius visai 
nepaminėjo, kad jaunųjų bi-i 
rutiečių tėvai su pagalba p. 
3aijpa|iaus 'superka įvairius 

muzikalius instrumentus ir 
sparčiai lavina birutiečius mu
zikoje. Pereitą sykį net pats 
Tabokius sakė man, kad p. 
Sarpalius duoda jauniesiems 
birutiečiams dar extra muzi-Į 
kos pamokas savo namuose.! 
Todėl reikia tikėtis, kad greitu 
laiku p. Sarpalius išaugins mil 
žinišką “Jaunosios Birutės” 
orkestrą. — Pypkus.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip ' susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globa Melrose 
Park ,News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Atittaisymas Klaidos
“Naujienų“ antradienio lai

doje įsiskverbė klaida žinutėje 
“Įspūdžiai iš LPMS. 2 kuopos 
specialio susirinkimo”, kuri 
būtinai turi būti atitaisyta. 
Prieš pabaigą parašyta: ”Kad 
mąstantis asmuo šioje politi
nio sūkurio gadynėje negali 
išvengti politikos ir kad orga
nizacija neveikdama politikoje 
negali egzistuoti, tai aišku, be 
taipgi yra aišku, kad šie du 
dalykai yra skirtingi. Ir pats 
Margeris tai aiškiai priparodė 
savo aiškinamuose. Ir tt.” Bet 
turėjo būti taip: Kad mąstan
tis asmuo šioje politinio sūku
rio gadynėje negali išvengti 
politikos ir kad jokio organi
zacija neveikdama politikoje 
negali egzistuoti yra du skir
tingi dalykai. (Bet Margeris 
tame, j (ikio skirtumo nemato 
ir savo aiškinimuose tuos du 
dalyku maišo išviena). Nes ši 
bepartinė moksleivių organiza
cija neapkala moksleivio nuo 
veikimo politikoje, arba daly
vavimo ir prigulėjimo politi
nėse partijose. Kas nori veik
ti poltikoje, tas gali veikti kai
po 
du 
ne vardu moksleivių draugijoj 
bei 
nizacija nesikišdama savo prin 
cipais į politinius bei religi
nius gničus gali sėkmingai gy
vuoti, tai aiškiai rodo sėkmin
gas egzistavimas, ypač angliš
kų organizacijų, kurios savo 
principuose grieštai nieko ben 
dra neturi su politika arba re-

atskiras asmuo, ar po var- 
kitų politinių partijų, bet

jos principų. O kad orga-

Mano nuomone ši draugija, 
kaip kiekviena mokslo bei 
dailės organizacija turėtų būti 
bepartyvė. O jei negalima būti 
bepartyviai, tai iš pat pradžios 
reikia ją organizuoti tam tik
rais politinių partijų principų 
pamatais, vieton kad drgani- 
ruoti bepartyviai ir vėliau lei
sti skilti. Juk kišanties orga
nizacijai savd principais Į poli
tiką, ir tai visose sriovėse 
tuo pačiu laiku, nebuvo ir ne
bus galima prisitaikinti. Ir 
vėliaus ar anksčiaus priseis 
vienon kurion pusėn 
Ir tuo budu skilti.

krypti

AUKOS
Padegėliui Jonui Pleikiui 

(kurio atsišaukimas dėl pa
galbos buvo išspausdintas 
N-nų 191 num.) paaukojo:

V. Grebliunas, Chgo, $5.00 
» A. Bevardis .. ........... 2.00

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas, Cicero, la

bai gražioj vietoj, prie pat Lietuvių 
Bažnyčios, 1439 S. 49th Court. Vie
ta tinka dėl fruktų Storo, grosemės 
arba dėl barzdaskutyklės. Panašių biz
nių arti nėra. Galima prie Storo ir 4 
ruimus rendavot.

’ Savininkas 1221 S. 51st Avė., ant
ras flatas iŠ užpakalio. Galima ma
tyti iki 12, ir vakarais nuo 6, ir ne
dėlioję.

PILIPAS RUMBAUSKAS,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgio pa
taisymu. * Kreipkitės adresu: 
6637 S. Rockwell St., Chicago, į 
vakarus nuo Western Ave.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTB

progos, o ilgai tokios nebus.
Kreipkitės pas:

S. BALČIŪNAS,
3200 Lowe Avė.,

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI —
SALIUNAS IR
BARBERNR
ATSMAUKITE

2801 Eanerald Avė.

PARDAVIMUI biznio prapertė frame 
namas, 3 flatų, 3-4-6 kambarių. Yra 
krautuvė su gyvenimui kambariais. 
Geras pasiūlymas. Įplaukų daugiau 
kaip $100 į mėnesį. Agentai neatsi
šaukite.

Savininkas:
2815 W. 38th St.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš- 
seiminį vakarą rugp. 17 d., su pro
gramų, Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti
kietus galima gauti iš anksto: “Nau
jienų” ofise, Universal State Banke, 
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos 
narius. Komitetas.

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kp. 
rugp. 19 d. ruošia draugišką išvažia
vimą į Finck farmą. 5 mylios nuo 
Racino. Reikia važiuoti į pietus tie
siai Asylum Avė. iki 5 m. keliu. Ten 
randasi miškas, kuriame ir bus šis 
išvažiavimas. Prasidės 10 v. ryto, 
įžanga nemokama. Bus programėlis. 
Kviečiame kaip vietos lietuvius, taip 
ir kaimynus atvažiuoti. Muzika, gė
rimus ir aiskrimą parūpins rengėjai. 
Svečiai atsiveskite pietus iš namų. 
Tame miške randasi daug baravykų, 
bus galima pagribauti. — Komitetas.

Detroit, Mich. — Draugiškas išva
žiavimas į Palmer Park, rengia Det
roito Lietuvių Draugijų. Sąryšis, ne
dėlioj, rugp. 19 d. Pradžia 1 vai. po 
pietų. šis išvažiavimas yra rengia
mas Sąryšio visų lietuvių progresyvių 
draugijų. Todėl kurie tik mylite link
smai praleisti laiką su draugai^, at
vykti. Vieta yra puiki, kaip žaidimui, 
taip ir diskusijoms. Išvažiavimas 
įvyks lietuvių kolonijoj.

— Sąryšio Komisija.

Liet. Ev. Liut. Draugija rengia pik
niką nedėlioj, rugp. 19 d., White Eagle 
Grove darže, Lyons, III. Pradžia 10 
vai. ryto. — Komitetas.

Rytinės žvaigždės P. ir P. Kliubas 
rengia draugišką išvažiavimą | Jeffer- 
son mišką sekmadieni, rugp. 19 d. 
Bus puiki muzika ir kitokie pamar- 
ginimai. Vieta ant kalnelioj

— Komitetas.

Baltgudžių Piknikas. — Baltgudžiai 
rengia pikniką sekmadienį rug. 19 d., 
10 vai. ryto, National Grove darže.

Karus reikia imti 22 ir važiuoti kol 
sustos. Paskui lainių karai priveža 
iki daržui. •

LSS*. 81 kp. ir LDLD. 86 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedėlioj, rugpiučio 19 d. 1923. 
Bus programas: kalbės Dr. A. Mont- 
vidas ir daugelis kitokių pamargini- 
mų. Publika kviečiama skaitlingai at
silankyti, nes turėsit kur smagiai lai
ką praleisti ir tyru oru pakvėpuoti.

KOMITETAS.
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

dainų repeticijos neįvyks pėtnyčios 
vakare, nes mokytojas A. P. Kveda
ras turi dalyvauti Moksleivių vakare 
Meldažid svetainėj.

Valdyba.

ASMEHŲ JIESK0JIMA1
Aš ONA SEMAŠKIUTS po vyru 

LauraltienČ, pajidikau Augustą Macą 
r Agotos Jononlutės po vyru Glaz- 

nienė. Panevėžio pavieto, Kemigalos 
valsčiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. Turiu labai svar

bų reikalą. Adresuokite: ONA LAU- 
RAITIEN8,2024 S. Peoria St. Chicago

PAJIEŠKAU dėdės Kazimierio Viš- 
tarto, kuris iš Lietuvos paeina Tau
ragės apskrities, šilėlės valsčiaus. 
Apie trisdešimts metų kaip gyvena 
Amerikoje. Girdėjau kad gyvena Chi
cago, ir kad turi biznį So. Chicago. 
Todėl jis pats, ar kas apie jį žinote, 
meldžiu man duoti žinią, už-ką bu
siu labai dėkinga. Ona Vištartaitė (Pi- 
ibaitienš), 1502 Clifton Avė., Rock- 

ford, Illinois.

PAJIEŠKAU Antano ir Kazimiero 
Sarpalių, 14 metai gyveno Coal Cen- 
;er, Pa. ir nuo to laiko apie juos ne
šinau. Malonėkite atsišaukti patįs, nes 
aš gavau svarbių žinių iš Lietuvos, 
iš jūsų Tėvynės, arba kas praneš 
«aus dovanų. Ona Plečkaičiutė, 4830 

L 14th St., Cicero, III.

EXTRA BARGENAS
Namas 6 kambarių, mūrinis bun- 

galow, pečiu apšildomas, geriausio, 
■ lietuvių kolonijoj, netoli vienuolyno. 

PARDAVIMUI saliunas. Par-1 Parsiduoda tiktai už $5,900. 
davimo priežastis, turiu kitą I aVln2547S:w. 7ist St. 
biznį. 2501 W. 46-th St., neto I

PARDAVIMUI saliunas, kuri*1 ,ye^n Ave’ Phone Lafa’|
viaodna Lipnia vra rrarai dnrn | yette 7058 | PARSIDUODA mediniai namai, pryvisados biznis yra gerai daro-r__________________________ gaky 3 flatal ir gtorft8 lr užpaka’jJ į
mas, tarpe didelių dirbtuvių.! I ruimų namelis. Elektra, gasas, tele-
"Pzin/ln rkin-i cn mzvrnnimn mi I «. JI. RA EXTRA | fon, garadžius 2 mašinom®. Daržinė Renda pigi su gyvenimo nil- Į BARGENAS. Tamstos turite pirma I malkoms ir anglims. Rendos gauna
mais. Norinti pirkti kreipkitės: P* paskutinę tokią progą, nusipirkti Ima $70.00 į mėnesį. Groserj (tavorų) 

9R91 nrrrlrm naują vėliausios mados Storą su gy-| randasi apie $2,000 vertės. Viską par-
vgaeu mvl. Ivenimui kambariais, geriausioj vietoj | duosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St.

---------------------------------------—------ I dėl lietuvio, Brighton Parke. Arba I
PARSIDUODA Ledo ----------- ---------------------------

ir pervežimo (express)
ga pigiai

Atsišaukite po 6 vai.
1335 — 49-th Ct.

Cicero, III.

įstai-Įcash.
| Atsišaukite': 

4838 Archer Avė.
Klauskite J. Pakalnio

Mu«ų South Side Bargenai:

vakare

PARDAVIMUI 
mas su saliunu ir 
gera vieta, biznis 
Esu priverstas
priežasties moteries ligos.

2468 Blue Island Avė.

mūrinis na- 
restaurantu, 

išdirbtas.
parduoti iš

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas prie 51 St., turi 4 flatus po 6 
kambarius ir skiepas, ant dviejų lo
tų. Reikia pinigais $5,000, kitus leng
vais išmokėjimais, kreipkitės infor
macijų prie

2705 So. Kolin Avė.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai sanilomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndafe 0114.

REIKIA DARilNINKĮ)
MOTERŲ

REIKIA moterų operatorkų 
prie spėka siuvamų mašinų. Pa
tyrimas reikalingas.
ENGLANDER SPRING BED 

COMPANY, 
3961 Lowe Avė.

2 aukštų mūrinis namas 6—7 kam
bariai randasi arti Halsted ir 76 gat- 

PARSIDUODA krautuvė cigarų, ei-Irių.
garietų, kendžių, ice creamo ir kitų! 2 aukštų mūrinis 6—6 kambariai, 
smulkių daiktų. Parduosiu už $850.1 labai puikioj vietoj, arti Ashland ir 65 

I. PARDAVIMUI saiiunas, ge-|nus^owacasusžt2ts?laulžtIereit n1ešlBaoViUi,s.ktal *'2•9000<,' « « v 

roj vietoj biznis išdirbtas, apleidžiu Chicago. bariai arti Westem Ave ir 52 gatvių.
Parduosiu pigiai, nes greitu 1907 S. Halsted Str. $8500.00.
. .. i .jv. rsi • A, . | ------------------------------------- ----------| 2 aukštų mūrinis namas 5—6 kam-laiku apleidžiu Chicagą. Atsi-| PARDAVIMUI bučernė ir visokių I bariai H. W. H. $125 rendos į mėne- 
šaukite I žalėsių. Ruimas gyvenimui; listas ii-pi prie bulvaro; tiktai $12500.00,

AKnn ei |g»s, biznis daromas cash. Arti kito|$8000.000 cash. ....llonore o t. iJilcago I tokio biznio nėra. Pardavimo priežas-| 2 aukštų mūrinis 7—7 kambariai; 
________ _ J* _ Itis liga. I rendos į mėnesį $145.00; tiktai $12000. 

nATiCTTATizYYAA x i Klauskit: I 2 aukštų mūrinis 6—6 kambariai H.
PARSIDUODA grosernė Ir TeL Boulevard 7838 w. H. prie bulvaro; tiktai $11000.00.

saldainių krautuvė, geroj apie- ------ -------------------------------- M kamba’
linkėj, arti mokyklos. Par-Į PARDAVIMUI krautuvė visokių sal-1 
duosiu labai nifliai dainių, ice cream, cigarų. Gera vieta Del viršminėtų bargenų atsišaukite:

„ |ir biznis visados yra gerai daromas. | AOQO _ A,_3138 W. 39-th St. I Priežastis pardavimo apleidžiu mies-1 vl3»8vuIChTerp^v€’i u 
________________ ;________________ tą. Gausit bargeną. Klauskite J. Pakalnio.

| Kreipkitės: | —
PARDAVIMUI barberne . su Į 3316 So. Union Are. I

3 krėslais. Atlaša gerą biznį.___________ ______ _______ _ AT,^A,rT„TTr „ .< i. v a I x I PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na-Geras lysas, gera vieta lietu- PARDAVIMUI bučernė ir grocemė. mas, prie Leavitt St., netoli North
viui arba lenkui. Garu Šildo-1 Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra Į Ave., gerame padėjime, elektra, va- 

e - t n-rrP06 mašina ir kitos visos mašinos rei-|nos, pigi renda, greitam pirkėjui už 
ma, rendos $55 į menesj. 755 kalingos dėl bučemės. Yra trekas. $12,500
W. 35-th st., netoli Halsted St pi^ wnda» 7 kambariai gyvenimui. I Atsišaukite j krautuvę, 

., Lysas 5 metams. Priežastis pardavi- Į 1545 North Ave.
—. ...... . ..................  ■ | mo turiu du bizniu. I

814 Kenslngton Ave. Į ■... .................. ............. ..EXTRA DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučernę ir grosemė. Biz

nis gerai išdirbtas. 
mu arba be namo. 1

REIKIA merginos arba mote
ries prie namų darbo.

Atsišaukite:
į krautuvę.
2405 Wentworth Avė.

’arduosime su na-1 EXTRA DIDELIS BARGENAS. I Už $2’500*
munnis, antį *• Parsiduoda bučernė ir grosemė ri-| Nunirksite mano 6 kambariu narna kampo, gražioj vietoj,, Brighton Par-Į šokių tautų apgyventa. Biznis išdirb-1 gražiame priemiesty 4 000 gyventojų 

ke. Turiu greit parduoti iš priežas- ta nkr daiit/ metu. Caah biznis Par- la \Pi Z i ’ fyven .JV’ tie. ligos Ateiiaukife.m.M, IWx-16?- °-nk?ma aUg,n-
4859 S. CampbeU Ave. Į parduosiu už pirmą ir teisinga pa-

--------------------------- r---’ ------------ - siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas

aug metų. Uasn biznis, rar- 
riežastis patirsite ant vietos mui vištų ir daržovių. 80 minutų va

žiavimo į miestą C.B. & Q. R. R., 2 
‘ i..... . įsiūlymą. Tai dėlto, kad savininkas i bfofcįj nuo stoties ir krautuvių. Yra

PARDAVIMUI grosernė ir I i greitu laiku apleisti miestą. Kas I vjBj įrengimai, parduosiu už $600 pini- 
kivbclimj ir pirmesnis, tas geresnis bus j tą biznį ~ai %_ *30 i Ugnesi.

rūkytos mėsos, M&lt and HopS. I ir už prieinamiausią kainą. Atsišau-1
— - 1 * “ 1 R.MUDRA,

1413 So. 57th Ct., ' Cicero, III.

REIKIA patyrusių moterų 
prie rinkimo skudurų. Pasto
vus darbas, ateikite prisirengę 
dirbti.
Illinois Rag and Metai Go.

1820 W. 14-th St.

Vieta gera. Renda pigi. B«- kito st., accro, m
nis eina gerai. {Priežastis pa>- 
davimo patirsite ant vietos.

945 W. 83rd St AUTOMOBILIU MUSŲ BARGENAI

MERGINŲ senesnių negu 18 
metų dėl inspektinimo darbo j 
medžio išdirbystę. Lengvas dar
bas, patyrimo nereikia. Gera al
ga. 1356 W. 21 St. cor. Loomis.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Mokama gera alga.
Republic Wasbe Paper Co. 

1039 Congress St. arti Morgan

REIKIA DARBININKU
REIKALINGAS barburyn 

vakarais ir subatoj po pietų.
Atsišaukite
4438 So. Ėairfield Avė.
Tel. Lafayette 6907

REIKIA
Trimerių ir pagelbininkų

Atsišaukite 
MECHANICAL MFG. CO.

39th & Loomis Sts.

REIKALINGAS bučeris prie gro
semės. Darbas ant visados. Galite at
eiti tuojau prie darbo. Pageidautina, 
kad pradėtų dirbt! 6 vai. ryto.

1835 Wabansia Avė. 
North Side

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restoranas. Qe 

ra vieta. Gera proga porai. Par
davimo priežastis, senatvė ir li-

‘Kreipkitės:
11955 Halsted St.

—' *—" T DAnnatttikttt I 2 aukštų su vėliausiais įrengimaisPARDA VĮMTTT galiūnas, kur i PARDAVIMUI, arba mainy-1 murjni8 namas 5 -6 kambariai $9900. 
trnlimn visnrlns <w>ra h imi Jarmr | mui ant mažesnio automobilio, I 2 aukštų modemiškas mUrinis naga ima visados gerą biznį dary- tinkantis prie HubCabl™8 kambariai ................. $9700.
ti ir geroj vietoj. Priežastis no-1 * I 2 aukštų mūrinis namas 6-6 kamba-
sutikimas partneriu. I gerame padėjime. I ..................................... $8000.

Kreinkitės- I Atsišaukite: |$2700 kėš, kiti ant išmokėjimo.
_‘ | Qon W Rfi+h PI I 2 aukštų beveik naujas mūrinis na-5959 So. State St. I UoU ootn ru 1 mag, vert^ ......$9600

......... .......       I ■' ' ■ 1 * 1 ‘ - - ■ 1 ' 1 I 2 aukštų mūrinis namas 4-4 kamba- 
TTž PIT^E K A ilsina neraMuAfio k., I Oakland sport, 1923, važinėtas 8,000 Iriai, tiktai............................... $7900černė ir grosemė arba^tnainysiu ant Itajerai, 21 j aukflto, naujas, mūrinis, 6 kamba- 

.pDX1Mn& rių cot,age $6500> i2'800 keS' 
genoabskublkite JeiffU n°rft nauia8> Parduosiu pigiai. Room 1125, Į Visi viršminėti bargenai randasi

g v 608 Su. Dearbom St., Tel. Harrison Brighton Parke. Klauskite
671 W UthPI 4600. J. PAKALNIO,671 W. 14th PL ___ ____ ________ _ r* 4888 Archer Avė.

dirbtas nuo gana seniai h- randasi "jCMraJeišk/ts nroiros'ant
lietuviais apgyventoje kolonijoje. Į U prOgM ant

Priežastį pardavimb sužinosite vie-|4ito
f/jLp I K. Nooaras

Kreipkitės: 1887 So. Ave. Cicero,!!!.
8140 So. Wallaee St. - --------------------- ------------------- ----

SAVININKAS REIKALAUJA 
PINIGŲ

PARSIDUODA saiiunas geroj 
vietoj’, apgyventa visokių tautų. 
Biznis gerai išdirbtas. Turiu I 
parduoti greitai Iv todėl leisiu 
pigiai.

2114 So. Halsted St

AUTOMOBILIAI

DIDELIS BARGENAS VARTOTŲ Atldu0, 2 augJt murini . namą, 
. _ , AOTOMOBILIŲ. J prie karų Unijos, Namas prirengtas1. J»rian į®20 touring ...........  ^?e]del 20 karų garadŽiaus ant pirmų lu-

1. Hudson Super six sedan....... $95 L % flataj 4 kambarius. Kiek-
Chevrolet 1920 - -----------vienas. Gera vieta dėl mašinšapės

1 • 8’ p naulM •— 1 arba expreso biznio, lotai 125x187.
1. Vilie .........••"” • ••• • " | geriausia bargenas dėl tokios rųšies
Ii I ®avasties, kaina tiktai $14,500. Leng-
Mes priimam bile kokius karus y 11 Vfljg Įgmokėjimais atsakantiems pir- 

mainvmo. Krautuvė atdara nuo 7 ryto Į įjjftms 
11d 10 vakarą Atsišaukite

Ba1zekas Bree. j ZEWERT & CO.
a.- J 4400 So- KedzIe Ave.

6012—14 S. Kedzie Ave. I _

6 kambarių bungalow, cementiniu 
pamatu, ant 2 lotų, 60x125. Kaina 
$5,000. Lengvais išmokėjimais. $1,000 
įmokėti, po $85 į mėnesį. Morgičius 
$2,600. Mainysiu į lotą Brighton 
Parke.

A. J. KadyRowski 
4265 Archer Avė.

BARGENAS CICERO.
Priverstas esu parduoti 2 namus; 

bryšakiniame name nuo fronto štoras 
Į ir 8 ruimai. Elektra, gazas ir vanos. 
I Užpakaliniame 2 po 4 ruimus. Efekt
ini, gazas; renda $55.00. Kaina $4600, 
įmortgičių $1200 ant 4 metų. Matyt 

. 1 galima dienomis iki 12 ir vakarais 
nuo 6 arba nedSliomis. P. Rumbauskas

1221 S. 51 avė., 2nd rear, Cicero.

EXTRA!
Turi būt parduota j 10 dienų. 40 

akrų molio žemės, 8 aktai miško, upe
lis bėga pro barnę, 2 akrai sodo, 2 
arkliai, 4 karvės, 300 vištų, 6 ark
lių spėkos inžinas. Muro stuba, 2 aug
štų, 8 kambarių, akmenų pamatas ir 
skiepas, geros oamės, pusė mylios į 
ndestą, pradinė ir augštesnė moky
kla. Javai, padargai, rakandai, viskas 
$3,900, ant išmokėjimo.

40 akrų geros žemės, 3 mylios į 
miestą, 2 arkliai, 4 karvės, 28 kiau
lės, 190 vištų, 12 kalakutų, 15 an
čių, stuba 5 kambarių, geros bamės, 
javai, padargai, viskas $2,700, įmo
kėti $1,000.

582 akrų, geri budinkai, gyvuliai, 
javai, mašinos, 3 mylios į miestą, že
mė prie molio, $10,000, įmokėti 
$8,000.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate 

Pentwater, Mich.

PUIKUS NAMAS SU PELNINGU 
BIZNIU.

Grosemė, šalta mėsa, fruktai ir 
smulkus stekas, su visais rakandais: 
kaunteris, šiokeisas, lentynos, ledau- 
nė, vogos, visas įrengimas pardavinė
jimui šviežių žuvų ir tt. Labai gera 
vieta su extra 25 pėdų lotu ir di
deliais medžiais, 7 kambariai, stikli
nis užpakaly porčius, stiklinis ir sie
telių fronto porčius, nuo audros už
laidos ir sieteliai langams. Ugnavio- 
te, knygoms šėpa, su veidrodžiais du- 
rįs, indams klosetas, rūbams klosetas. 
Puikios modemiškos aržuolinės durįs 
ir užbaigimas. Aržuolinės grindįs. 
Vlpi reikalingi įrengimai ir apmokėti. 
$11,500, išmokėjimais. $10,500 pini
gais.

L. J. KENT, 
Savininkas, 

3718 W. 60 PI.
Atsišaukite po 6:30 vakare arba 

nedėlioj visą dieną.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, naujai ištaisyta, 1 'lubos 
nuo 2 karų linijų, netoli parko ir 
mokyklos, kaina $5,800, $2,000 
pinigais. 5739 So. Elizabeth Avė.

PARDAVIMUI pigiai, 5 kambarių 
modemiškas cottage su lotu ir gara- 
žius ant vienos mašinos. Turiu par
duoti, nes apeildžiu miestą.

Atsišauki M
5236 So. Albany Avė.

CICERO BARGENAS
Pardavimui 2 flatų mūrinis namas, 

5 ir 6 kambarių, randasi prie South 
48th Ct., netoli Westem Electric 
dirbtuvės. Kaina $8,000, reikia $2,000 
pinigais įmokėti, kitus kaip rendą. 
Savininkas mainys ant 2 flotų namo 
Brighton Parke. Dpi tolimesnių in
formacijų pasimatykit su J. N. Ze- 
wert & Co. 4400 S. Kedzie Avė.

MDRTGECIAI-PASKOLOS:
Antru mergišių paskola — $500 

:ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuotą tas taipgi užmoka 
už title elczaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

£407 Weet Madieon Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TfiVAI 
140 - TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
c^lture, water waving ir marcel wav- 
nfr. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
i Asmeniniai nurodymai Diplomos, 

Vietos.
DORA FURLONG SCHOOL 

701-775 Transportation Bldg. Wabash 
2595, S. W. kampas Dearbom- 

Harrison Sts.


