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Sustreikavo gatve 
karių kompanijos 

darbininkai
Riaušės Ispanijoje

Chiniečiai nužudė 44 lai- 
į vo pasažierius
Turkai susikirto su graikais
2,090 gatvekariy darbi
ninkai paskelbė streiką

Biznio agentas, kuris žadėjo 
neprileisti streiko, pranešė 
majorui, kad jis nebegalįs 
sulaikyti darbininkų nuo 
streiko.

CHICAGO, rūgs. 13. — Tarp 
2,000 ar 3,000 Tracklayrs, Con- 
structors and Repatrmen’s uni
jos narių paskelbė vakar strei
ką.

StimVdl P. |Luzo, sustreika* 
vusių .darbininkų vadais, buvo 
žadėjęs neprileisti streiko. Bet 
apie 4:30 vai. po pietų jis pra
nešė telefonu majorui:

“Aš nebegaliu sulaikyti dar
bininkų: jie meta darbą*’.

Kadangi tos unijos nariai 
užsiima gatvekarių taisymu, o 
taipgi taisymu gatvekarių bė
gių, tai bent kai kuriam laikui 
dar nenumatoma gatvekarių 
sustojijno pavojaus. Žinoma, 
j'oiguf Įeitos unijos. paskoll>tij 
streiką iš simpatijos, tąsyk bu
tų rimto pavojaus 'komunika
cijai. Bet tokio pavojaus nesi
mato. Gatvekarių kompanijos 
elektr įninku ir jutų ainatinių 
unijų atstovas pranešęs ma
jorui, kad tos- unijos sutinkan
čios rišti ginčą arbitracijos 
keliu.

Sutartis, kurioje bus išdės
tyta sąlygos arbitracijos vedi
mui, bus pasirašytą šeštadie
ny].

Majoras kol kas atsisakė1 
savo autoįmonę išreikšti dėl pa
skelbto streiko. Bet prieš po
rą dienų jis buvo įspėjęs’ uni
jos vadus, kad jie dėtų pastan
gų susitaikinti be streiko-. 
Stvertis streiko jis patarė 
jiems tik tuomet, kai ndbebus 
jokios kitos išeities. Vienok 
darbininkai nepaklausė to įspė
jimo.

Išmainyk 
sava mtomobiDi 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabai* 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovv. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškę*? gauti automobilių, ir 
jus Hoeisate ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Dėka streikui daugelyje vie
tų gatvės yra paliktos labai 
blogoje padėtyje. Mat buvo 
pradėta taisyti bėgės, bet strei
kui paskelbus viskas palikta 
išardytame stovyje.

Sužeista 20 sukilėliu
’ Ispanijoje

Policija stvėrėsi ginklo išvai
kymui demonstracijos.

BARCELONA, nugs. 12. — 
Catalonos separatistai surengė 
demotolstra'cija^, kurios virto 
riaušėmis. Policija . stvėrėsi 
ginklo demonstrantų išvaiky

mui. Padarinyje 20 žmonių ta
po 'sunkiai sužeista. 
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Chinijos kareiviai užpuolė 
japonu laiva

—........ ... ---- —

Įtarė japonus gabenimu ginklų 
ir nii>.ncl*$ 44 pžis«ži«^r ili«-

SHĄNGHAI, nigs. 12. — 
Keturios dešimtys japonų lai
vo Ichang Maru chinfečių pa- 
sažiierių, kapitonas, oficieras ir 
du inžinieriai tapo nužudyti, 
kai chinų kareiviai užpuolė 
laiilvą netoli nuo Peichovv ant 
Yangtse upės.

Pranešimai, kurio pasiekė 
Slianghai, skelbia, kad chinų 
valdininkai nužiūrėję, jog lai
vas užsiėmęs šmugeliavimu 
ginklų tir amunicijos chinų 
banditams.

PeichcĮw randasi ant rube
žiaus tarp provincijų Kiang Su 
:r Shantung. Pastaruoju laiku 
banditai ypač buvo pradėję 
siausti Shantunge.

Graikai nukovė 4 turkus
Prie Moritza upes įvyko susi

rėmimas graikų su turkais; 
keturi turkai nukauti.

ATĖNAI, rūgs. 12. — Iš 
Salonikų gauta, čia pranešimas, 
kad graikų kareiviai susirėmė 
su turkų kareiviais Moritza 
upės. Susirėmime keturi, tur
kai tapo nukauti ir keli su
žeisti.
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Žuvo 82 žmogų Sibire
------------------------------------------------■ fe

Netoli nuo Ciniško traukinys 
nušoko nuo bėgių.

RYGĄ, rugsėjo 11. — čia 
gauta iš Maskvos pranešimas, 
kad Sibiro greitasis traukinys 
netoli nuo Omsko nušoko nuo 
bėgių ir susidaužė. Patteiryny- 
jc 82 žmogų užmušta, o 150 
sužeista:.

Mussolini nenusileidžia
jAmbaisadorių taryba bėgiu 

dviejų valandų bandė išgau
ti pasižadėjimą iš Italijos 
kai dėl apleidimo Corfu, bet 
iš to nieko neišėjo.

PARYŽIUS, rūgs. 12. Dvi 
va hindi p:p’iuld'o V,inbas‘adorįų 
taryba, bandydama palenkti 
Italiją ir išgauti iš jos pasiža
dėjimą kai dėl Corfu apleidi
mo, bet ju’l neatsiekė savo tiks
lo. Tarybos posėdis atidėta ry
tojui.

C i iš Rymo atei na žinia', 
kad Mussolini pareiškęs kabi
netui, jog Italija tol neaplei- 
siantj Corfu, kol formaliniai 
nebus pripažinta, jog Graikija 
išpildė visus ambasadorių ta
rybos reikalavimus.

Rumuny-rusŲ nesusipra
timai
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Vieni kitus įtaria šaudymu į 
rubežiaus sargybą.

BUCHAREISTI. — Sovietų 
valdžia užprotestavo prieš Ru
muniją. Esą rumunų kareiviai 
šaudą į rusų parubež-inę sargy
bą. Rumunai; į tą protestą at
sakė pareiškimu, kad rUsų 
sargyba pirma pradėjusi šau
dyti. To incidento išsprendi
mui rumunai šildo militarinę 
komendantų konferenciją.

Italu kaimiečiai kelia 
riaušes

Protestuoja prieš naujus mo
kesnius vynui.

RYMAS. — Casalvecchice, 
netoli nuo Maksimos, ištiko 
riaušės.. Mmiia kaiimlMų,? įs-- 
knitant ir moteris, puolė mie
sto tarybos posėdį reikšdami 
savo protestą prieš antdejimo 
liauju mokesnių vynui. O

Policijos komisiioinierius ban 
dė įtūžusią minią nuraminti.. 
Jis pasirodė balkone ir ėmė 
kalbėti. Bet nespėjo' ir kelių 
žodžių tarti, kaj jis buvo ak- 
mlenianis, plytomis ir re veive
rių šūviais pasveikintas. Tuo 
'pačiu laiku minia puolė kara
binierius.

Nebegalėdami geruoju mi
nios suvaldyti, karabinieriai 
priversti buvo Stvertis šautiU- 
vų. Padarinyje viena sena 
moteris liko mirtinai nukauta, 
o kiti aštuoni žmonės sužeis
ti. Vėliau (miestan atvyko fa
šistų milicija ir riaušės tapo 
galutinali likviduotos.

Belgija užtraukė naują 
paskola

Pasiskolino iš Francijos 400,- 
000,000 frankų savo pinigų 
stabilizavimui.

T —......

BRUSSELS, rūgs. 12. — 
Belgai jau užbaigė derybas su 
Paryžiaus bankininkais. Pran
cūzai paskolinsią belgams 400,- 
000,000 frankų. Ta paskola btp- 
siaut!' sunaudota belgų fran
ko stabilizavimui.

Knygos Louvain universitetui.

BRUSSELS, rugsėjo 12. — 
Laike pasaulinio- karo istorinis 
‘BdlglijOs .uin[i|vcrsitetas, Louva
in, gerokai nukentėjo. Jo 
knygynas buvo sunaikintas. 
Dabar dedama pastangų atsta
tyti knygyną. švedai šiomis 
dienomis ipalsi rintė tmi'vfaftito
tui 24 skrynias knygų.

Iš Umversal State Banko 
i •
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Charles S. Pavietas pabėgo nu
sinešdamas $3500. — Ban
kas pilnai apsaugotas. Kau
cija daug sykių padengtų 
galimą nuostolį.

Šianidcn, rugsėjo 12 patėmi- 
jęs anglų laikraštyje aprašy
mą buk Charles Pavietas Uni
versal State Banko kasierius 
pabėgęs su $35,000, nuvykau 
bankan idant patyrus ir pasi
kalbėjus su p. J. J. Elias, ban
ko prezidieritu.

Bankas saugus.
Ponas J. J. Elias papasako

jo apie atsitikimą ir nurodė, 
kad bankas nebus nustojęs nei 
cento, nes yra pilnai apdraus
tas npo panašių nuostolių ap- 
draudos kompanijose, o taipgi 
priguli prie bnkierių asociaci
jos ir Clearing Hotisė Chicago- 
Je-
Visi banko darbininkai yra ap

drausti.

Kiekvienas Ijanko darbinin
kas yra apdraustas (inšurin- 
tas) po kaucija keliose kompa
nijoj, kiekvienoje po $25,000 
Taigi jeį kas atsitinka su dar
bininku, už jį atsako jo kauci
ja ir bankas yra visuomet ap
saugotas.

Anglų laikraščiai rašo netiesą.

Cliicagos “lYibunę” rašo' 
kad Charles S. Pavietas buvęs 
kasierium banko, bet jis nebu
vo kasierium. Jis bpvo antru 
kasieriaus pagelbininku, Ka
sierium yra p. Antoniesen, o jo 
)irmuoju pagelbininku yra p. 
Stasys V. Valančius.

Toliai? “Tribūne” rašo, kad 
Svietas paėmęs $35,000, 
;ai irgi netiesa. Khomet anglai 
atsiklausė p. J. J. Elias apie 
paėmimą pinigų, tai p. J. J. 
ilias pakakęs, kad busią paim
ki tarpe $l>5bo ar $3,500 ang
lų spaudos reporteris iš $3500 

padare $35,000.
Kaip tas įv^ko? P-as J. J. 

ilias pasakoja šitaip:
“Pereitą sąvaitę Charles S. 

Pavietas prašė /vakaciijų, 
tuo tarpu negavo. Panedėly 
rugsėjo 10 d. iš ryto C. S. Pa
vietas nepasirodė darban. P-as 
J. J. Elias paklausęs kitų dar
bininkų kur rhdasi C. S. Pa
vietas — atsako nebuvo. Pa
šaukta tuoj į gyvenimo vietą, 
eur C. S. Pavieto gaspadine 
pasakė, kad Pavietas išvažia
vęs į ‘Turkish Bath.” Pašau
kta vėliau, pranešta, kad dar 
nesugrįžęs. Antradienio ry
tą padaryta revizija jo knygo
se ir surasta, kad stokuoja 
tarpe $1500 ir $3,500 pinigų.”

Chas S. Pavietas yra. 37 me
tų senumo, vidutinio ūgio, pa
našus daugiau į žydelį arba 
italą. Dirbęs bankoje nuo 1918 
metų. Nesenai gavęs paaugš- 
tinimą į iždininko antruosius 
pagelbininkuis.

Kur jis dabar randasi nie
kas niežiho. Jo įieško detekti- 
vai ir apdrandos kompanijų 
agentai.

Šitoks įvykis Universal Sta

bet

bet

PINIGŲ KURSAS

Vakar rugsėjo 12 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .........$4.55
Austrijos 100,000 kronų....... $1.40
Belgijos 100 frankų ........... $4.80 &
Danijos 100 markių...... ..........$18.15
Finiį 100 markių ...............  $2.66
Francijos 100 frankų ....... $5.78%
Italijos 100 lirų ....... $4.40%

Lietuvos 100 Mtų ... ...... fel'O.Oh
T/enkų 100,000 markių ............ 40c
Norvegijos 100 kronų ..............  $16.12
Olandų 100 kronų ..........   $39.26
Šveicarų 100 kronų ........... $17.86
Švedijos 100 kronų.... ;.... $26.55
Vokietijos 1,000300 markių .... 1c 

te Banko viršininkams, žino
ma, yra nesmagus, nors ban
kas v pinigiškai yra pilnai ap
saugotas ir yra tvirčiausias 
lietuvių bankas.

— Reporteris.

Universal State Banko prezi
dento paaiškinimas.

Prašau Tapnotų šį paaiškini
mą patalpinti Geri). Tamstų 
laikraštyje:

Kadangi anglų laikraščiuose 
tilpusios žinios sąrišyje su mu
sų Banko buvusiojo kasieriaus 
pagelbintnko Č. S. Pavieto 
pražuvimu nėra pilnos ir iš 
dal|cs yra klaidingos, šiuomi 
pranešam Tamstoms ir vi
siems Lietuviam, kad būvu sis 
musų Banko kasieriaus pagel- 
bininkas C. S. Pavietas neat
silankė į darbą panedėlyje iš 
ryto, rugsėjo 10 š. m. ir dabar 
jis yra jieškomas Insurance ir 
Bond kompanijų, kurios turi 
uždėjusios už jį bondsą; tas jo
jo bondsas net keletą sykių 
galėtų padengti tą mažą su
mą pinigų, kurią Pavietas bu
tų pasiėmęs arba išleidęs.

Iš buvusių pas Pavieto ant 
rankų pinigų tik visai maža 
sumą nesurandama, taip kad 
musų Bankui tas nedaro jo
kios reikšmės, nes kiekviena 
jo paimtą dolerį atmoka Insu
rance ir Bond Kompanijos.

Šį pranešimą skelbiu Gerb. 
Lietuvių visuomenei ir musų 
Banko kostulmeriams, kad ne 
patikėtų visokiems melagin
giems gandams, kuriuosie kaip 
paprastai tokiuose atsitiki
muose, visai nepamatuotai pa
leidžia piktos valios žmonės, 
o Banko kostumeriaj be reika
lo dažnai pražudo savo pro
centus kilnodami pinigus iš 
vieno banko į kitą.

Užpakalį musų Banko sto
vi lllinojaus Valdžia ir Chica
go Clearing House A asocia
liom Jie skaito musų Banko 
kaipo vieną iš tvirčiausių ir 
tpiarvySijctyi/r, leliji

nei vienas centas žmonių pini
gų negali žūti.

Bukitle gerbiamieji musų 
kostuineriai, ramus kaip visa
dos, ir auginkite šį didžiausi 
Lietuvių Banką, nekreipdami 
jokios domės delei šio menko 
atsitikimo.

Su gilia pagarba, 
Universal State Bank

Joseph J. Elias, Prez.

Piratai apiplėšė eiliny laivy
Paėmė $20,000 ir kelis įkaitus.

HONGKONG, rūgs. 11.
Piratai užpuolė chinų laivą 
Hsing-Uhang. Į laivą jie įsiga
vo kaipo pasažieriai. Kai jų 
vadas davė atatinkamą ženk
lą, jie puolė jūreivius ir pasa- 
žierius. Jie laimėjo $20,000 ir 
priedui dar pasiėmė devynis 
pasažierius ir kelis jūreivius, 
kai^po įkaitui.

Penki Italijos povandiniai lai
vai išplaukė iš Corfu.

ATĖNAI, rūgs. 12. čia 
gauta žinia, kad iš Corfu iš
plaukė penki italų povandini- 
niijai laivai. Bet kol kas nesu
žinota.

Dora Vokietijoje stovinti labai 
žemai.

NEW YOBK, nigs. 12. — 
Vokietijos žmonės stačiog ba
dauja. Taip sako sugrįžęs iš 
Berlino Dr. Morris Clark. Bet 
gal niekur nepraleidžiama taip 
“liinkstaiai” naktys, kaip Vo- 
kTetiijoje. ištvirkimas yra ne- 
įmaino!nta». Moterys parsiduo
da vien tik už pavalgymą.

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Kaikurių rub- 
siuvių streikierių šiandie bu
vo teismas net dviejose vieto
se. z

Viename teisipe bu'vo patrau 
k tos dvi m o torį s kam jos ske- 
bus vaišinusios su žaliais kiau
šiniais ant 33 ir Halstcd gat
vių. Unijos advokatui reika
laujant teismas tapo atidėtas 
ant dešimt dienų.

Antrame teisme |(Maxwel- 
lo) streiklaužys Martinas 
Naujokas buvo apskundęs 
streikierį Johnsoną buk šis, 
kada niekas nebuvo namie, 
įlindęs pro langą ir sugadinęs 
jo visus rakandu.?. Ale Naujo
kas pats nežino, kas tai pada
rė, 'tik jiisal’i remiasi 
emtra streiklaužio sakymu, 
tai yra James Tauro. 
Pastarasis teisme buvo prišal
kintas ir sakė, kad Jos. John
son buvęs pas jį atvažiavęs į 
namini da su keliais vyrais ir 
sakęs, kad, girdi, jeigu tu ne
nustosi streiklaužiavęs, tai aš 
tavo forničius s upj austysi u. O 
po koleto) dienų tas atsitiko ne 
su Tauro f orinčiais, alc su 
Martino Naujoko, Ir jie tikrai 
manė, kad tai John šono dar
bas. Girdi, mudu dirbava už 
ske'bus, o jisai* streikuoja, tai 
jisai tai ir padarė.

Teisėjas klausinėjo tiktai 
skundikus ir reporteris sutašė 
žodis į žodį, ką Tauras su Nau
joku kalbėjo, ir Jolųison (lie
tuvis) yra išteisintas. Dabar 
unijos advokatai ketina trauk
ti į teisiną Naujoką su Tauru, 
ka'm jie be jokio reikalo buvo 
areštavę streikierį ir <la poli
cijos nuovadoje lifepe jį muš
ti. žilame teisme unijai net 
nė advokato nereikėjo: tikra
sis advokatas nebuvo atėjęs, 
ale jojo koksai “denčikas”, tai 
šis nekaip čia atrodė ir streik- 
laužikai mane, !ka<l jau strci.kie- 
ris ir važiuos j belangę/ ale 
taip nebuvo. Manysime, ką uni
jos advokatas pasakys vėliaus 
apie tuois du streiklaužius — 
Naujoką ir Taurą, nes jiedu 
atvirai pradėjo kovoti prieš 
siuvėjų uniją ir manų likti 
skobais ir būti priešais visų 
organizuotų siuvėjų.

Iš abejų teismų streikieriai 
buvo susirinkę į unijos svetai
nę ir čia- jie laikė paprastą 
kasdieninį susirinkimą. Strėi- 
kieriai nieku bildu negali at- 
sidyvyti iš Naujoko ir Tauro 
kad tik jiedu buvo teisme iš 
viršaus šimto dabatč esančių 
skebų dirbtuvėje.

Apmokame iLietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
j Naujienų ofisų ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresų.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

HAUJ9ENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L

Taipgi su streiklaužiais
draugavo ir jiems patarnavo 
daktaro Graičuno sūnus. Tei
sme streikieriai ant šio nesakė, 
kad ir jisai yra skobais, ale tik 
jų draugas. Teisme streikie
rių buvo apie 10; antrame tei
sme taipgi buvo apie tiek.

Nekurie streikieriai šiandie 
teisine tarpe savęs pradėjo 
kalbėtis: girdi, delko tas Ja
mes TaUras dabar yra taip su- 
kndęs; sakosi gerai uždirbąs 
ir kodėl jam tatai neina į kū
ną? Matomai, streiklaužiams 
neina j sveikatą. Taipgi Mar
tinas Naujokas buvo streikie
rių nužiūrėtas: jisai gerai 
atrodąs, tik kažko yra nusimi
nęs ir teisine visą laiką galvą 
kasėsi...

Policijos irgi buvo nemažai: 
netik viduje stovėjo, ale ir 
šalygatviai buvo apstatyti.

—Toks kaip kriaučius.

Miliūnas našlaičiu 
Ukrainoje

Jie niekeno neprižiuriami vai
kšto iš vietos į vietą, kęsda
mi badą ir šaltį.

NEW YORK, rugsėjo 11. — 
Ukrainoje dabartiniu laiku 
bastosi iš vietos į vietą vienas 
milionas suviršum našlaičių. 
Jie veda stačiog gyvulišką gy
venimą maitindamiesi žole ir 
šaknimis arba karts nuo karto 
gaudami išmaldų iš skurstan
čių kaimiečių..

Biesiartinanti žiema lemia 
tie’nits nleilaimiingiems ^našlaii- 
čiams badą ir įvairias ligas.

Tokį pareiškimą padarė žy
dų šelpimo komitetas, kuris 
rūpinasi sukurti $3,000,000 
fondą Ukrainos šelpimui. v

$25,000 už atatinkamą išradi
mą chemijos srity.

MIEWAUKEE, rūgs. 11. — 
N'C!W Yorko Allicd Chemi

cal and Dye 'Corporation pa
skyrė $50,000. Tie pinigai bus 
naudojami teikimui pasižymė
jusiems chemikams dovanų. 
Kas metai bus paskirta $25,- 
000 už geriaušį išradimą che
mijos srityje.

ŠIANDIE—apsiniaukę; ma
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6 valandą, leid
žiasi 7:5 vai. Mėnuo teka 8:22 
valandą ryte.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Žiauri barbarybė
Kazibarynai, Tauragės aps., 

Batakių vaisė. Rugp. 8 d. pie
tų laike, koks tai valkata ra
dęs ganykloje kumelę, ar tai 
iš piktumo ar dėl kito ko dal
giu ar peiliu perpiovė jai gerk
lę. Savininkė, 'išgirdusi gyvu- 
io kriokimų, eina žiūrėti, žiu- 
i — kumelė kraujais aptekus 
iksto, daužosi po ganyklų, 
"asiišaukė kaimynus, ipamatė, 

kad kumelė pripiauta, bet dar 
gyva. Skubiai, tų pačių dienų, 
nuvedė gyvulėlį pas gydytojų, 
bet šis atsisakė gydyti. Reikė
jo pribaigti. Nuostolis —• apie 
600 litų.

Girdėtis, kur tai vėl buvęs 
panašus atsitikimas. (L. Ž<

žmogžudybė
Seda.— Liepos pradžioj vieš

keliu Ž. Kalvarijos link snaus
damas važiavo senis alsėdiš
kis žydelis su prekėmis. Už
puolė jį plėšikas ir nužudęs 
kišenėse radęs: vienoj 5 c., ki
toj 1c., viso — 6c. Pinigų ma
žai teradęs, skolinęs iš vežimo 
prekių: cukraus ir miltų. Po 
nekurto laiko galvažudys su
sektas, juo pasirodė Lieplau

kės (Telšių apskr.) parapijie
tis, kuris tardomas viskų pri
sipažinęs. (L. Ž.)

Lietuvos valdžia neleidžia 
darbininkams organizuotis

(Musų korespondento).

Kaunas, rugp. 18. — “Nau
jienose” jau buvo rašyta, kod 
praėjusiais 1922 m. gegužės 
mėnesyje sustreikavus Kauno, 
Šiaulių ir Virbaliaus gelžkelių 
dirbtuvėms^ Valdžia uždarė 
Gelžkeliečių Profesinę Sųjun
gų. Uždarė už tai kad tos sų- 
jungos iniciatyva tapo paskelb
tas gelžkeliečių streikas, Gelž
kelių valdybai atsisakius pa
tenkint išstatytus gelžkeliečių 
ekonominius reikalavimus.

Turėdami savo Profesinę 
Sąjungų prie šiolaikinės apla
mos krašto padėties gelžkelie- 
čiai nors, tiesų pasakius, ne 
ką tegalėjo nuveikti, bet visgi 
kaipo organizuota masė rim
čiau galėjo kovot už pagerini
mų savo būvio, negu neturint 
jokios savo organizacijos. Ir 
dėlto . gelžkeliečiai suprasdami

o|rgan|izuotumo svarbų dėjo 
pastangų atgaivinti valdžios 
numarinti) jų savo Profesinę 
Sąjungų. Sąjungos įkūrimo 
iniciatorių rupesniu buvo su
statyta Gelžkeliečių Profesi
nės Sųjungos įstatai, o 25 ko
vo š. m. “Socialdemokrato” 
Redakcijos bute, Kaune, Są
jungos įkūrimo tikslais įvyko 
gelžkeliečių konferencija, ku
rioje be kauniškių dalyvavo iš 
įžymesniųjų (provincijos vietų 
gelžkeliečių rinkti atstovai — 
viso 35 žmonės.

Minėtoje konferencijoje bu
vo perskaityta ir priimta Sų
jungos įstatai, išrinktais 5na
rių laikina valdyba, kurios už
davinys buvo paduoti valdžiai 
Užtvirtinti įstatus ir pradėt or
ganizuot Sųjungų. Valdybai 
padavus užtvirtinimui Sųjun
gos įstatus iš valdžios ilgai ne
buvo jokio atsakymo. Gi da
bar nesenai gautas atsakymas, 
kad dėl esančio Lietuvoje ka
ro stovio gelžkeliečiams kurt 
Profesinė Sąjunga neleidžia
ma.

Taigi kaip matome, Lietu
vos valdžia organizuotų dar
bininkų bijosi, o kad pasek
au ingiu u galėtų j Uos slopinti 
ir indleist organizuoti^, tam 
tikslui ji laiko karo stovį, nes 
kitaip neturėtų kuo pasitei
sink Kitokio tikslo laikyt ligi 
šiol karo stovį juk nėra. Da
bar Lietuvai iš lenkų pusės 
karo pavojaus, ar bolševikiško 
perversmo, nėra. Visiems aiš
ku, kad Lietuvos liaudyje bol
ševikai neturi įtakos, o lenkai, 
nors jie ištikrųjų turi savo 
grobuoniškų siekių ir jiems 
Lietuva labai norėtųsi užgrob
ti, bet dėl esamosios dabar 
pasaulinės situacijos vargu jie 
išdrįs daryt tokį rizikingą 
žingsnį. —Lietuvos darbiu. v

LIETUVON—
užrašykite tavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgstat

V ------ — ■/

Lietuvos valdininku 
reikalavimai

Šiauliai. — Š. m. rUgpiučio 
mėn. 11 d. įvyko Valstybinių 
Įstaigų Tarnautojų Pr. Sąjun
gos Šiaulių Skyriaus visuot. 
susirinkimas, kuris apsvarstęs 
atlyginimo ir koperatyvo klau
simus priėmė sekančias rezo
liucijas.

1. Lietuvos valstybinių įs
taigų tarnautojai kantriai 
laukdami nors dalinai išpil
dau t Vyriausybės duotų paža
dą (“Lietuva” 211 (1033) Nr. 
iš 1922 m. 19/X “kad apie 
vargingų tarnautojų padėtį ne
bus reikalo ir kalbėti”) labai 
apsivylė, nes Seimas, priimda
mas Valdžios atlyginimo pro
jektą, pridėjo žemesnioms ka
tegorijoms tiktai po 20' litų, 
vis skųsdamasis, kad nėra pi
nigų, bet tuo metu, neatsi
žvelgiant į sunkių šalies eko
nominę padėtį, aukštesniųjų 
kategorijų tarnautojams rado 
isgi lėšų pridėti net po 400 

i tų mėnesiui, nors jie nesuly- 
inamai geriau negu žemesnie

ji tarnautojai buvo aprūpinti.
—Todėl mes, Šiaulių mies

to valstybinių įstaigų tarnau- 
tojaįi, apsvarstę visapusiškai 
algų pakėlimo klausimų, ran
dame, kaip Valdžios taip ir 
Seimų, pa'siejgimų 'netelisUngu 

^(dargi pajuokiančiu žemes
niuosius tarnautojus) ir pro
testuojame prieš jį.

2. Pilnai sutikdami su* Cent
ro Valdybos nustatytu ir Vy
riausybei patiektu ekzistenc- 
minimumu, prašome Centro 
Valdybos griežtai reikalauti jį 
gyvenimai! įvykdinti ir • ipasi- 
žadame Centro Valdybų tuose 
žygiuose visais galimais bu
čiais remti.

3. Prašyti Vyriausybės, kad 
ji kredįduotų dabar esantį 
įvairių įstaigų tarnautojų ko- 
peratyvų ir tuo suteiktų me
džiaginę valstybinių įstaigų

tarnautojams paramų.
—C. V.R. V.

Seniau taip būdavo, kad rankos labai 
nuvargdavo ir nugara skaudėdavo 

nuo velėjimo ant lentos —

Ketvirtadienis, Rūgs. 13, ’23
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Neužginčyjama T eisybė

m

Kiekvienas išduotas sta 
tementas kas link gry

numo ir gerumo Bor- 
den’s 

yra patvirtinta faktais 
- jus galite tai klausti.

Selected” pieno

F—6

Pirkit Svies
tų ir Kiau
šinius nuo 
Borden ve

žiko.
BORDENS
ErmlioductsCo. of-Illinois 

Eranklin 3110

VAKAR - velėjimas iki skaudėjimo
ŠIANDIEN - mirkymas užima vietą velėjimo

Visas tas nugarą laužantis darbas 
pranyko ant visados- jums nereikia 
daugiau vargintis vėlė j ant ant lentos

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.

Paklodės, rankšluosčiai ir žiurstai. 
Romperiai, marškiniai ir dėvėjimui 
rūbai. . I )

Kaip sunku būdavo juos mazgoti su 
šmotu muilo. Koks tai būdavo sunkus 
darbas muilinti su njuilu labiau įdėvė- 
tas vietas ir paskiau pasidėjus ant len
tos velėti sušlapusius ir sunkius rubus.

Ir nežiūrint to, jus neatsisakydavot 
nuo to sunkaus nugarų laužančio darbo, 
kad tik turėjus švarius skalbinius, ku
riuos taip mėgsta visos Amerikos mo
teris.

Šiandien kaip lengva yra įgyti tuos 
visus skalbinius švarius ir baltus.

Tas naujos mados muilas išima 
nešvarumus lauk

Tik leiskite, kad mirkymas užimtų 
vietų velėjimo. Valančios Rinso putos 
veikia labai gerai kiekvienoje siūlėje ir 
raukšlėje. Juos paliuosuoja. visus ne
švarumus be susilpnimo nors vieno 
siūlo.

Net apykaklės ir rankogaliai, keliai 
ir alkūnės žaidimo rūbų — tos labiau
siai susitepusios vietos — paliuosuoja 
labai lengvai visus nešvarumus. Tik

labai lengvo velėjimo reikia užbarščius 
biskį sauso Rinso.

Jus nereikalaujate keisti &ivo skalbi
mo papročių kuomet jus vartojate Rim 
so. Tik vartokite jį vietoje šmoto mui
lo ar tai mirkymui, virinimui arba skal
bimo mašinoje.

Tik ištirpykit — vartokit užtektinai 
— mirkykit

Rinso ištirpsta šiltame vandenyje tuo
jau ir visai. Padaro tirštų ir gerų mi
šinį dėl skalbinių. Įpilkite to mišinio į 
jūsų lovį ir dapilkite drungno vandens 
iki lovys bus pusiau pilnas. Bet žiūrė
kite, kad putos butų viršui, kad ir skal
biniai bus sumerkti. Jei jų nėra viršui, 
dadėkite daugiau Rinso mišinio pakol 
jos peatsiras.

Leiskite skalbiniams pamirkti valan
dų — jei norite ir per naktį. (Spalvuoti 
skalbiniai, suprantama, neilgiau kaip 
pusę valandos). Paskiau išgręžkite. Jus 
pamatysite, kad jūsų skalbiniai yra bal
tesni — kaip niekuomet pirmiau.

Sekite patarimų didelių išdirbėjų 
skalbimui mašinų — vartokite Rinso ju

bėjų rekomenduoja Rinso kaipo dėl ge
resnių pasekmių.

Didžiausi muilo išdirbėjai pasaulyje, 
išdirbėjai Lux, išdirbinėja Rinso. Jis 
yra saugus ir lengvas vartojimui šeimy
nos skalbiniams kaip Lux yra vartoja
mas dėl plonų skalbinių.

Gaukite Rinso šiandien bile kokioj 
grosernėj arba departamentinėj krau
tuvėj. Ten yra dvi mieros, paprasta 
miera ir didelis naujas pakelis* 
Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

si! mašinose, šešiolika didesnių išdir-

TAS NAUJOS MADOS MUILAS UŽIMĄ VIE
TĄ ŠMOTĄ MUILO IR PADARO SUNKŲ 

VELĖJIMĄ NEREIKALINGU.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-Į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PC M TAS JUMS BUS j 

ANT NAUDOS. t

S, L, MAS CO.

809 W. 351h SU Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiarr. lįmgus ir 
Parduodam Laivakortes.

'■ i."'—

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

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, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
> .................... ............. .

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v. w. Rutkauskas' 
Advokatas

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

Vak. 3223 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
LAWYER Lietuvys Advogatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., , Chicago, III.

V J

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ii 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
«a. ,

Viskas yra paaukuota dėl umaui iS- 
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..........  $18Z1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $30,00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui 'sportiško modelio 2 kelntaį 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 b 
$27.50. Dabar .................<........  $18.5*
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $J2,50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

l-mos durys į rytus nuo Halst%> 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig f /rt 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vaK^m 

Nedčliomia nuo 8 ryto lig 3 po pisi,
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugsėjo 13, 1923. Eilinis No. 23

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, Ilk
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeza, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI: i

A. Grebelis, 10321 Indiana Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 2538 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4101 So. Riclpnond St.

— visi ChicaRo, III.

Musų atsakymas 
komunistams.

(Šis straipsnis yra 
(Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos atsaky
mas komunistams. Ka
dangi straipsnyje lie
čiami dalykai Įdomus 
yra ir Amerikos drau
gams, lodei mes jį iš
tisai perspausdiname iš 
“Socialdemokrato”. Pa
tariame draugams ši 
straipsnį atydžiai per
skaityti).

Liepos 17 dieną musų Parti
jos Centro Komitetas yra ga
vęs iš Lietuvos Komunistų 
Partijos C. K. laišką, kuriame 
Lietuvos komunistai siūlo 
mums" sudaryti bendrą darbi
ninkų frontą Lietuvoje. “Vis 
aiškiau darosi, — rašoma ko
munistu laiške, — kad kas da
bar eina prieš bendrą darbinin
kų frontą, kas jį ardo, tas vis- 
viena kokiomis priežastimis- aiš
kina savo atsisakymą nuo ben
dro fronto, faktinai sąmonin
gai ar nesąmoningai paturi 
darbininkų priešų užpuolimą 
ant darbininkų.” Laišką rašyti 
komunistus paraginusi ypatin
gai pasunkėjusi Lietuvos dar
bininkų ir mažažemių padėtis, 
kuriuos sutartinai puola Įnir
tę darbdaviai ir valdžia ir ruo
šiasi naujai pulti įsistiprinę 
Seime reakcininkai. “Bendrą 
darbininkų frontą, — komu
nistų nuomone, — privalo rem
ti Lietuvos Komunistų Partija, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija ir profesines sąjungos. Bet 
kad kova butų pasekminges- 
nė, reikia rūpintis įtraukti j 
Bendrą frontą taipogi darbi
ninkus federatus ir darbinin- 
ki>,,' organizuotus įlotose or
ganizacijose be tautų skirtu
mo”.

Laiške siūloma ir bendros 
kovos platforma, išviso 19 
įmuktų, kurių vienas pirmųjų 
kalba apie kovą už 8 valandų 
darbo dieną, o paskutinis apie 
sudarymą darbininkų ir (ma
žažemių valdžios. 16-tas punk
tas mini apie kovą prieš pro
fesinių sąjungų skaldymą.

“Jei jūsų partijos Centro 
Komitetas, — rašoma toliau, 
— ir šiuo kartu neras galimu 
tartis su mumis jokiomis są
lygomis, mes pasiliekam sau 
teisę kreiptis kaip į atskiras 
L. S.-D. P. organizacijas, taip 
Į s.-d. darbininkus ir jūsų par
tijos šalininkus, kad eiti prie 
bendro darbininkų fronto su
darymo...” “Jei L. S.-D. P. 
viršūnės ir pasisakytų prieš 
bendrą darbininkų frontą, net 
jei griautų jį, mes visgi nenu- 
ilsdami kviesime darbininkų 
masis prie btendro fronto, nes 
mes žinom, kad jo sudarymas 
būtinai reikalingas darbininkų 
masėms”.

Tokios yra pagrindinės laiš
ko mintys.

Atsakydami į padarytą mums 
pakvietimą, pirmiausia mes 
turėtume pasveikinti komu

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 2538 Charles
ton St., Chicago,- III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 1642 W.
Monroe St., Chicago, III.

nistus, kurie bendro darbinin
kų fronto reikalingumą nu
šviečia gana teisingai. Turėtu
me juos pasveikinti ir už pasi
ryžimą kovoti prieš profesinių 
sąjungų skaldymą. Tai yra 

j misų stenąs obalsis, kurį galų 
gale komunistai pripažino. Ma

loniai mus stebina irta aplin
kybė, kad komunistai jau ma
to pas mus organizacijas ir 
darbininkus. Pirmiau jie buvo 
linkę matyti musų Partijoje 
tiktai vadus be armijos. Da
bar jie mato pas mus organi
zuotus darbinih'kus (ir mato 
ne be reikalo, nes musų, bet 
ne jų obalsiai pasirodė teisin
gi-

Pripažinus bendro fronto 
reikalingumą kyla tolimesnis 
klausimas, iš kokių elementų 
tas frontas gali būti sudarytas. 
Mums neaišku, apie kokius 
darbininkus, “organizuotus ki
tose organizacijose”, neskai
tant komunistų, socialdemok
ratų, profesininkų ir federan- 
tų, kalba laiško autoriai. Tur
būt apie lenkų tautininkų, šv. 
Juozapo ir kitų šventųjų orga
nizacijų narius. Tą klausimą 
mes paliekame atvirą.

liet ir fedterantai, musų 
žvilgsniu, bendram frontui 
medžiaga yra visai netinkama, 
ypatingai, jeigu čia prijungti 
dar politinius uždavinius, kaip 
darbininkų — valstiečių val
džios sudarymą ir panašiai. Ko
munistams turėtų būti žino-, 
ma, kad reakcijos režimą Siel
ine, dėl kurio nusiskundžia 
laiško autoriai, kaip tik smar
kiausiai palaiko darbo federa
cija. Vieno federanto “lum- 
biška” argumentacija I Steime 
į “kuopininkų” pakvietimą su
daryti bendrai darbininkų- 
valstiečių valdžią, daug ką pa
aiškina. Pagaliau ir II Seime, 
svarstant (Teisingumo (Minis
terijos sąmatą, kuomet musų 
frakcijos atstovas, kalbėdamas 
apie laikomus politinius kali
nius, pasakė, kad prieš idėjas 
reikia kovoti idėjomis, tuojau 
pasikėlė kitas federantas ir iš 
tribūnos pareiškė, kad čia jos 
žmoniškumas nepritaikomas. 
Taigi m’es manome, kad pro 
visokius federantUs, ir tuos, 
kurie moka argumentuoti, ir 
tuos, kurie moka tik rąžančių 
kalbėti, šiuo tarpu butų gali
na praeiti tylomis.

Dabar apie musų santykius, 
‘kadras frontas darbininkams 

kalingas, kalbos nėra. Tik 
labai gaila, kad komunistai ne
pradeda bendro fronto nuo Ru
sijos. Jeigu Rusijoje komunis
tai susitaikytų su kitomis so
cialistinėmis darbininkų klasės 
organizacfijomis, duotų darbi
ninkams žodžio ir susirinkimų 
laisvę, nevaržytų profesinių są
jungų, atsisakytų nuo savo 
partijos diktatūros ir įvykintų 
demokratizmą (nors darbinin
kų tarpe, apite ką kalba net 
kai kurie toliau matantieji ko
munistai, mes manome, kad 
bendras frontas tarptautinėje 
plotmėj ir pas mus Lietuvoj 
įvyktų be ilgų kalbų. Bet kuo

met Rusijoj žiauriausiu budu 
persekiojama jhooialdemokratų 
partija, tremiama į šiaurės sri
tis darbininkų masės tik už 
tai, kad jie yra socialdemok
ratinio nusistatymo, kuomet 
darbininkai ipavarom/i iš Jfab- 
rikų už savo politinius įsitiki
nimus ir marinami badu, — 
sutikite, vyručiai, kad tuo pa
čiu laiku Lietuvoj siūlyti 
mUms bendrą frontą truputį 
nepatogu... Nepatogu • pir
miausia todėl, kad vistiek to
kio siūlymo nuoširdumu nieks 
rimtai netikės.

Lietuvos komunistai jau ne
be pirmą kartą siūlo musų 
Partijai sudaryti bendrą su 
jais kovos frontą prieš darbi
ninkų priešus. Suvienyti darbi
ninkų jėgas bendrai kovai, — 
tai šiandien pirmaeilės svar
bos reikalas. Bet ir šio komu
nistų pasiūlymo mes skaitome 
negalima svarstyti iš esmės. 
Visų pirmą dėlto, kad jungti 
darbininkų jėgas ^kviečia tie, 
kurie jas nuolat skaldė ir silp
nino nuo pat savo atsiradimo 
dienos. Mums pakartotinai ten
ka priminti Lietuvos darbi
ninkams, kad komunistų par
tine politika sugniuždė pas 
mus profesines sąjungas ir kuo 
gagėdama ardė socialistines or
ganizacijas. Vietoj pratintų 
minias sąmoningai ir patva
riai kovoti, komunistai tik pe
nėjo jas išpustais pažadais 
užvylė jas, sudemoralizavo ir 
pakirto darbininkų pasiryži
mą kovoti ankščiau, negu juos 
puolusi reakcija.

Komunistai tebekrikdina 
darbininkų jėgas ir dabar. Pa
staraisiais Svirno rinkimais ne 
tik buvo pastatyti atskiri “dar
bininkų kuopų” sąrašai darbi
ninkų balsams skaldyti, bet ko
munistai nieko nepadarė, kad 
tiems sąrašams tekusius bal
sus apsaugotų nuo visiško žlu
gimo. Komunistai, dabar dė- 
damies darbininkų jėgų vie- 
nytojais, kaltina mus, kam 
blckavomės su valstiečiai. Bet 
patys jie nei vienoj’ apygardoj 
nepasiūlė mums, kad butų su
blokuota darbininkų sąrašai. 
Priešingai, kai dviejose apy
gardose tas siūlymas buvo 
jiems patiems padarytas, ko
munistai neskaitė reikalinga 
net atsakyti. Tuo budu, komu
nistams padedant, žlugo apie 
26 tūkstančiai darbininkų bal
sų. Iš to žlugimo susistiprino 
tiktai darbo federacija ir krikš
čionys.

Pagalios ir dabartinis ko
munistų pasiūlymas turi gry
nai ardomojo pobūdžio. Ko
munistams rupi sukiršinti mu
sų Partijos narius su Partijos 
vedamaisiais organais, sukel

ti nesusipratimų musų tarpe, 
suskaldyti musų organizaci
jas ir jas pakrikdinti. Ir todėl 
mes n esi leidžiam e svarstyti 
klausimo iš esmės, nekritikuo- 
jame nei komunistų teikia
mos platformos, nei jų dabar
tinės padėties supratimo. Ko
munistų siūlymas jau dėlto 
mums nesvarstytinas, kad jis 
yra nesąžiningas, turi provo
kacinio pobūdžio; turi tikslo 
ne vienyti darbininkų jėgas, 
bet įnešti į jų tarpą naujų ne
susipratimų ir dar labiau jas 
susilpninti. Mes skąitome ne
galima stoti į vienos kovos ei
les su* žmonėmis, kurie savo 
veikimą pagrindė klasta. Mums 
be tikslo butų derėtis su tais, 
kurie dar šaukdami mus vie
nybėm laiko užanty akmenį. 
Be moralinio pasitikėjimo vie
nų kitais mes skaitome nega
limus bent kokius bendrus, 
dorai vykdomus žygius, o pa
sitikėti komunistais mes tuo
met tegalėsime, kai jie pradės 
į mus kalbėti ne žodžiais, bet 
darbais.

Mes nenorim ypatingai kal
tinti vien Lietuvos’ komunis
tus.

Lietuvos komunistų taktika 
bendrojo fronto klausimu, 
tiek ir kitais svarbesniais atsi
tikimais nustato Maskva, ne 
jie patys. Gi Maskva ir darbi
ninkų jėgų vienijimo reikalu 
visuomet laikėsi veidmainin

NAUJIENOS, Chicago, UI.
gos, kartais net klastingos po
litikos. Kai praėjusiais metais 
Europos socialistinis proleta
riatas, jausdamas neatidėtiną 

reikalą išlyginti ir suderinti 
darbininkų frontą, iškėlė min
tį sukurti vieną socialistinį 
darbininkų Internacionalą, Ru
sų komunistai pasistengė iš 
to sumanymo pasidaryti tik 
politinį sau biznį. Kaip tos jų 
pastangos nuėjo niekais, • jie 
griežtai atsimetė nuo darbo 
suvienyti darbiai nikus pasauli
nių mastu. Kai tas sumany
mas socialistinių partijų pa
stangomis vis tik liko pribren- 
dintas ir įvyko Hamburgo 
kongresas, komunistai, para
ginami iš Maskvos, bandė iš
ardyti patį kongresą. Ham
burgo socialdemokratų organi
zacija turėjo apstatyti kong
reso posėdžių ruifius savąja 
sargyba, kad apsaugotų juos 
nuo komunistų įsiveržimo. 
Tai toki komunistai darbinin
kų vienybės kovotojai.

šiandie komunistų reikalai 
ir Lietuvoje ir kituose Europos 
kraštuose atrodo labai liūdnai. 
Jų nedovanotinos klaidos, su
stiprinusios reakciją, gavo tin
kamo įvertinimo ne tik socia
listiniai (susipratusiuose prole
taruose, bet ir klasiniai dar 
icsubrendusiose miniose. Ko
munistų įtaka vis labiau puo
la, o socialdemokratinis darbi
ninkų judėjimas vis auga ir 
stiprėja. Tas pats dedasi ir pas 
mus Lietuvoje. Pradėję, jau4 ir 
anksčiau bankrutuoti, komu
nistai visą savo ubagiškumą 
parodė I Seimo metu. Paskuti
niai Seimo rinkimai parodė, 
kaip komunistų darbuotė įver
tina eiliniai Lietuvos darbi
ninkai. Įklimpę į principinių ir 
taktinių prieštaravimų balą, 
jie dabar bando iš klampynes 
išjoti ant arkliuko pavidale 
bendro darbininkų fronto.

Mes telksime Lietuvos dar
bininkus į klasines organizaci
jas, • stiprinsime jų kovos fron
tą, organizuosime jų atsparu
mą prieš reakciją ir jeigu ko
joje už realinius politinius ir 
ekonominius darbininkų kla
sės laimėjimus mes susitiksi
me su komunistais kaipo tos 
kovos bendrininkai — bendro 
fronto klausimas bus savaime 
išrištas. Bet mes nei patys ne- 
paseksim komunistų kebais, 
nei neleisim, kad jie klaidin
tų Lietuvos darbininkus klas
tingai keliamais obalsiais.

----- ------ ---

LSS VIII Rajono konferen
cijai besiartinant

LSS VIII Rajono centro komi
teto tarimu to Rajono kuopų at
stovų konferencija įvyks šio mė
nesio 30 dieną.

Taigi konferencija čia-pat. 
Kuopoms belieka tik stropiai tai 
konferencijai prisiruošti —■ šau
kti savo susirinkimus, apkalbė
ti įvairius organizacijos reika
lus, išrinkti delegatus, duoti 
jiems instrukcijų etc. Konferen
cija yra ta įstaiga, kuri nusta
to visą tolimesniojo darbo pro
gramą, idant musų kova su prie
šais neštų didesnių vaisių. Ko
vai su priešais reikia geros, tvir
tos, disciplinuotos organizacijos, 
ir busimos konferencijos uždavi
nys siektis to su didžiausiu pa
siryžimu ir energija. O dėlto rei
kia, kad visi įiiiopų atstovai bu
tų tinkamai prisiruošę.

Mus, darbo žmonių klasę, sle
gia musų išnaudotojai sunkia 
savo letena. Išvaduoti mus nie
kas kitas neišvaduos, tai padar 
ryti galime tik mes patys. Pa
tys turime tuo ru$ntis. Todėl 
patiems reikia veikti, patys tu
rime tapti stropiais organizato
riais, turime mobilizuoti kiek
vieną darbininką savon kovoto
jų armijon už laisvę, už švieses
nę ateitį, už Socializmą. Tai mu
sų uždavinys. Ir jei tik kiekvie
nas musų, kurie vadinamės ir 
didžiuojamės esą socialistai, im
simės darbo, neužilgio turėsime 
ne tik tokią armiją, kokią turė
jome 1919 metais, kurią komu
nistinė audra suskaldė, bet dar 
kur-kas didesnę.

Reikia pažymėti, kad tie au- 
drininkai, kuriuose dar liko šio
kia tokia socialistinė darbininkų 
solidarumo sąmonė, šiandie vėl 
norėtų grįšti į socialistinį judė
jimą, bet sąžinės graužiami dėl 
savo darbų nuveiktų to judėji
mo skaldyme, neturi reikalingos 
pilietinės drąsos; o tie, kur tos 
sąmonės visai nustojo, tebekle- 
joja, tebedrumsčia, tebeardo dar
bininkų vienybę.

Bet tuo mes nesirupinam. So
cializmo .principai išliko nesu
griauti ir nėsugriauna- 
m i. Musų vėliava išliko nesu
tepta. Tatai pamatė ir visi tie 
šiaudadušiaii, kuriuos (buvo suža
vėjęs bolševikinis muilo burbu
las ir dėl jo jie buvo apleidę so
cialistų eiles.

Socialistinis judėjimas vėl sti
prėja, socialistų eilės vėl auga, 
socializmo vėliava vėl patampa 
vienatinė pasaulio proletariato 
vėliava, po kuria jis- spiečiasi 
ir rikiuoja savo eiles įgalutinon 
kovon už išsiliuosavimą!

Laisvės Mylėtojas.

Pradėkime ruoštis
Kaip jau buvo pranešta, LSS. 

Pildomasis Komitetas yra nu 
taręs rengti dideles prakalbai 
visur, kur tik yra didesnė lie
tuvių koloniją.

Drg. Grigaitis, sugrįžęs iš 
Lietuvos!, apsiima apvažiuoti 
visas lietuvių didesnes koloni
jas sU prakalbomis.

Dabar priklauso Įnuo pačių 
kolonijų ar jos nori, kad d. Gri
gaitis atlankytų jas? Be abe
jonės, kad taip, nes kiekvie
nam yra labai žingeidu išgirs
ti, tų žinių, kurių d. Grigaitis 
parsivežė iš Lietuvos.

Drg. Grigaitis būdamas Lie
tuvoj mokėjo viską pastebėti 
ir turi daug ką apie tai papa
sakoti.

Kur tik yra LSS. Kuopos 
prašyčiau, kad tuojau sušauktų 
savo kuopų susirinkimus ir 
pasitartų dėl surengimo d 
Grigaičiui prakalbų. Kur nėra 
LSS. Kuopų, bet randasi mums 
pritariančių žmonių, prašyčiau 
jų sudaryti iš kelių draUgv 
komitetą ir pranešti man, ka
da jie norėtų surengti prakal
bas. 1

Darbar prakalbų surengimo 
nėra sunkus. Išlaidų irgi ne
daug. Rjeikia tik noro.

Subruskite, driaugai. (Atsi
liepkite urnai, kad butų gali
ma kaip reikiant sutaisyti vi
sas prakalbų maršrutas.

LSS Sekr. A. žymontas. 
1739 S. Halsted st, Chicago, UI.

Iš LSS kuopy veikimo
ILSS. 4-tos kuopos įvykęs ne

paprastas susirinkimas.

CHICAGO. — šauktasai ir 
rugsėjo 11 d. įvykęs 4-tos 
kuopos ‘^nepaprastas suisliriinki- 
mlas buvo ištikrųjų nepap- 
r ąs t-alis. , ^Jeptapralstais |jau 
tuo, kad nepaprastai gausiai 
atvyko narių ir nepaprastai 
punktualingaii visi susirinko. 
Sulyg minutės — Iyg*iai 8 va
landą — jau visi buvo salėje ir 
mitingas prasidėjo. Svarbiau
si dienotvarkės punktai buvo 
— balsavimas dėl LSS. Centro 
Komiteto buveinės, ir reikalai 
surišti su busimąją šio mėne
sio 31 d. VIII Rajono konfe
rencija.

Diskusijose dėl Sąjungos 
Centro buveinės, kuriai Pildo-' 
tmiasfis Komitetas proponuoja 
pasirinkti vieną iš dvilejų — 
arba' tą patį Chioagos rajoną, 
arba Bostono rajoną — did
žiuma nariį buvo tos nuomo
nės, kad' Centras pasiliktų 
Chicagos rajone^ Įmotivuoda- 
mi tuo, kad, šiaip ar taip, 
šioj apielinkėj yra daugiausiai 
kuopų ir kol kas ji yra beveik 
centras viso lietuvių socialisti
nio judėjimo Amerikoje. Del 
abejojimo, begu taį nebūtų 
laužymas Sąjungos konstituci
jos, kuri nusako, kad organiza 
ei jos centras vienoj ir toj pa
čioj apielinkėj tegali būti tik

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 \ 
vakare.

trečia, klausimas da- 
keliu, 

paduotai Sąjungos

esamosios konstitucijos
Sąjunga dabar

dvejus metus, kai kurių drau
gų buvo teisingai pastebėta 
kad, viena, su tuo konstituci* 
jos punktu jau dabar yra apsi
lenkta (Centras jau trys me
tai kaip Chicagos apielinkėj), 
antra, esti atsitikimų, kad są
lygoms pakitėjus tenka, dėl 
visumos labo, taikintis prie jų 
kad ir apsilenkiant su kuriuo 
nors 
punktu 
kaip tik tokį momentą pergy 
viena 
bar eina referendumo 
vadinas 
visumai išspręsti.

Buvo narių, kurie stojo už 
^laikymąsi konstitucijos literos 
ir turėjo tam savo argumen
tų, bet balsuojant pasirodė, 
kad didelė narių didžiuma pa-

Į Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
I AKUŠERKA
I 3101 So. Halsted St., kampas 31 gai 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
i Tel. Yards 11191

Baigusi akušeri • 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie:* 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pato 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims b 
merginoms; krei; 
kites, o rasite 
pagelbą.

;isakė už palikimą LSS Centro 
Chicagos apielinkėje.

VIII Rajono konferencijon 
delegatais išrinkta dd. Mišei- 
ka, Tverijonas, Skamarakas, 
Vainauskas ir Čeponis. . ‘

Paaiškėjus, kad LSS. Pildo- 
inasai Komitetas ruošia d. Gri
gaičiui prakalbų maršrutą, ta- 
’>o išrinktas trijų narių komi
tetas — dd. Vainauskas, Mi- 
šeika ir Krikščiūnas — kurs 
susižinos su Centro Sekreto
rium reikalu surengimo pra
kalbų vietoj.

Iš komisijos raporto paaiš
kėjo, kad rengtas kuopos sa
vybes piknikas pavyko gerai; 
Tors išlaidoms padengti dar 
trūksta $3.75 bet dar ne visi 
dalyviai yra atsilyginę ir ko- 
nisija tikisi, suikolektavus, pa
dengti visą be nuostolio kuo
pai. .

Narių mokesnių sumokėta 
šiame susirinkime $14.80 ir 
padengta kai kurios sąskaitos 
sumoj $8..

Susininkjim'ais buvo perdėm 
gyvas ir visi dalyvavusieji bu
vo gerame upe. Jei nariai visa 
dos taip gausiai '.lankytus, taip 
gyvai interesuotus organizaci
jos reikalais, butų galima tik 
pasidžiaugti ir pasakyti, kad 
garsiosios senosios Ketvir
tosios kuopos dvasia atgijo!

Ar ne, draugai?
Ogi tą dvasią atgaivinti juk 

nuo musų pačių priklauso.
Bandykime!

•— 4-takuopietis.

Partijos Žinios
NOMINAVIMAS KANDIDA

TŲ Į COOK KAUNTfiS 
TEISĖJUS.

Chicago. — Praeitą sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., Socialistų Par
tijos Cook Kauntės raštinės na
me įvyko vietos socialistų susi
rinkimas, kur tapo nominuoti 
socialistų kandidatai į Cook 
Kauntės teisėjus. Kandidatų są
rašas bus paskelbtas vėliau.

Ateinantį sekmadienį įvyks
' milžiniškas mitingas.*
Ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 16 d. ruošiamas milžiniškas 
susirinkimas, kuriame vyriau
siais kalbėtojais bus d. Wm. A. 
Cunnėa ir Emil E. Holmęs, pa
saulinio karo veteranų organiza
cijos sekretorius; pastarasis kal
bės tema “Pasaulinio karo vete
ranai ir jų siekimai” (reikia pa
žymėti, kad ta veteranų organi
zacija visai nėra militaristinė, 
kaip kad “Amerikos legionai”, 
bet radikalinė ir anti-nulitaristi- 
nė buvusių kareivių organizaci
ja).

Dr. Cunnea kalbės apie teis
mus ir “indžionkšenus”.

Susirinkimas įvyks didžiulėj 
Machinists’ Hali, 113 S. Ashland 
Blvd. Prakalbos prasidės kaip 
2:30 vai. po pietų.

Naujas socialistinės jau
nuomenės laikraštis į 
Iš Lietuvos laikraščių atšipi

nome, kad neužilgio Biržuose 
pradėsiąs eiti naujas Lietuvos 
socialistinės jaunuomenės mėne
sinis laikraštis vardu “Jaunasis 
Draugas”. Redaktorių - leidėju 
esąs d. J. Kirkilionis. Adresas 
toks: Biržai, Daukniškių kai
mas.

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

HERZMAN
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.

Dienonds: Cana! 
3110 arba 0275 
Naktj Drexel 955 
Boulevard 4180 

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonali

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

, 1 f 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. 
valfaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

u ...................... ....... ............................... ..

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th 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 0234 
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 pe piot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
lies. 1139 independence Blvd. Chicago

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

Optonietrtat 
Tel. Boulevard 64K7 
4649 S. Ashland Are 
Kampas 4 7-to. gat. 

2-ro. lutHib.

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: į
9 iki 12, 1 iki 8 dieną Į
ir 6:30 iki 9:80 vakare *

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

V ----- —7
' .... I ......

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki '*3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

, i ..............——

Telephone Armitagc 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandps: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutari j.
1510-12 N. Kobey St., Chicago
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Karo debesys 
tirštėja.

Nežiūrint to, kad Graikija 
sutiko priimti ir išpildyti vi
sus italų valdžios reikalavi
mus, Mussolini sakosi neke
tinąs evakuoti Corfu salą.
• Graikai, iš savo pusės, pa
siuntė ultimatumą Albani
jai, reikalaudami, kad jie iš
duotų italų ‘misijos nužudy
mo kaltininkus.

Tuo pačiu laiku aštrėja 
santykiai tarpe Italijos ir 
Jugo-Slavijos dėl Fiumės 
uosto, kurį Mussolini valdžia I 
nori prijungti prie Italijos. 
Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Jugo-Slavija gavusi 300 
milionų frankų paskolos iš 
Francijos amunicijai. O Ita
lijos valdžia, graikų žinio
mis, siunčianti ginklus bul
garams, kurie rengiąsi pulti 
jugo-slavus, jeigu šie stotų į 
karą su italais.

Taip iš įvairių pusių ren
kasi vis daugiaus ir dau- 
giaus karo debesų Balkanų! 
padangėje. Nors karo vei
kiausia nebus (kadangi visa 
Europa yra be galo pailsu
si), bet tas pavojus turi la
bai slėgti visą Europos gy
venimą.

Karo pavojaus atmosfero
je auga militarizmas, stiprė
ja reakcija ir skursta pro- 
duktingosios tautų jiegos. 
Ir kiek jau metų, kaip Euro
pa neįstengia išeiti iš tos pa
dėties! Tik kapitalistiniam 
imperializmui žlugus, joje 
prasidės normalus gyveni
mas. 1 I

Valdžios kišimąsi 
į pramonę.

tuvos sodžius unedaro tokio 
įspūdžio. Priešingai, Lietu
voje šiandie randi gana 
daug gerai pasiturinčių ūki
ninkų, ir neretas yra atsiti
kimas, kad ūkininkas leidžia 
po tris — keturis vaikus į 
gimnaziją.

Lietuvos ūkininkų padėtį 
reikia lyginti ne su tuo, kas 
buvo pirm karo, o su tuo, 
kas buvo tuoj po karo pa
baigos. Išėjus Lietuvai iš 

trobos, tai nebežino nė už I karo audrų, ūkis joję buvo 
ko tvertis. Be to, dar šiek kuone visai suardytas: nė 
tiek laikosi tie ukiaį kurie javų laukams sėti, nė gyvu- 
buvo prieš karą Viso pilni lių, nė pinigb, kuriuo butų 
ir nebuvo sunaikinti gaiš- galima kas reikia nusipirkti 
ro arba yra bent 2—3 geri Gi šiandie ūkininkai turi be- 
savi nesamdomi darbinin- veik tiek pat gyvulių, kiek 
kai. Tie ūkiai, kurie šiaip turėjo pirm karo; laukai už- 
taip skurdo prieš karą ir sėti ir šių metų derlius yra 
negalėdavo apseiti be kitų visai geras. Reiškia, ūkis 
pagalbos, dabar eina prie taisosi, o ne į bankrutą eina, 
visiško iširimo: jų stogai Apie Lietuvos ūkį galima 
nuplyšę, sienos virsta, tai- tiktai pasakyti, kad jisai tai
syti nebėra už ką. Tas pat sosi ne taip sparčiai, kaip 
dalykas ir su naujaku- galėtų taisytis, jeigu Lietu- 
riais. Prieš karą, jeigu voje visi kiti dalykai butų

I kam būdavo ankšta, tas tvarkoje. Trys dalykai, ku- 
gaudavo ilgalaikinių pas- rie labiausia paliečia žemės 
kolų tiek iš valstybinių ūkį, yra šie: ūkio produktų 

i bankų, tiek iš privačių ar eksportas į užsienius, kredi- 
skolinamųjų kasų. Dabar tas ūkininkams ir mokes- 
hipotekinio banko pas mus čiai. Eksportas dar nėra 
ligi šiol nebuvo. Privačių suorganizuotas, kredito vi- 
ilgalaikinių bankų nėr. sai trūksta, o mokesčiai (dėl 
Galimos tik trumpalaiki- didelių išlaidų kariuomenės 
nės paskolos — 3 mene- reikalams) dideli, 
siams — ir tai su nežino- Tinkamai išrišus šituos 
niškais nuošimčiais, šie-1 tris klausimus, Lietuvos 
kiančiais net ligi 36% — ukiui atsidaro galimybė la- 
40%. Tik paskutiniosios bai gražiai tarpti, mokant 
verčiamas ūkininkas eina darbininkams dar daug di- 
į tokį banką, ar lenda, taipĮdesnes algas, negu dabar, 
sakant, į žydo kišenę.”

Čia yra pasakyta nemažai 
tiesos. Bet “Lietuvos” ra- 

Ateis laikas, kada šitą da-|sytojas ne visai teisingai nm 
lyką ims suprasti ir Ameri- šviečia faktus. Pavyzdžiui, RAKAUSKAITES pASIR0DY. 
kos darbininkų klasė. O Į Jisai visai be reikalo kalbai MAS LIETUVOJE, 
kuomet ji supras jį, tai prieš apie “žydo kišenę”, kuomet -------- --
ją tuomet stos uždavinys pa-Į Lietuvoje kiekvienas žmo-Į jau buvo “Naujienose” nu
imti savo kontrolėn valstybę, gus gerai žino, kąd tuos ne- nota, kad čikagietė, p-lė Mari- 

žmoniškus nuošimčius UŽ joną Rakauskaitė, davė /kartu 
paskolas lupa daugiausia ku* su' Pįipru Petrauisku koncertą 
nigo Vailokaičio kontroliuo- I“ dabar pa-
jamas Ūkio Bankas. Suzy-Į mutinį jos pasirodymą Lietu- 
dų bankais Lietuvos ukinin-lvoje spauda. “Lietuvoje” ran
kai turi labai mažai reikalų, I daine štai kokią recenziją: 
bet visi jie,, kurie ieškojo • ..Daininl» tįri gerą, 
paskolos Ūkio Banke, keikia] stiprų ir techniškai žymiai 

išlavintą balsą. Laisvai /ir 
gražiai skamba jos aukšto
sios gaidos;
gana šiurkščios ir su jomis 
■daintininlkei viertdtų padirbė
ti. Garso i išdavime žymu 
kiek gerklinio atspalvio. M. 
R-tės dikcija ir intonacija 
yra pilnai patenkinanti.

tarpe 14 ir 17 Ii-1 yra klaida sakyt, kad sian-1 dainavimui turi suge
bėjimas įsigilinti į dainuo
jamąjį kurinį bei tinkamai

Prezidentas Coolidge ren
giasi pasiūlyti kongresui iš
leisti įstatymą anglių pramo
nės reguliavimui. Jisai no
ri, kad anglių kasyklų savi
ninkai butų priversti duoti 
valdžiai informacijas apie 
anglių kasimo ir transporto 
lėšas ir taip pat kad valdžia 
turėtų galią paimti į savo 
rankas ir operuoti kasyklas, 
jeigu kyla streikas.

Šitie sumanymai yra krei
piami vienu galu prieš ang
lių kasyklų savininkus, kitu 
galu — prieš kasyklų darbi
ninkus. Bet, nekalbant dar i 
smulkiaus apie jų vertę, rei
kia pastebėti, jogei jie griež
tai eina prieš tą įsigyvenu
sią Amerikoje nuomonę, kad 
valdžia neprivalantį kištis 
į pramonės arba prekybos 
reikalus.

“Prekybos laisvė” yra vie
nas pagrindinių Amerikos 
tvarkos principų. Tuo prin
cipu pasiremdami, Jungtinių 
Valstijų teismai nuolatos pri 
pažindavo “nekonstituciniu” 
kiekvieą įstatymą, kuriuos 
kongresas arba bet kurios 
valstijos legislatura mėgin
davo sureguliuoti darbo są
lygas pramonėje.

Gal ir dabar teismai atsi
stos skersai kelio prezidento 
Coolidge’o sumanymo įvy- 
kinimui. Bet yra labai įdo
mu, kad net pačiose valdžios 
viršūnėse jau reiškiasi nuo
monė, jogei valstybė privalo 
būti ne tiktai privatinių in
teresų sargas, bet ir tvarky
tojas. | 

Lietuvos 
ūkininkų vargai.

žemosios dar

Kauno “Lietuvos” špalto- 
se eina diskusijos dėl tų nu
siskundimų, kurie girdėtis iš 
ūkininkų. Vienas rašytojas,... . .
pritardamas ūkininkų deja- susiriesdami, 
vimams, sako, kad šiandie Tiesa yra, kad ūkininkams 
ūkininko padėtis Lietuvoje tenka duoti valstybei dide- 
esanti daug blogesnė, negu liūs mokesčius, kad jiems 
buvo prieš karą. Ūkio pro- yra sunku gauti miško tro- 
duktai esą labai nupigę; boms statyti, kad darbinin- 
pirm karo rugių centneris, kų algos šiek-tiek didesnės, 
pav. kainavęs 3 ir 4 rublius, | o ūkio produktai pigus. Bet | 
o dabar
tų; dar labiau esą nupigę gy-|dien Lietuvos ūkis griūva ir 
vuliai. Tuo tarpu mokesčiai eina prie bankruto” Lie-

esą dabar bent tris kartus 
didesni, ir darbininkų algos 
žymiai augštesnės, negu 
pirm karo. Toliaus, rašyto
jas sako:

“Bendrai imant šian
dien Lietuvos ūkis griūva 
ir eina prie bankruto. Lai
mingas tas ūkininkas, ku
ris turi dar prieš karą 
naujai pasistatęs trobas, j 
nesunaikintas karo audrų. 
Bet jeigu kuriarp griūva Į

Šiuo atžvilgiuatvaizduoti.
p. RakauSkaitV? tuo tarpu 
dar neteikia pilnai patenki
nančio įspūdžio. Dainuoja
mus kurinius ji perduoda 
truputį paviršutiniai, pa
brėždama atskiras detales ir 
pamiršdama apie vienos li
nijos išlaikymą visame kū
rinyje. Todėl kūrinys nu
stoja aiškių kontūrų ir ne
palieka sukaupto vieno į- 
spudžio. Iš dainuojamųjų 
kurinių geriausiai pa/vyjko at

likti ariją iš op. ‘Tosca’ 
Pi.’ccini) ir greičiau’
(Šimkaus). Jei dainininkai 
pavyks ateityje daugiau su
sikoncentruoti, daugiau į-

L. Šeimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]

Prieš Basteil’ą buvome iš
ėję į krantą kalnų ligi kaimui 
Lttevaldo. Gražus tai kaimas 
su mažučiais sodeliais bei ge
lių darželiais prie baltu mūri
nių namelių. Sutikome keletą 
vežimų parvažiitojant G lau
kų. Vežimus traukė karvės ir 
jaučiai, arkbals važiuojančių 
niekur nebuvo matyti. Per kai
mą traukėm b kuopa apie 30 

Apžvalga

nė viena ekskursija neapsieina 
ir gera butų patarti panašiems 
tipams į didesnes keliones ne
sirengti, negadinti kitiems 
ūpo. Laiko gražaus turime, 
traukinys dar tik už poros va
landų ateis. Pasinaudoję ta 
proga pora draugų ekskursan
tų sumano pasiųsti savo są
jungos Centro Valdybai svei
kinimą iš taip gražių Saksoni-

žmonių, bet gyventoju : mus. jos vietų ir kartu dėkoti už 
jokios domės neatkreipė, net > suruoštą ekskursiją. Dauguma 

sumanymą palaiko, tuoj sure
daguojama ir kone visiems pa
sirašius, išsiunčiama Kaunan. 
Dar kiek palaukus, ateina trau
kinys, sėdame ir važiuojame 
ligi i miestelio Šandau, visai ne
toli Čeko-Slovakijos rubežiaus. 
Rūpinamės nakvyne, nes žino
me, kad apie 2 vai. nakties 
mažutyje miestelyje sunku 
bus gauti viešbutis. Po kele- 
tos minutų mes miestelyje šan
dau. Netoli esantieji nuo sto
ties viešbučiai prisigrūdę ke
liauninkų. Traukiame tamsio
mis gatvėmis į miestelio 
ilumią. Išsiskjirstome, jnes 
anksto žinomė — kartu 
nakvyne negausime.
pastebime lempą žibant tuoj 
bėgame žiūrėti; dažniausia 
randame yi^bu'čius, bet vietos 
nėra, še/mininkai, matydami 
svetimtaučius, ir žinodami ga
lėsią pasipelnyti, ^sutinka už
leisti savus kambarius. Ir taip 
keletą i (žmonių pasisekė gauti 
nakvynę. Likusieji lakstome 
tamsiame, nežinomam mieste
lyje, manydami rasti kur nors 
prieglaudą. Naktis šilta, nors 
be galo tamsi. Kai kurie kal
bame eiti į pušyną ir nakvoti 
po atviru dangumi. Rodos kas 
ne kas iš musų bu*vo taip ir 
padaręs. Nors visai vėlus lai
kas, bet policistų niekur ne
matyti, ne taip kaip pas mus 
“aniolai sargai” po pirmai va
landai visuose kraštuose knib
ždėte knibžda. Mat čia jokių 
“karo stovių” nėra. Netyčia 
prieiname pirmos rųšies kur
hauzo viešbutį. Skambiname

vaikai ir tie i ainiai sau žaidė 
visiškai musų nebodami. Ne
žinia ar tai įeiškė neapykanti 
keliauninkam^1, %—• ‘“dykaduo
niams”, ar tai mums kaipo 
svetimtaučiams, o g.u Šiaip 

tokios ekrkm sijos jiems ne- 
nrujiena. Bet pas mm; Lietu
vos kaime runku butų per vai
kus ir bobeles praeiti! čia gi 
visai kas kita!

Basteil’e nusipirkę • mažmo
žių parvežti savo artimiems 
lauktuvių iš taip gražių vietų, 
traukėme per tiltą, uolose pa
statytą, link miestelio Rathen, 
pro kurį eina gelžkelis ir ma
nėme sėsti traifkinin, kad pa
važiuoti porą stočių priekin. 
Jau ir vakaras buvo, o mes 
dar labai toli nuo nakvynės. 
Taigi skubiai leidomės nuo 
kalno prie Elbos kranto. Per
sikėlę per Elbę nueiname į 
stotį Rathen, jau kokia 9 vai. 
vak., pasirodo, kad paskutinis 
dienos traukinys. jau 8 vai. iš
ėjęs ir mums tenka laukti pir
mos valandos nakties, kada 
kitas traukinys link Čekijos 
eis. Nors ir labai nepatenkinti, 
bet laukiame, nieko nepadary
si! Juk netrauksi pėkščįas nak
tį ir tikrai nežinodamas kelio 
kal/nuotomis vietomis! Susė
dome prie stalelių stoties res
torano, vakarieniaujame, kal
bamės, kas ne kas prisimena 
Centro Vaidyba, kam, girdi, 
nenustatė plano, kurioje, gir
di stotyje turėjome sėsti, kad 
važiuoti tolyn... Lauk dabar, 
sako, keletą valandų... Bet 
tai vis “silpnadušiai” be kurių

MM

dvasinti atliekamuosius ku
rinius, tai ir įspūdis liks 
stipresnis, patvaresnis.”
Kad ir kritikas be pasigai

lėjimo išrodinėja p-les Ra
kauskaitės trukumui, bet, 
bendrai imant, jisai visgi ran
da ją gera ir daug žadančia 
dainininke. Jos draugams Chi- 
cagoje bus malonu tai išgirsti.

Reikia tečiaus pridurti, kad 
pirmutinis p-lės Rakauskaitės 
pasirodymas Lietuvoje įvyko 
nelabai palankiose jai sąlygo
se. Ji turėjo stoti greta su 
tokiu dideliu* artistu, kaip 
Kipras Petrauskas, ir, žinoma, 
jai buvo sunku su juo susily
gini.

gi- 
iiš 

visi 
Kur tik 

‘Ketvirtadienis, Rūgs. 13, ”23 

gana ilgokai, užsimiegojęr 
tarnas pasako, kad keliolika 
liuosų lovų yra. Mat šis vieš
butis brangiausias, todėl ir ne- 
užsikimšęs. Kiek musų buvo 
sueiname ir dar kelios lovos 
liuosos liekasi. Ieškome savo 
draugų, nuklydusių į kitą 
miesto kraštą, bet surasti ne
galime. Nieko nepadarysi, pa
liekame juos “Dievo valiai.” 
Gerai išsimiegoję, ryto metą 
einame savo ekskursantų ieš
koti, susitinkame šian ten po 
kelis, vėliau ir visi susirenka
me. Pasakojames kaip nakvo
ję, juokėmės iš nenusisekėlių. 
Pasirodo, kad kai kurie kėdėj e 
naktelę praleidę, kiti ant ko
kios kanapos trise susispaudę 
vargelį vargo... Bet nieko 
ūpas visų geras, nes oras 
gražus ir manome dar į kal
nus vienai dienai išeiti. Šan
dau miestelis tai yra vienas iš 
Saksonijos kurortų, čia suva
žiuoja gydytis nemažas skai
čius ligonių. Viskas gana pi
gu, su tvirtesne valiuta gali
ma puikiai vasaros liuoslai- 
kis praleisti.

Ilgai negaišdami traukėme į 
kalnus. Prieiname krioklį, ku 
ris stokai vandenio esant palei
džiamas tik kartais, kuomet 
didesnis keliauninkų būrys su
sirenka. Nuo krioklio patrau
kėme prie kalnų grupės — 
Kuhstall, tai yra vienas iš 
aukštesniųjų Saklsų Šveicari
jos kalnų. Toliau, gana ilgai 
einame, kol prieiname Gr. Vin- 
lerberg’o kalną, čia tai dide
lis ir begalo gražus kalnas. Vi 
si jo šonai dideliu mišku ap
augę. Pačioje kalno viršūnėje 
randasi restoranas |sui nakvy
nėmis paflsusiemb keliaunin 
kams. Taip pat gana augštas 
bokštas. Įlipę į bokštą mato
me toli toli beliūliuojančią PJ- 
bą, išsivingiavusią aplink kie
tus kalnus, o krantus nepriei- 
namomb’s uolomis apsikaišiu
sią. Bokšto sienose* prirašinėta 
galybės parašų, kurių tarpe 
keletą lietuviškų randame. Aiš
kų, kad kuomet nors čia mū
siškių butą. Matyti bus tai lie
tuviai studentai Vokietijoj be
simokiną čia atsilankę. Iš Gr. 
Vinterberg’o nusileidome ant 
Elbos kranto ir garlaiviu grį
žome j Šandau. Buvo jau pa
vakare, jautėmės nuvargę. Del 
to čjome ilsėtis ir kitą dieną, 
20 liepos išvažiavome Čeko- 
Slovakijon. Trumpą laiką te
ko važiuoti vokiečių kraštu 
ligi privažiavome rubežių. Vic- 
tos vis gražios, vaizdai nuolat 
mainosi, laukiame ko tai ne
paprasto. Daug ko gero esame 
apie Čeko-Slovakiją girdėję.

Nekantriai laukiame, kuo
met patys gausime visame įsi- 
tikrinti. Rupinamiės, kad ten 
viskas brangu, mat kai kurie 
musų jau nemažai dolerių iš
sikeitė. Tiek dar raminamies, 
kad už vieną musų litą dar 
vis tris Čekų kronus duoda. O 
todėl brangiau nei pas mus ne
bus. Bet štai ir Čekijos stotis, 
kurioj eina daiktų patikrini
mas. (Bus daugiau)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Daimus-Burtminkas

I. JURGIS SAVICKIS
J uk tiesa — Jifrgio Savickį o— 

vardas ne tik daugumai “Naujienų” skaity
tojų, bet ir daugumai tų, kurie turėjo ga
limybės sekti arčiau Lietuvių literatūrą, 
bus pirmiena? Tiesa, bene jie visi bu's gir
dėję vardą kito Jurgio Savickio, kuris be
ne nuo 1916 metų atsirado gražioje Danų 
Kopenhagoje ne tai kaipo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus, ne tai kaipo Lietuvos Cen- 
tralinio Komiteto nukentėjusiems dėl karo 
šelpti, ne tai kaipo poflitinis Lietuvos or
ganizacijų įgaliotinis. Per šito Jurgio Sa
vickio rankas ilgus sunkiui karo įlietus ėjo 
krupulingas susižinojimas tarp okupUotbs 
Lietuvos ir Lietuvių organizacijų Rusuose, 
Amerikoj, tarp lietuvių belaisvių, žiaurio
se vokiečių belaisvių stovyklose savo dalią 
keikiančių ir jų genčių tolimuose Sibiro 
tyru'ose ar Amerikos juoduose fabrikuose 

rustų vargą vargstančių. Tie> kuriems te
ko jo pagelba pasinaudoti, — o jų bene 
bus tukstančiai ir tūkstančiai, — jie nie
kuomet neužmirš vardo tojo, kuris gal ne
laimingiausią jų gyvenimo valandą atėjo 
int juos paguosdamas. Tarytum, kaip ant
ras musų dienų dvasios galionas R o m a i n 
R o 11 a n d, apsigyvenęs karo metu kitoje 
gražioje taikos ir meilės šalyje—Šveicari
joj—taip pat nenuilstomai nešė skurstan
tiems ir kenčiantiems paguodos atilsį. 
Tiktai Rolland’as — atstovas šio pasaulio 
didžiųjų, galingųjų, kurie patys sukurė pa
saulio beprotybės gaisrą, ir už savo meilę 
ir pasiryžimą tapo ir tautiečių ir priešinin
kų prakeiktas — prakeiktas už brolybės ir 
meilės skalbimą. Musų S vi c k i s ’ pla
čiosios visuomenės tėra tiktai užmirštas į 
ak, juk gi prašvilpė audra! Gal tik kai 
kada laikraščiuose pastebėję, kad Lietuvos 
atstovas Skandinavijoj ten ar ten atsilan
kė atsiinciiia: taį tas pats, kuris kairo metu 
tą ir tą...! Ir vėl gyvenimas skdba savo 
nepermaldaujamame bėgy.

Savickis — literatas, Savickis — po
etą, o, tai naujiena! Juk turbut tik satf- 
jele teatsimena jo retkarčiais pasirodžius 
sius straipsnius, tiesa, daugiausia Lietuvos 
laikraščiuose, kurie greta minties gilumo,

visuomet būdavo dailiosios literatūros pa
vyzdžiai? O jeigu kas ir tuos įstabius 
straipsnius atsimena, tai jau daugiau apie 
Savickį turbut maža bežino. O šit dabar 
Jurgis Savickis ėmė ir išleido visą knygą 
“šventadienio Sonetai”. Ir vėlei: tai yra 
tas pats Savickis, kuris laikraščiuose švie
siojo džiaugsmo straipsniui rašė, kuris ka
ro metu... <... )

Savickis savo menininko '“karjerą” 
pradėjo kurkas seniau, negu mes tai .ma
ny tumėm. Tiesa, jis seniau daugiau prak
tika vos plastikos srity, ta'pyboje, lankyda
mas Maskvos dailės mokyklą ir Krokuvos 
dailės Akademiją, tačiau dar senaisiais “ge
raisiais laikais” prieš karą, jau nepamenu 
kuriais tai metais bus, tuomet ėjusioje 

^Maskvoj “Aušrinėj” pasirodė jo pirmą kart 
spaudojle literatūros kūrinys, pavadintas 
berods Nakties (Ar miesto) Ž v a ig ž- 
dės. šis veikalėlis-— visa kuo buvo naujie
na lietuvių1 lįtėraturoje: i ypatingas jo sti
lius, ypatingas jo siužetas, ypatingas siu
žeto rutūloj imas.. Dar tais laikais tas vei
kalėlis sukėlė didžiausių ginčų po visus 
Lietuvos užkampius ir po visus skaitlingus 
moksleivijos slaptus ratelius. Mat apra
šoma buvo vaizdai iš prostitučių gyveni
mo. Vieni, jauni puritonai, visu įniršimu 

piktinosi, kad tokie veikalai dedami jauni
mo, moksleivijos organan, veikalai, kurie 
gali duoti tiktai papiktinimo.. Kiti nema
žesniu įniršimu jį gynė delei to gilaus žmo
niškumo, delei tos meilės, kuri raudonu 
siulu per visą tą veikalą eina. Atsimenu 
vieną aušrininkų konferenciją, kurioj šis 
veikalas buvo bene visą dieną kuokarščiau- 
sia svarstomas, ir vis tiktai Savickio šalinin
kai laimėjo! Bet paskui “Aušrinei” per
ėjus į kitas rankas Savickis jau joje nebe
sirodė.

Didžiojo karo metu, jeigu neskaityti 
jo straipsnių tilpusių Lietuvos laikraščiuo
se, — jis dar prirašė daugybę straipsnių į 
Skandinavų laikraščius, daugiausia, žino
ma, į jo numylėtų danų laikraščius. Be to 
danų kalbai (kurią jis puikiai vartoja) ka
ro metu pasirodė jo pulki knyga apie Lie
tuvą “Sutemos”, čia jis apie 'Lietuvą kal
ba ne samprotavimais, ne statistika, ne 
Žemlapiais ir braižiniais, bet paprastais gy
vais vaizdais. Piešia tokia meile, tokia 
atvira gera širdžia, kad jis ta1 knyga užkrėtė 
savo meile ir geruosius, geraširdžius danus: 
jokia kita svetima šalis tiek nemyli, tiek 
nesiinteresuoja Lietuva, kaip danai! Juk 
tiktai danai tegalėjo atsiųsti į Lietuvą jos 
sunkiausiais laikais savo žmogų, seną, toli 

u*ž Danijos sienų pragarsėjusį laikraštinin
ką p. Stefan’ą Holbek’ą, kuris savo infor
macijomis apie Lietuvą po Skandinavų ir 
Anglų spaudą padarė Lietuvai kurkas dau
giau negu visi lietuvių informacijų biurai, 
gal net daugiau, negu Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriai.. Reikėjo tiktai pamatyti, 
kaip šis senas žurnalistas, Europoj tiek 
gerbiamas žmogus, turėjęs progos įsitaisy
ti kuo^eriausias sąlygas Londone, vyko į 
Kauną, nemokėdamas nei lietuviškai, nei 
rusiškai, nė žodžio, mokinos kalbos, netu
rėdamas buto ir kambario, daugiau kaip 
metus vargo mažiukame drėgname kam
barėly j, ten gražiausius straipsniui apie 
Lietuvą rašydamas!

Reikėjo tuomet ištikti tokiai nelai
mei, kad užsienio reikalų ministeriu tapo 
kun. Puryckis, kuris negalėjo Holbek’ui 
atleisti, kad jis politikoj kurkas daugiau už 
ministerį išpianė ir Lietuvos reikalas gynė 
kur kas išmintingiau ir sąžiningiau negu 
ministeris, ir kun. Puryckis... privertė p. 
Holbek’ą pasitraukti! Reikia būti-tikrai 
danu, kad tiek iškentėti, kiek šiam laikraš
tininkui teko! Kad danai tiek Lietuvą my
li, tai yra, be abejones, Savickio, ir ypač jo 
knygos. “Sutemos” nuopelnas!

(Bus daigiau)
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Kaip Lietuvos valdžia rupi-
> iras savo “apgriuveliais”

[Musų koresp.]

Uetuvojic '“apgriuvėąliais” 
vadinami tie ukininkai-ukinin- 
kėliai, kurie nuo pat karo pra
džios (1911 m., tai bus netoli 

• 10 metų), nors nebuvo sude
ginti ar sugriauti, bet neįsten
gė sau triobų naujų pasistaty
ti, ar bent pasitaisyti. Ir tokių 
triobos surinkusias, 'suklypu
sios, susmukusios, netik Ave
liai (apatiniai sienmodžiai) su
puvę, bet antras, trečias ar net 
ketvirtas rentinio vainikas 
baigia trūnyti. Tie apgriuvė- 
liai daugiausiai dėl šiokių ar 
tokių priežasčių “nusigyvenę” 
{žemdirbiai, sunykus ar Įsu- 
griu’vus trioboms turbūt jokių 
budu (neįstengtų atsistatyti 
sau triobų, ypač dabar, po ni
šų, vokiečių ir oštų pinigų 
žlugimo, kai‘litų niekas neturi 
ir kasžin ar kada kas turės. 
Jiems, apgriuvėliams, galuti-

jog perdaug 
perdau# dar 
prašytąjį medžių įkaičių 

mažino... Tiek to. Mat val
dininkai geriau žino, kiek ku
riam reikia triobas taisyti.

r Bet nut> tos dienos eina jau 
antri metai, o apie užsirašytą
jį miškų apgriuvėliai nė pipt 
Nė miško, nė valdininkų, n)ė 

[jokių žinių — kaip į vandenį 
įkrito. O triobos vis klypsta, 
vis linksta, vis trandys iš apa
čios triobų rąstus graužia, 
daugumui jau net langus pa
siekė, ir matyt, kad grauš, kol 
lubos prie žemės prisiplos...

Tai taip su apriuvėliais. O 
miškas bei miško medžiaga, 
tankiai matytis Nemunu ilgais 
troptais (sieliais) slenka link 
Tilžės ir geležinkeliu! link Eit
kūnų ponams briuderiams 
—turbūt ^trioboms pasitaisyti 
plaukia ir slenka. —Pr. br.

užsirašyta, jog 
geros triobos, tai 

nu-

Lenkų persekiojimas 
Mažumų

žažemių ir vidutinių ūkininkų 
išeitų’ šuJnims šoko pjauti ir iš 

“to valstybei pasidarytų didis 
vidaus smūgis; tai pernai kas
žin kas toks gudrus buvo iš
kėlęs kalusimų ^pgriuvelius 
aprūpinti pataisymui triobų 
medžiaga, žinoma už pinigus. 
(Juk dabar neturtingam uki- 
nipkėliiri nė už jo menkus pi
nigus miškas nebeprieinamas).

Pernai (1922 m.) valsčiai, 
(ypač Naumiesčio parapijoj, 
Šakių apskrit., o gal ir visoje 
Lietuvoje) buvo surašę visus 
apgriuvėlius ir kiek kam pa
taisymui triobų miško reika
linga. Tuos sitrašus padarius 
atvyko (turbūt iš Kaimo) tam 
tikri tikrintojai žiūrėti apgriu- 
vėlių triobų, ar kas nepaine- 
lavo, ar perdaug apgrivusių 
triobų pataisymui miško neuž- 
sirajšė. KaikurĮems pripažino,

Lvovas (E.) Ukrainiečių at
stovas lenkų seime Pidgirskis 
turėjo nesenai seime prakalbų, 
kurioje tarp kita ko pabrėžė, 
kad ukrainiečiai ir gudai, atsi

darę lenkų valstybės sienose, 
moikiį įvairiausius mokesnius, 
tarnauju kairuoinenėj ir, a.i&- 
kiį užtat reikalaują iš lenką 
valdžios ir lojalingumo. Ta
čiau pastarieji ketveri metai 
pakankamai įtikinę ukrainie
čius ir gudus, kad Lenkija ne
santi Joj alinga. Iš šimtų tūks
tančių uikrainieČttų atimta vi
sos teisės, jie ištremiami ir jų 
vieton apgyvendinama lenkai. 
Stačiatikių |tikyba pertsekioja- 
ma, šventyklos visai griauna
ma. Velninės, Cholmščinos, 

Gudų ir Galicijos mokyklos 
persekiojama. Paliesėj ir Po- 
dolijoj nesą nė vienos ukrai
niečių mokyklos. Draudžiama 

steigti ir privatines mokyklas. 
Gudijos dalyj, Lenkijos pa
vergtoj, yra tik 20 gudų mo
kyklų. Ukrainiečių gi utoiver- 
sitetasi 
s(laptaL 
ju'si

Klaipėdą
teatrasKlaipėdos mietso 

greitu laiku* ketina pradėti sa
vo žiemos sezoną. Rugpiučio 
16 d. atvykto iš Karaliaučiaus 
16 artistų, kurie ketina šį žie
mos sezoną vaidinti Klaipėdos 
teatre. Stipri valiuta sutraukė 
čion geresnes artistines pajė
gas. Pats teatras dabartiniu 
metu remontuojamas. Prista- 

i temos dar dvi sienos ir tuo 
budu? teatras padidės dar ke
liais kambariukais, / kuriuos 
manoma išnaudoti kostiumų 
sudėjimui ir administracijos 
reikalams.

Paskutiniu metu Klaipėdos 
laikraščiai pradėjo labiau do- 
■inetis IJiclžiosios I.it'tuvos fįy- 
.venimu. Vokiečių Ijaikraštis 
“Violksstimme” per “Eltos” 
Klaipėdoje korespondentą u*ž- 
siprenumeravo “Eltos” kasdie
ninius biuletenius. Tie biulete
niai gaunami lietuvių kalba, 
čia jie korespondento verčiami 
vokiečių kalbon ir siunčiami 
“Volksstimm|a” redakcijai.

[L. Ž.J

E R B. Naujienų skal
iji tytojoe ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalai! 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

i

priverstas 
Valdžia 

kolonizuoja

veikti 
ait,sidė- 

uk- 
ra i n iečių ir gudų žemes, tuo
budu grobdama iš bežemių 
gyventojų jiems priklausan
čią žemę. Nemažai naikinama 
ir minimų žemių miškai, spar
čiai vežami užsienin.

Garsinkites Naujienose

BALTIJOS-AMERIKOS 
U LINIJA 9Broaclwy, Nev^ork.NY Lr EėI lietu va

PER J-LA.MBUR.GĄ.P1UAJĄ 
ARBA LIEPOJĄ

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

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

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
S. S. LITUANIA ............................. S’ept. 19
S. S. POLONIO ..........................  October 6

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 - 

* — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės orie savo agentų

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB1

ĮCMNARD
V<>N PER 1O D1EN IJ 

Vienatinis vandeniu kėliau Lietuvon 
per Southamptoną ant Milžinų latvy

AUUITANIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnlnkas.
Greitas persėdima# Southamptone. 
Lietuviai ypatiškai lydimi.

Tąipgi reguliariai išplaukimai tie
siai i Hamburgą ant naujų laivų 
burnerių. 3čia klesa (j Piliau $106 50, 
i Hamburgą $103.50). Karės taksų 
$5.00

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apidinkėj.
CUNARD LINE

140 N Dearborn 8t., 
Chicago, Illinois

B

n
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Daug metų patyręs dak
taras sako

HunklOH li^os influenzoH,
I neumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nčra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip ,
greitai kaip 

Nuga-Tone
Po tokių silpninančių ligų jus turite 

bandytu Nuga-Tonė. Jis daugiau/ ne
gu nustebins jus, kaip greitai jus pa
jausite grįžtančią sveikatą ir stipru
mą. Skaitytojai šio laikraščio atras, 
kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė to
kiuose atsitikimuose. Ji yra papra
sta, maloni gyduolė kuri padaugina 
stiprumą ir vikrumą, suteikia kraują 
ir budavoja greitai kūną. Nuga-Tone 
suteikia gaivinantį miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas labai ge
rai. Pabandykite jas ir jus pradėsi
te jaustis geriau į keliasi dienas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino gerai, kad 
pagelbės tokiuose atsitikimuose ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams su
teikti garantiją arba sugrąžinti pini
gus, jei jus nebusite užganėdinti, žiū
rėkite garantijos ant kiekvieno pake
lio. Rekomendacija, garantija if par
davinėjama visose aptiekose.

Licitaci ja Lotų 
Proga Beldžia i Duris 

Investuotuojams — Statytojams ir Namų Pirkėjams
76 Vertingi Statymui Lotai 76

Parduodama per Licitaciją
ŠEŠTADIENĮ IR SEPTINTADIENĮ RUGSĖJO 15 ir 16 DIENĄ

2:30 VALANDĄ PO PIETŲ
šitie parinktiniai lotai 60 per 122 pėdas prie 111-tos gatvės tarp Hamlin Avė. ir Springfield Avė. Prie 
Kauntės vieškelio, vieno “Bruzdžiausių” kelių Valstijoje. Trys ketvirtadaliai mylios atstumo iki karų 
linijos. Pasirūpink ateiti j šitą išpardavimą. Atsinešk mažą depozitą, NES TAMSTA TIKRAI .NUSI
PIRKSI, kadangi mes esam-o pasirengę parduoti Tamstos paties kaina.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
10 nuoš. įmokėti, Balansas Mėnesiniais Išmokėjimais

Dykai Garantijos Polisą Išduoda . ,
CHICAGO TITLE & TRUST CO. i

Paimk M t. Greenwood gatvekarj iki kelio galo. % mylios į vakarus iki išpardavimo vietos. Automo
biliu visai trumpas galas nuo pat vidurmiesčio.

W. F. OGLE,
Licituotuojas

OFISAS: 3301 South Halsted Gatvė

MICHAEL ROZENSKI
Savininkas

Chicago

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.
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Įvairenybės
ORIGINALfiS PIRŠLYBOS.

Liūdnas galas.

Jut-

Garsinkitės Naujienose

MUSŲ PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

50 milijonų dolerių.

Į Lietuvą

sa-

Dvigubos stampos arba tikietai ketverge
tr

co^r*»

31 
10 
14 
22

Trisdešimt
Priėmimo
Priėmimo
Valandos:

kari-
kilė-

om- 
r 15

m •'». 
psmė 

’ilins-

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, 111.

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

Ar tas dokumentas tikrai 
originalia ar padirbtas—klausi 
nias pasiliko neišrištas, nes 
Berno teismas, ipajsiskelbes 
esąs nekompetentingas, tų do

kumentų tikrumo |nenagrinė- 
jo. Tilinskio kompanija buvo 
nuteista tik už apgaudinėji
mus. (Trim.)

valandos: Utamnkais

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg — 

Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland ir 
Zeeland.

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 471 h StreCt, 
Netoli Ashland Avė.Nepersenai Šveicarijoje, 

Berno mieste, teismas nuteisė 
už akių buvusį Rusijos

Šluotos
Keturis sykius susintos, dailiu 
kotu, gerų komų, 
ketverge ............... VtJG

Motery pirštinės
Salesmenų sampeliai trumpos 
skalbiamos Chamoisuede piršti
nės, turi 16 guzikų ilgumo, ver
tos iki $2,
už porą .................. Qvv

Castoria
Fletcher’s, tikra, 40c . OE* 
butelis, už ................. CvG

‘irkite atvažiavimo laivakoi .t 
u giminėms Lietuvoje. K<> . 

!<’S nuosavas ofisas Kaune ger. 
tarnauja visiems lietuviams i 
žiedams.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

FRANCE ......Sep.
LAFAYETTE -----
PARIS ........... Oct
LA SAVOIE Oct.

NEW YORK,

Lovoms paklodės
Atsiuvinėtos, neblunkamos, 72x 
90, padarytos iš storų susuktų 
siūlų, laikys ir didelį skalbimą 
landrėje, vertos $1.19, OOm 
kiekviena ............... OOv

Šilkinės pančiakos
Moterims gryno šilko pančiakos, 
madingos, su sulia užpakaly, 
mieros 8Ms iki 10, ver- 
tės $1, už ...... .-r...... CvG

Lovoms Kaldros
Maišytų vilnų, gražios, rinktinų 
spalvų, 4 Va svaro, paprastai $7.- 
98, specialiai QE
už Torą .................. Vaiky siutai 

563 siutų, mieros 6 iki 14 metų, 
vilnoniai ševjotai ir cassimeres, 
naujų su diržais modelių, spe
cialiai CEO QQ
už ..........................

Priegalviy užvaikai 
Mieros 45x36, padaryti iš mink
što vatinio audeklo, 3 colių už
lenkimas, verti 32c, P A f*
specialiai apkainoti

Armijos marškiniai 
Specialio pirkinio naujų S. V. 
armijos vilnonių khaki marški
nių, pasiūti dvigubų alkūnių, 
mieros 14% iki 17, $3.95, spe- 

%iai........... $1.98

Muilo žievės
t pakelis (16 uncijų) automa
tiškos muilo žievės ir du kenai 
Kitchen\ 1 7 A
Klenzer..................) ''.‘‘’.llV

Vyry sliperiai
Juodos ožio odos arba brown 
Everett styliaus, guminės kul- 
nįs, odiniai padai, 4
porai ...................... I avO

19, Oct. 10, Oct
Scpt. 29, Nov.

3, Oct. 24, Nov
20, Nov. 21, Dec.

VIGO (SPA1N),
BORDEAUS

Rašykite dėl žingeidi ios aprntomoa 
knygutėe jūsų vietiniui agentui arba i 
didiJi ofis< 19 State Street

Štai yra keletas iš daugelio bargeny
Pan Caramels

Parinkto skonio, papras- 
tai 50c svarui vvw

KS52S

s 2

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Vokietijoje po Didžiojo Ka
ro moterų skaičius pasidarė 
daug didesnis už vyrų. Jaunos 
moterys ir panelės priverstos 
ieškoti įvairių būdų sau? vyrų 
surasti. Dauguma jų skelbiasi 
laikraščiuose, deda savo at
vaizdus sutuoktuvių žurnaluo
se, na ir šiaip ieško. Tik visos 
šios priemonės nepatenkina vi
sų interesančių. Nesenai ketu 
rios jaunos panelės sugalvojo 
originališkiausių būdų sau vy
rų surasti. Jos pagaminę di
delius skelbimus, kad ieško 
sau vyrų, pakabino ant nuga
ros ir pradėjo vaikščioti po 
miestų. Perėję per ^miestų, 
tiek surado norinčių jas vesti, 
kad turėjo iš ko pasirinkti. Vi
sos keturios ištekėjo.

Tikrai originalus būdas sau 
porų rasti. Jis kauniečiam tik
tų, nes jie dejuoja, kad negali 
sau žmonos surasti. (Trim.)

mentą-vekselį, pasirašytą bu
vusio Rusų-Japonu karo metu 
Japonijos ^ifriist.-pirm. ■ Jama- 
grto. Tuo dokumentu Japoni
jos vyriausybės buvo pasiža
dėta po 15 metų sumokėti 138 
milijonus ienų. Jis neva bu
vo duotas už tai, kad Tilins- 
kis išdavęs japonų generaliam 
štabui visas Port-Arturo ir vi
so laivyno paslaptis, dėl ku
rios priežasties. esą, ir karą 
japonai laimėjo.

“Labai liūdna girdėti, 
gi, kad tavo tėvas pereitų nak
tį mirė. Aš negirdėjau, kad 
jis butų sirgęs”’, kalbėjo Jur
gio draugas.

“Vėiziek, tap buvo”, atsakė 
Jurgis. “Daktars intė unkšti 
rytmety i’ muna motina jin 
klaus, kun jin tur beduti, a 
kun muna tievs tuT beimti, ta

NAUJIENOS, Chicago, 111.
uns saka dūk imam viskun, 
kun uns benor; ta uns vielyba 
nakty noriajai alaus, muna 
motina saka, juog uns išsiben- 
gč i\ veiziek, dailgesniu neby
ra; tap liną padud jam šiklenka 
u’ndenia; kap uns tik paragava, 
tap ir numirė, — uns jin už- 
mušo.”

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 Pullmsn 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Phone Boulevard 0318

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systeinos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9.

Subat. 5r-9, Nedėliomis S—12 
dieną.

Kliniko
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Ketvirtadienis, Rūgs. 13
DR. VAITUSH, O. D

Lietuvis .Min ■u^Halistas

kuria
4 skaudėjimo,

Palengvins akių 
esti, priežastimi gaJ 
svaigimo, akių a plenumo, nprvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7689

jono, o kitų pilietį Švens 
mėnesiams už tai, kad jų 
pani ja apgaulingu budu 
metų išviliojo iš Vakarų 
ropos kapitalistų apie 50 
jonų dolerių. Tos bylos 
šitokia. Tuos pinigus 1 
kis gaudavo, pareiškęs <

n

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 parankamai. 
Parankus uždaromi kam- 

• bariai su 2 ir 4 lovomis.
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

Grodtett

ISPARDAVIMA ves departamen 
TŲMANAGERIAI
Prasidės šiandien

ir tęsis pėtnyčioje ir subatoje

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

• Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, UI

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Afrikos Pilietis..............................
Barbora Ubrika.................. ............—
Darbas (romanas).... .............—.....
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija 
Gludi-Ludi (eilės) ....
Kas Išganys Liaudį... 
Kas Yra Socializacija 
Macbeth (Drama) ....
Macbeth (Drama) apdaryta 
Maratas.............................
Mįslių Knyga....................
Nuosavybės išsivystymas 
Palydovas .................. .......
Pasakojimas apie Jėzų .... 
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 
Skaitymai .................................
Socializmo Minties Blaivumas 
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose ... 
Namai Pragarai ......................
Padavimas pas įvairias tautas 
Paskendusis Varpas (drama) 
Aukso veršis (drama) 
Spąstai (komedija) .... 
Trimitas........................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas 
žemaitės Raštai.....................
Apie Rusų Politines Partijas 
Audėjai (drama) .... 
Janonio Raštai.......
Kaip žmogus mąsto 
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas....................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija 
Lokis (lietuvių legenda) 
Moralybės Išsivystymas 
Mulkių Apaštalas 
Musų žinynas 
Gera Galva.....
Gyvulių Protas 
Iš širdies.........
Kas yra taip, o kas ne taip 
Kelias į Socializmą.....
Kryžius (drama) ........
Kur Protas (komedija) 
šešiolika Kristų............
Slepemingoji žmogaus didybė 
Teisingos Paslaptis 
Tėviškė....................
Bludas (romanas).. 
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos ...

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiysk money orderį arba čekį

25c 
50c 
75c 
50c 
50c 
50c 
15c '■ 
75c

. $1.00 
.... 10c 
$1.00

50c 
50c 
20c 
20c 
40c

$1.00 
$1.50

35c 
10c 
20c 
50c 
15c 
15c 
10c 
35c 
50c 
30c 
50c 
50c 
15c 

$1.25 
.... 25c 
.... 10c 
.... 15c 
.... 25c 
.... 15c 
... 75c 
.... 10c 
$1.00

15c
5Qc 
10c 
30c 
10c 
30c 
25c 
25c- 
10c 

$1.00 
.... 30c

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gerinusį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
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. Dearborn Street, 

kampas Dearborn 'ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
metų toje pačioje vietoje, 

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų. 
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.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Adresuok:

Chicago, Illinois

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas as 
pasekmingai iŠgydžiau t ^icaneus 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N St.

Tarpe Randolph ii Lake gatvių 
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
D vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną,
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Pasikorė vaikas

Pavyzdingiausias įmokinis ir di
delis “mov^s” mylėtojas 
nusižudė.

\Viiliain Douglas, 13 metų, 
1515 VVasrburn avė., buvo 
darbštus ir pavyzdingas vai
kas. St. Joseph bažnytinėj 
pradžios mokyklos aštuntam 
skyriuje stovėjo moksle aukš
čiau už kitus savo draugus 

t t
mokinius.

Išskiriant tą laiką, kurį 
Wi'lliam praleisdavo mokykloj, 
jis visuomet būdavo mažu
čiam savo kambarėly.

“Jis visuomet viską attikda
vęs rūpestingai ir gerai”, sa
kė jo motina Mrs. Douglas. 
“Vakarais kada aš su savo vy
ru skaitydavau, tai jis visuo
met kire kampe gražiai žais
davo. Jis turėjo didelę vei- 
dentuvę ir labai mylėdavo kru- 
tamuosius paveikslus, movies.”

Antradienį, kaip ir paprastai, 
William parėjo laiku iš mo
kyklos. Apie ketvirtą valan
dą jis žaidė gatvėj su savo 
draugu, kaimini*. l Pagalios 
užėjo lietus ir jis įbėgo butan.

Apie valandą laiko vėliau 
Mrs. Douglas parėjo namo ir 
rado abidvi duris užrakintas. 
Ji pasišaukė Gerald, su kuriuo 
jos sunūs gatvėj žaidė, kuris 
per langą įlindo butan. Viduj 
Gerald nesavu balsu ^surikęs.

Tarpdury kabojo pasikoręs 
William. į 4

“Tai tie kertamieji iš vaka
rinių valstijų paveikslai buvo 
tos tragedijos priežastimi,” 
pareiškė Mrs. Douglas. “Jis 
turbūt bandė ką nors panašaus 
daryti, ką jis matė krutamuo- 
se paveiksluose. Jis buvo 
sveikas ir neturėjo jokių bė
dą.”

Mergaitė išgelbėjo 
motiną

Gleraldine Lcpkowski, 5 me
tų, 5208 Berteau avė., buvo 
išbėgusi pas savo kaimynus su 
kitais vaikais žaisti. Mergaitei 
ten bežaidžiant nežinomi žmo
nės paliepė jai eiti namo, ką 
ji ir paklausė. Parėjusi namo 
ji rado savo motiną, Mrs. So- 
plfie (Lepkowski, chloformu 
užmigdytą. Ji tuojaus pasišau
kė kaimynus ir tuo budu iš
gelbėjo savo motiną gal nuo 
mirties..

Du vyrukai įėję vidun pasi
sakė Mrs. Lepkowski, kad jie 
esą telefonų inspektoriai. Gi 
įsigavę vidun ją chloformu už
migdė ir išnešė gražnos ir 
šiaip daiktą už $4,000 vėtros.

Laikas užsimokėtitaksus
InttmaJ ’rc’|enue (korektorė, 

Mrs. Mabel G. Beinccke, pra
nešė, kad bus galima užsimo
kėti taksus, kurie yra pasisky- 
rę mokėti kas bertainis, iki vė

lumai nakties šeštadienį, rug
sėjo 15 dieną, Fedoraliniam 
name.

Spėjama kad užsimušė
Kiek laiko atgal Marshall 

H’igh Sehool kambary rasta 
negyva mergina su perskelta 
galva. Išpradžių buvo spėja
ma, kad gal kas ją nužudė, bet 
kol kas jokių žymių nerasta, 
kas ženklintų, jog ji buvo nu
žudyta.

Nusinuodijo
Miss. Hilda Pailmbaum, 43 

metų amžiaus, 1435 South 
Halsted gat,, rasta namuose 
nuo gazo užtroškusi.

Automobiliu aukos
Iki vakar dienai Cook kaun- 

tėję, tai veik vienoj Glūcagoj, 
automobiliai jau užmušė 462 
asmeniu. <

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota: gimę
Franas Julius, 3047 S. Clif- 

ton, rūgs. 2 d.
Michael Grinius 3622 Par-

nell avė., rugp..- 31 d.
June Susan Bačkus, 6249

Throop St., rūgs. 30 d.
Anton Bartulis, 2501 W. 46 

PI., nigs. 2 d.
Gertrude Sharkdusky, 1009

W. 19 st., rūgs. 2 d.
Dartuksa, 2258 AVabash, 

nigs. 8 d.
Bronislav Tuzinsktfs, 833 W.

34 st., rūgs. 1d. x

Lietuvių Rateliuose
“Jaunoji Birutė”

Kaip jau buvo pranešta Nau
jienose, “Jaunoji Birutė” ren
giasi demonstruoti garsiąją me
lodramą “Birutė”. Tuo reikalu 
jau kreiptasi prie paties auto
riaus, kompozitoriaus Miko Pet
rausko. Kaip tik bus gautas 
leidimas, tai tuojaus bus pradė
ta rengtis, lavintis. Muzikos 
mokytojas p. Sarpalius jau pil
nai vra pasirengęs pradėti dar
bą, tik dar laukia leidimo.

Ateinantį trečiadienį, rugsėjo 
19 d., manoma, kad jau bus lei
dimas gautas ir veikalas bus 
pradėtas lavintis.

Tat tie tėvai, kurie dar nepri
rašė savo vaikų prie “Jaunosios 
Birutės”, dar turi progos tatai 
padaryti. Nes kai jau bus pra
dėta lavintis naujo veikalo, tai 
tada jau nebebus galima nauj- 
jiems nariams prisirašyti.

— Tėvas.

Bridgeporto kolonijoj
Raganiaus pastabos.

ši lietuvių kolonija bene bus 
tik viena didžiausių lietuvių ko
lonijų netik Chicagoj, bet ir vi
soj Amerikoj, čia daugiausia 
yra apsigyvenę lietuvių, dau
giausia lietuvių draugijų, biznių 
ir tt.

Kas tik lietuviams yra reika
linga, čia galima rasti pas vie
tos biznierius.

Taipjau čia daugiausia veikia
ma ir kalbama. Todėl ir aš pra
dėsiu savo pastabas rašyti pir
miausia iš šio kampelio.

“Gydytojas” “išsimufino”.

Pastaruoju laiku “Gydytojas” 
persikėlė iš Bridgeporto į Brigh- 
ton Parką. Jo persikėlimo prie
žastis nežinoma, tečiaus spėja
ma, kad didelis Bridgeproto bil
desys privertė jį ieškoti rames
nės vietos gyventi.

Juodukai užgyvensią 
Bridgejiortą.

šiais laikais daug kalbama 
kaip greit juodukai užgyvensią 
Bridgeportą.. Vieni sako, kad į 
kokius penkis metus, o kiti tvir
tina, kad tas ims dar daug, daug 
metų.

Kaip Aon nebūtų, vis tiek kuo 
toliau, tuo daugiau juodukų ma
tyt “Olslręčio” gatvėj. Jie kur 
tik pamato iškabą “Rooms for 
Renth tuojaus eina klausti ren- 
dos ir nori išnuomoti kamba
rius.

Kalbama, kad prie Parnell 
Avė. ir 34 gatvės viena negrų 
šeimyna buvo įsikrausčiusi į 
baltųjų tarpa, bet tą patį vakarą 
baltieji ją vėl išprašę. • •

“Sodoma ir Gomora”.
Labai negražus gandai vaikš

to šv. Jurgio parapijoj.
Sako, kad ten apie šventas vie

tas kasdien apie dešimtą valandą 
vakaro pradeda dvikojai “kati
nai” ir “katės” sukinėtis ir labai 
nepadoriai elgtis. Vienas mano 
draugų pasakojo man, kad jam 
einant pro bažnyčią vieną sykį 
teko pastebėti neįtikėtiną regi
nį. Einant pro šalį vienas vy
rukas atstatęs jam revolverį ir 
liepęs tykiai eiti tolyn, gi prie
šingai, girdi, nušausiąs.

Well, čia vertėtų pastebėti la
bai daug matančiam “Draugui” 
ir gaspadoriui tos įstaigos. Rei
kėtų apvalyti nors prie bažny
čios. Bet bėda su musų tais 
“gaspadoriais”; jie dažnai pa
miršta net savo garažiaus duris 
uždaryti ant nkties. Vėliau “dė
dės” turi lakstyti ir “ieškoti” 
vagies...

Lietuvių Auditorium.
Pereitą penktadienį, rugsėjo 

7, Lietuvių Auditorium bendro
vės direkcijos susirinkime likosi 
nutarta kaip galint greičiau pra
dėti statyti Auditorium. Regis, 
šį mėnesį bus pradėtas statymo 
darbas. Pirm to bus sušaukta 
valdyba, kuri pasirašys sutartį. 
Po to darbas bus pradėtas.

Reikia tikėtis, kad gana 
trumpoj ateitv Chicagos lietu
viai susilauks puikios ir erdvios 
svetainės, kuri labai jiems rei
kalinga, nes šiandien jie neturi 
tinkamos svetainės.

Nors direkcija nusiskundžia, 
kad mažokai kapitalo dar sukel
ta, bet manoma, kad kaip tik 
bus pradėtas statymo darbas, tai 
tada atsiras daugiau ir kapitalo.

Ištikrųjų, yra keista, kad lie
tuviai ligi šiol neįstengė pasi
statyti bent vieną tinkamą sve
tainę Chicagojie. Tai jau4 dau
giau nei sarmata lietuviams 
Ypač butų gėda Bridgeporto lie
tuviams, jei jie neįstengtų dabar 
pasistatyti Auditorium. Nes 
jų kaimynė Cicero, nors ir daug

mažesnė už Bridgeporto koloni-j dabar 
ją, bet vis tik įstengė pasistatyti 
nuosavą svetainę už $75,000. Su
prantama, neapsileis ir bridge- 
portiečiai, — jiems tik reikial iš
sijudinti...

Kodėl Chicagos lietuviai ne
gali turėti tinkamos savos sve
tainės ? Suprantama, jei tik ra
stus pas lietuvius noro, — jie 
gali net kiekvienoj kolonijoj pa
sistatyti sau svetainę. Juk 'lie
tuviams pinigų netrūksta. Atsi
minkime tik spešelų laikus. Net 
suvirš penki milionai lietuvių 
dolerių žuvo. Ir tai vis dėl to, 
kad lietuviai daugiausia tikėjo 
įvairiems pažadams ir stebuk
lams, o įt saugų ir pelningą biz
nį jie mažai domės kreipė ir te- 
bekreipia.

Jeigu paimtų svetainės staty
mo darbą žydai, tai jie išparduo
tų Šerus į du tris mėnesius, o lie
tuviai to padaryti neįstengia net 
į metus laiko. Tai jau apsilei
dimas. Lietuviams, rodos, reikė
tų sukrusti ir parodyti ką jie 
gali padaryti, pasistatyti savo 
Auditorium. v

“Pasiutęs Studentas”.
Rugsėjo 23 dieną žada pasiro

dyti Meldažio svetainėj “Pasiu
tęs Studentas”, o tai vieno veik
smo farsa su dainomis, p. J. Uk- 
tverio versta, šį veikalėlį sta- 
Ityfe scenoje “Laisvos Jaunuo
menės Vyrų Choras.”

Tautiškų parapijų vardai.
Motynos Dievo šid lavos para

piją, kuri randasi Bridgeporto 
kolonijoj, — palaiko šv. Petro 
ir Povilo draugija.

Pačios parapijos stovis gana 
skurdus. Pirmiau čia klebona
vo kun. Ks. M. Žukauskas, bet

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai 
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DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boule&ąrdį5913

Rezidencija, 3159. So. Union Avė.
Tel. Yąrds 1699

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. 111.

h........ .  ■ ........... .......................

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7716

jis persikėlė į Westville. 
Mat Westville’s tautiškoj para
pijoj įvyko nesutikimai ir pešty
nės tarpe parapijonų ir vietinio 
kun. Mikalausko. “Vyskupas” 
Carfora (kurio globon,- mirus

(Tąsa ant 6-to pusi.)

SrVEROS GYDUOLES UŽLAIKO 
SKIMYNU5 SVI-IHATĄ

goTHARDOL

s

ir reumafiško uždėjimo Jai ima 

> pasekmmjai įlydyto su

Bflkiina* linimenta*

Geras vaistas dėl susimusimo, 

išsukimo, Tirurrio, raumenį* slyvoms 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

lg!
§

t s KAINA JO IR 60 CENTAI.

Klabskite pas aptiekoriUs.*

W. F. SEVERĄ C0.
"fCEPAR RAPĮOS. IOWA

šviesą ik* pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

oran

Ofiso Telefonas TAI? II A IH?OATA Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kanib. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

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 1930 
Valandos pagal sutarti

V—------------------- -----

Telephone Yards 5032

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
>-..................... ...............— m ,/

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Aknieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pa^al Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, 111.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Rezidencijos Tel. Brunsvrick 4887 
Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be opefacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
Šventad. 9-12 

1579 Milwaukee Avė., 
Kampas Robey ir North Avė.

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Tahnan' Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

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., 
CHICAGO, ILL.

h________ -.................tu, , .,

r-.............. .
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

6 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfa* 5574 
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAI NORĖJO
OPERACIJA DARYTI

Mrs. Quillon papasakoja, 
kaip Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound išgelbėjo 
ją nuo operacijos.

Muskegon, Michigan. 1— “Išvaikš
čiojus pas įvairius gydytojus aštuone- 

lis ar devynelis 
metus be mažiau
sios pagalbos, ant 
galo jie man pasa
kė, kad vaistas ne
pasieks mano ligos 
ir kad aš turiu eiti 
ant operacijos. Aš 
buvau girdėjusi a- 
pie Lydia E. Pink- 
nam’s Vegetable 
Compound ir daž
nai mačiau apgar
sinimus įvairiuose 

laikraščiuose, kur buvo sakoma, kad 
moteris sirgusi taip kaip aš, pasvei
kusi ir sustiprėjusi nuo Vegetable 
Compoundo. Nusprendžiau pažiūrė
ti, kiek jis pagelbės man ir nepabai
gus ketvirtos bonkelės, aš buvau ge
resnė, silpnumas perėjo ir dideli 
skausmai iš mano šonų pranyko. Aš 
dabar esu stipresnė, padirbu savo 
darbą namie ir dar dirbu dirbtuvėj. 
Aš dar tebeimu Vegetable Compoun- 
dą ir neatsigiriu jo.” — Mrs. Nellie 
Quillon, 17 Morris St., Muskegon, 
Mich.

Moters tūrėtų pasisaugoti tokių 
prasergėjančių simptomų kaip trau
kią žemyn skausmai ir silpnumas, nes 
jie pasako apie kokią moterų kliūtį ir 
nuolatinis ištikimas vartojimas Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound 
mažne visuomet pagelbsti.

Dr. Anielė Kaushillas 
CHIROPRACTOR 

3250 So. Halsted St., 
Phone Yards 4951

Pranešu visuomenei, kad savo 
naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyru ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir gu- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
dčlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Vięą Šitą mėmesį, aš gydysiu visus 
atsišhukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj 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 
!ląčiąi"priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
us; mokėtumet pilną kainą $50.00. 
lydymas tų negalių yra mano gyve

nimo užsiėmimias. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

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

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 rut 

tai — puikiausias 
| darodymas, kad

5 esu pasekming:« 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS
1 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 ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda Šitam moksliškam e-ydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
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 pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apturėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X— RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto muno 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.

SQUIRE EDGEGATE k Ncw Brand of Campaign Arguments BY LOBIS RICHAR
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337 W. Madison St. 

(Kampas Madison ir So. Market) 
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NAUJIENOS, Chicago, IU. Ketvirtadienis, Rūgs. 13, ’23

Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI. ISRENDAVOJIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

“vyskupui” S. B. Mickevičiui, 
pateko visi lietuvių “tautiški” 
kunigai) nukėlė kun. Žukauską 
į Westville, o į čia atkėlė kun. 
Mikalauską, westvillietį. Bet 
Motynos Dievo Šidlavos parapi
jos parapijonai nesutiko priimti 
naujojo kunigo ir būtinai reika
lavo “vyskupo” grąžinti jiems 
kun. Žukauską, arba duoti kokį 
kitą jo vietoj kunigą.

Kad užganėdinus parapijomis, 
pereitą ketvirtadienį “vysku
pas” Carfora sušaukė parapijo
nų susirinkimą, kad jie pasiskir
tų sau kunigą. Be “vyskupo” 
Carforo, susirinkime dalyvavo 
šie lietuvių autiški kunigai: Ks. 
M. Žukauskas, Mikalauskas, Ža
li nk (dabar vadinasi Zainkevi- 
čius) ir klierikas S. Linkus. 
“Vyskupas” mėgino sutaikyti 
parapijomis su kunigais, paski
riant jiems nuolatinį kunigą. Pa
rapi j onys pai’eiškė, kad jie nie
ko daugiau nenori, kaip tik sa
vo buvusio klebono Žukausko, o 
jei jau nebūtų galima tai pada
ryti, tai jiems duoti kitą kunigą, 
primicijų, tai pats “vyskupas” 
atkartotinai norėjo įpiršti jiems 
klieriką S. Linkų, kurį jis žadė
jo įšventinti į kunigus rugsėjo 
22 dieną . Gi kol Linkus gausiąs 
primisiją, tai pats “vyskupas” 
galėsiąs jies kunigauti. Bet vis 
tik parapijonys su “vyskupu” 
nesutiko. Pagalios prieita ir 
prie balsavimų. Į kandidatus 
stojo klierikas Linkus ir kun. 
Zalenkevičius. Balsuojant net 
du syk vis tik 'likosi išringtas, 
kun. Zalenkevičius, nes “vysku
pas” neatmainė savo nusistaty
mo.

Man paklausus kun. P. P. Za- 
lenkeviČiaus kas jis esąs, jis at
sakęs, kad jis esąs tautiškas ku
nigas ir prigulįs prie SLA.. 
A. L. T. Sandaros ir T. M. D. 
draugijų. Gi užklausus, ar be
dieviai galės ateitį pažiūrėti klie 
riko Stasio Linkaus primicijos, 
jis atsakė, kad jis tokių žmonių 
kaip “bedieviai” visai nežinąs.

— Raganių?.

MELRGSE PARKIEČIAMS
Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 

Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globiu Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs 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- 
lienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mėne
sinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rūgs. 13 d., 8 vai. vak., Davis 
Sųuare Parko svetainėj. Visi nariai- 
ės susirinkite, nes bus svarbių daly
kų aptarimui.

— Valdyba.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus ketvirtadieny, rugsėjo 13, 
1923, Naujienų name, 8 vai. vakare. 
Malonėkite visi nariai būtinai susi
rinkti, nes yra referendumas nubalsa- 
vimui. — Organizatorius.

Extra! Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 1 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, Rugsėjo-Sept. 14, Aušros 
Knygyno kambariuose, 3210 So. Hal
sted Št. Šiame susirinkime privalo da
lyvauti visi nariai, nes labai svarbus 
reikalai. Pradžia 7:S0 vai. vak.

— Kviečia Valdyba.

PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS 
LIBERTY LAND & 1NV. CO.

šiuomi Jums pranešama, kad meti
nis susirinkimas šėrininkų įvyk* Rug
sėjo-Sept. 21 d., 1923, 8tą vai. va- 
<are, Mildos svetainėj 3138-42 South 
Halsted St., Chicago, III. Meldžiame 
būtinai visiems pribūti, nes bus labai 
svarbių nutarimų.

Taipgi, kurie persikėlėt kitur gy
venti, tai priduokite į ofisą savo nau
ją adresą, nes daugumas laiškų su
grįžta, is priežasties negero adreso.

Su pagarba, j
Liberty Land & Inv. Co.

Per J. Sinkus, Sekr.

Kenosha, Wis. — A. L. P. Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadienį, rūgs. 
14 d., parapijos svetainėj. Draugai 
ir draugės malonėkite būtinai atsi
lankyti susirinkiman, nes yra svarbių 
dalykų aptarti. Yra jau padalytos kon
stitucijos. Malonėkite atsiimti jas. At
siveskite draugų prisirašvti prie kliu
bo. Kviečia — V. C. Rašt.

ANT RENDOS didelis Storas. Ga
lima uždėti saliuną, ice creanv parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Grane 
fabriką, ' kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ___

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME

lki 9

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chlcagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 Vietų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dūrine 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

VYRŲ 2. Reikalaujame naujų 
samdininkų, kurie kalba angliš
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Vedusių, perstatyti didelę orga
nizaciją jūsų pačių apielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt ątsakomin- 
gi. Fu'ller Brush Co., Robin 1304 
159 N. State St.

PARDAVIMUI hardware 
krautuve lietuviškoj kolonijoj, 
kur biznis visados gerai yra 
daromas.
giai, ries mano moteris ligoj, ne
begaliu toliau biznio laikyti. 
Kreipkitės: 2701 W. 47th St.

Nupirksit labai pi

RETA PROGA
Turiu parduoti tuojau mano vėliau- 

sios mados mano įarloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa- 
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie Avė., •
1 augštas.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu apšildoma. Ar- 
žUoliniai triminfirai ir visas, sutaisy- 
mas po šios mados. Kaina $8500.00, 
cash reikia $6000.00. Pasiskubinkite 
Įsigyti gerą namą. Kreipkitės į 
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ SPAU

STUVŲ, 710 W. 33rd St., 
Tel.'Yards 6751

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
50 vikrių merginų, dirb

ti prie grobų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Pui- 
kiausis kambarys darbui. 
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite j superinten
dento ofisą.
OPPENHEIMER CASING 

COMPANY, 
1020-28 W. 36th St.

REIKIA-
Merginų ir jaunų moterų leng

vam dirbtuvės darbui, švarus 
darbas musų popierų boxų dirb
tuvėj. Patyrimo nereikia. Mokė
sime gerą algą kol mokinsitės. 
Nuo štukų mokestis po patyri
mo kur suteikiama proga daug 
uždirbti.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Roman & Arthington St.

KARŲ KARPENTERIŲ 
---- '*" . ų dėl naujų refrige- 

ų. Labai gera mokestis dar- 
stukų. Nėra darbininkų ne-

Patyrusių vyri 
rator karu ’ -’ 
bui nuo i 
susipratimų.

AMERICAN CAR & FOUNDRY 
COMPANY,

2310 So, Paulina St.

REIKALINGAS dženitoriaus pag< 
bininkas į flatus dirbti. Geistina, k:

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas į flatus dirbti. Geistina, kad 
butų nevedęs ir apisenis žmogus. Guo
lis, valgis, gali suseivinti į metus 
apie $1,000. Kreipkitės laišku j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted iSt.

Box No. 25

lis, valgis,

REIKIA — ?
VYRŲ PRIE
DARBO PIRTY.'

Atsišaukite:
1115 So. Paulina St.

REIKALINGAS barberys, va
karais ir sųbatomis visą dieną. 
Arba ant visados. Kuris supran
ta gerai darbą, malonėkit atsi
šaukti.

4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI kostuniercka kriau
čių šapa, biznis gerai išdirbtas, darbo 
užtenka dėl dviejij gerų kriaučių, ap
linkui kito tokio biznio hera, vieta ge
ra tokiam, kuris nori daryti gerą biz
nį. Priežastis pardavimo — liga. At
sišaukite: L. ADINT

2502 W. 69th St.

DAR TOKIOS PROGOS NEBUVO 
Pardavimui gera vieta kur yra da

roma labai dideli pinigai, soft drink 
earlor, ice cream ir gąsdino stotis, 

[ammond, Ind. Šioji vieta yra viena 
iš geriausių pinigams dirbti. Atsišau
kite greitai jeigu norite laimėti. Be 
to dar yra pigi renda ir gražus rui
mai gyvenimui. Frąnk Mažeika, 210 
Calumet Avė., Hammond, Ind., Tele- 
phonę Hammond 3466.

TURIU parduoti tuojau 3 šmo
tų parloro setą, 2 Walton karpe- 
tus, console, liampa, lova, valgo
mo kambario setas, davenport, 
stalą, pusrvčių setą, dieninę lovą. 

800 So. Crawford Avė.

TURI BŪT parduota netoli 18-tos 
ir Halsted krautuvė ir 3 kambarių 
flatas. Puiki biznio vieta. Flatas tin
kantis daktarui arba advokatui. Rcn- 
dos apie $800, turi būti $1,000. Lo
tas vertas $2,500. Tikras bargenas. 
Kaina $3,500 pinigais, kitus lengvais 
išmokėjimais.

Atsišaukite:
S. J. SKRIBA CO., 

2308 S. Califomia Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, prie transfęr kampo, 
su ledo mašina. Turi būt par
duota tuojau, nes apleidžiu 
miestą. /Pigi renda.

604 W. 31st St.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI bučernė. Biz-4 
nis eina gerai, lysaš ant 2 metų. 
Galima pirkti visą arba pusę. 
Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite:
4511 So. Wood St.

COTTAGE 4 ruimų 3 akrai 
žemės pagal didelįų steito ke
lių. Gera vieta piknikams ar 
kokiam kitam bizniui. Vielinė 
tvora. Naujas tvartas daug o- 
buolių ir višnių ir kitokių me
džių. Bulvių kornų. Parduo
siu ar mainysiu ant saliuno, 
namo, vieta ant Ogden avė. 
S. Karson, 5744 S. RĮchmond 
St. Šaukite rytais Prospect 
5277.

$2000 PIGIAU
Parsiduoda 2 flatų muro namas. 

$3000 įmokėti, likusius a ant išmokėji- 
irio.
į DIDŽIAUSIAS BARGENAS South 
Side. Parsiduoda 6 flatų muro namas 
ant dviejų lotų budavotas, šviesus iš 
visų pusių, gražioj apielinkėj. Parduos 
siu arba mainysiu ant mažesnio na
mo, arba lotą priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą. Su reikalu kreipkitės pas

. A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, turi 'otft parduota į trumpą lai
ką, priežastį patirsite ant vietos. Biz
nis išdirbtas per 10 metų. Yra šaldo
ma mašina.

MALESH BROS.
10713 So. Michigan Avė., 

Roseland

PARDAVIMUI saldainių krautuvė
lė, yra labai geroje vietoje, be krau
tuvės yra 5 kambariai gyvenimui, 
šviesus, didelis skiepas. Taipgi par
davimui 5 kambarių rakandai. Galima 
pirkti sykiu su krautuve arba skyrium 
apsukrei moterei yra gera proga, ga
li būti krautuvei ir prižiūrėti kamba
rius. 143 W. 103 St. Tel. Pullman 5240

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukščio mūri

nis bizniavus namas. Didelis 
Storas 4 ir 5 ruimai gyvenimui 
ant bizniavos gatves. Šioj savai 
tei nupirksit labai pigiai, nes 
turiu parduoti greitai. Priežas
tis šeimynoj liga. Kreipkitės;

2607 W. 47th St.

PARDAVIMUI medinis name
lis, 4 kambariai, karštu vande
niu apšildomi, gasas ir elektra.

Atsišaukite:
6835 Rockwell St.

BIZNIS ANT PARDAVIMO
Kampinis namas su saliuno 

bizniu parsiduoda pigiai.. Vieta 
yra labai gera šitoj apielinkėje. 
Kaina $12,000.00. Dargis Dar- 
gis, 726 W. 18th St. Canal 1603

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da 4 flatų muro namas geroj 
apielinkėj; $1500.00 įmokėti, li
kusius ant išmokėjimo, arba mai 
nysiu ant biznio. Su reikalu kreip 
kitės pas A. GRIGAS, 3114 So. 
Halsted Street.

PARDAVIMUI pigiai 45 akrų 
farma, netoli La Porte, Indiana. 
Įskaitant staką, javus, mašine
riją. Mainysiu į namą Chicago- 
je. Savininkas, Bodenstab, 1501 
Ashland Block, 155 N. Clark St.PARDAVI'Mbi grosernė ir ru 

kytos mėsos ir kitokių smulk
menų krautuvė. Vieta gerai iš
dirbta. Renda pigi. Lysas 3 me
tams. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos. Kreipkitės:

3642 ParneU Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų, cigarų ir ice creamo krautu
vė. Geroj vietoj. Parduosiu pi
giai. ' ■

Atsišaukite: ?
1907 So. Halsted St.

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

Savininkas:
2815 W. 38th St.

KAS norit pirkti arba parduo
ti arba mainyti savo namą arba 
biznį. Norit turėti mažesnį arba 
didesnį namą, atsiduokit pas ma
ne. Galit patįs ateiti arba rašy
ti arba telefonuoti. Esmu senai 
išsidirbęs North Sidėje ir turiu 
visko ko jus reikalausit. Patar
nausiu ir jums taip kaip kitiems 
į trumpą 'laiką. Pasilieku laukda
mas jūsų. George D! Taluc, Real 
Estate, 2102 N. Leavitt St.

Lietuvos Mylėtojų Draugija stato 
scenoj trijų ąktų komediją “Netikė- < 
tas Sugrįžimas0 , sekmadienį, rugsėjo 
16 d., M. Meldažio svet., 2242 W. Zm I - 
PI. Durįs atsidarys 6 vai. vak. Pro-1 
gramas prasidės 7:30 vai. vak. Visus f REIKIA — 
narius ir gerbiamą publiką kviečiame Moterų sortavimui popierų. 
atsilankyti. — Komitetas. I

Gera mokestis. r °
-------------| CONSUMERS PAPER STOCK

COMPANY,
2834 South Loomis St.

Brighton Park. — Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo susirinkimas įvyks 
šiandie, rugsėjo 13 d. 8 v. v. Brolių 
Mažienių svet. 3857 So. Kedzie Avė. 

Į — Visi nariai prašomi susirinkti lai- 
įstaiga ten buvo; ku. . — Valdyba.

•Imtinas Celiauskas, žinomas 
Toiwn of Lake lietuvių barbe- 
rys, kurio
nuolatinė vietos inteligentų
užeiga, dabar persikėlė su sa
vo bizniu į Bridgeportą, atida
rydamas savo barbernę po Nr. 
755 West 35th st.

—Inteligentas.

MsiiniKii laiškus iš Pasic

REIKITA męterų įsortavimuj 
vatinių ir vilnonių audinių. Pa- 

Kenosha, Wisconsin ir apielinkes I tyrimas nereikalingas; gera 
lietuvių domei. — SLA. 10 apskričio 1 
suvažiavimas ir banketas įvyks nedė- 
lioj Rugsėjo 16 d., Schlitz svetainėj, 
Kenosha, Wis. Suvažiavimas prasi
dės 10 vai. ryto. Progrmas prasidės 
3 vai. po pietų. Kenoshos ir apielin- 
kės lietuviai, dalyvaukite bankiete, nes 
k>UR vienas iltiMUFiiij. Kviečia.
---- Komisijos Pirm-. J. Marcinkevičius

ASMENį) jmiliUI

REIKALINGAS' atsakantis bu- 
čeris, kuris mokydavo darbą.

Atsišaukite:
CH. RODWELL
6062 So/State St.

Phone Wentworth 3806

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados gerai biznis yra daro
mas. Nupirksit labai pigiai, 
nes turiu gfeltat parduoti, dėl 
svarbios' priežasties. 3058 W. 
40th St. arti Albany Avė.

PARDAVIMUI namas South- 
West Sidėje, 5 kambariai apa
čioj, 4 kambariai viršui, 2 tuš
ti lotai, barnė ir garadžius.

Atsišaukite:
3303 So. Oakley/Ave.

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausi jį paštą 

' (Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiiko NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

902 
904 
906 
908 
909 
910 
918 
933 
913 
945 
949 
952 
960 
9G3 
971 
973 
975 
978 
980

alga.
OLSON RUG CO/, 

1508 W. Monroe St.
REIKALINGA patyrusi mer- 

sraite dirbti grosemCj. Geros va
landos, nuolatinis darbas,' geras 

atlyginimas.
Kreipkitės:

3246 Emerald Avė.

REIKALINGAS barberys va
karais ir sųbatomis.

Atsišaukite:
2409 So. Hoyne Avė.

Roosevelt.7820
S. Butkus,

PAJIEŠKAU savo pusseserių, Elz
bietos ir Marės Paulavičiūtės. Abi 
yra vedusios, po vyrų, pravardžių ne
žinau. Girdėjau, kad gyvena Spring 
Valley, III. Iš Lietuvos paeina, Kel
minės kaimo, česnavos parapijos. Kas 
žinote apie jas arba jos pačios ma
lonėkite pranešti greitai.

Jieško jų pusbroliai, Andrius Pau
lavičius atvažiavęs iš Pennsylvanijos 
ir Kazimieras Bukšnys.

11932 So. State St., 
Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto namų dar
bo, maža šeimyna, gera mokes
tis valgis ir kambaris. Atsišau
kite tuoj. J. Mačiukevičia 1036 
E. 93rd St., Chicago, IU., Tel. 
Chesterfield 2822.

REIKIA ag-eiitų vaikščioti iš 
namų į namus, 2 valandas dieno
je ar daugiau. Teisingas biznis. 
Lengvai uždirbami pinigai. Pa
tyrimo nereikia. Ateikite arba ra 
šykite, “Alberta”, 2338 W. 23rd 
PI., Chicago, Ui,

PARSIDUODA (puĮsė garage. 
bizinis arba mainysiu ant bu- 
černės, automobilio arba loto. 
Atlsiišauk'ite greitai. Savininkas 
turi parduoti 4 tniPitpą laiką. 
Biznis yra varomas labai ge
rai. Garadžia yra 30 karų. Par
duosiu pigiai arba Išmainysiu 
į 3 dienas. Kreipkitės: 3122 S. 
Ir.aJLs'fcetl St. Klauitkrte Joseph 
Bružas.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
cottage, modemiška, elektra, ga- 
radžius, išmokėjimais, gera tran- 
sportacija. 723 W. 47th PI. 3 
augštų moderniškas namas, ce
mento skiepas, skiepe mokyklos 
krautuvė, garadžius, $100 įplau
kų į mėnesį..

4742 Union Avė.

REIKIA darbininkų prie bač
kų dirbimo. Darbas prie visokių 
bačkų.

Atsišaukite:
McARDLE CO., 

912 W. 38th Place

i PARSIDUODA bučemės fix- 
čeriši, labai pigiai. Panašiai — 
iice box, skėlos ir regfeteris ir 
taip toliau.

Atsišaukite:
3523 So. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui lotas ant Persh- 

ing Road, tarpe Albany 
Kedzie Avė. Atsišaukite.

4009 So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 1570

ir

PARDUODU 2-4 kambarių 
naują namą, kieto medžio užbai
gimo, vanos, elektra, už $7,000, 
pinigais $3,500, 2102 N. Leavitt 
St. Parduodu 2-6 kambarių, pir
mas augštas furnace šildomas, 
vana, elektra, 2 karų garadžius, 
akmeniniu frontu prie Logan 
Square, turiu parduoti la.k>a.i 
greitai, už $11,000, pinigais $3,- 

000. Agentų nenoriu.
2102 N. Leavitt St.

Aklomis F 
Ambroza M 
Andriunas L 
Balkaitis Antonas 
Balnis W 
Bardauskiuj Jonui 
Breskus John 
Gudaviczej D 
Kantauskaites Zofija 
Keniesa P 
Maldo Petras 
Mikalajuninei Varonika 
Pilipovich Marija ■ 
Ranr.asauckas A 
Stasjukiewicz Alex 
Strazdui Antanui 
Tamusauskas Stapanas 
Woiculewic Kazimiarsz 
Žile Nikola

APVEDIMUI
REIKALINGA indų plovėja.

Už 6 dienas savaitėje $14.00.
Atsišaukite:

CAHILL RESTAURANT , 
4153 So. Halsted St.

PAROAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, pirmos klesos, biznis iš
dirbtas per 10 metų ir visokių 
bautų apgyventa. Parsidubda už 
labai prieinamą kainą. Nepra- 
leliskitė progos. Kreipkitės 3210 
So. Halsted St., No. 28.

PARDAVIMUI 8 ruimų mū
rinė cottage 50 pėdų lotas pla 
tumo. Gasas, elektra, kaina pu
sėtinai pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3132 So. Union Avė.

iPARDAVIMUI 5 kambarių 
nedinis namas su 1 akrų žie
mės Lyons, III'. Vieta ir namas 
'abai geras. Nupirksit už pri- 
ūnamą kainą. Tiktai pusė blo- 
to nuo upės kranto. Matyti sa
lininką galima vakarais po 6 
/. 842 W. 33 PI., 2 užpakalis.

ranesimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie 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.

Pa j'Ieškau apsi vedimui 'mer
ginos arba našlės senumo 30 
metų iki 35 m. Aš esu vyras 
37 m. senumo; gero budo 
žunoigiLs, ir mylėčiau susipar 
žiu t i su gera drauge, kuri my
lėtų šeimynišką gyvenimą. 
Kreipkitės laišku: 3210 South 
Halsted St., No. 27.

REIKALINGA mergina ar 
moteris nors ir su vienu vaiku, 

I prie namų darbo. Kambarys, val
gis ir mokestis, nėra skalbimo, 
tiktai kartais reikės pabūti už 
baro. Atsišaukite: 8228 S. Hal
sted St., Emma Pormalienė.

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
seroė ir soft drinks parlor. Lysas 3 
metams. Taipgi Mitchell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu aęba atskirai. Priežastis narda- 
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. Wells St,

RAKANDAI
PARDAVIMUI 8 kambarių 

cottage, lotas 62x175, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Atsišauki
te 5301 Emerald Avė., tarpe 12 
ir 1, arba 6 ir 8 vakare.

MORTGECIAl -PASKOLOS

OO KAMBARIŲ
JIEŠKAU flatą, 3 arba 4 

kambarių, su gasu arba elek
tra, dėl mažos šeimynos, ant 
Town of Lake arba Bridge- 
portor Atsišaukite j Naujienų 
ofisą po num. 330.

REIKIA —
2 moterų langų plovėjų, vie- 

pa naktų kita dienų darbui.
Atsišaukite:

4161 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI 4 ruimų ra
kandai. Daiktai mažai vartoti. 
Galima ir tuose pačiose ruimuo
se gyventi. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės: 3300 So. Wallace St.

L. .

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Antrų morgiČių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
»ino 1 metams už paskolą $1,000, 
išnešimais išmokėjimais ir jei title 
era komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue stam- 
>as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
27 N. Dearborn St.

REIKALINGAS kambarys dėl 
vieno blaivo vaikino su valgiu 
ar be valgio. Kas turit prašo
me pranešti.

3210 So. Halsted St.
Box Nd. 26

REIKIA 2 shearmenų, nuolat 
darbas, ateikite pasirengę dar
ban ketverge.

COHN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avenne 

netoli Clybourn

PARSIDUODA groseris labai geroj 
vietoj. Gali laikyti visokios mėsos, vi
si bučeriški įrankiai kokių tik reikia 2 lubos užpakalyje, 
bučerniai. Biznis gerai eina, visai prie 
lietuviškos bažnyčios ir nrie publiŠkos 
mokyklos. Noriu parduot greitu lai
ku, o priežastį (težinosite ąnt vietos, 
Adresąs: 4601 rear So. Hermitage Av. 
Iš fronto gyvena kriaučius. O groąe- 
ris iš užpakalio.

namas po 6-5 kam- 
garadžius. Kaina

PARSIDUODA karvė. Labai 
gera pienui, šviezlia-i ‘vedusi. 
Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Kteipkitės sekančiu 
antrašu. S. Miliauskis, 5638 So. 
Tripp. Avė., Chicago, III.

DIDELIS bargenas, į 10 dienų turi 
būti parduoti 5 kambarių rakandai; 
visi geriausiame stovyje, atskirai arba 
po vieną. Taipgi automobilius 5 pa- 
sažierių, Kissel Car. Viską parduosiu 
už tikrą, pasiūlymą, nes išvažiuoju į 
Califomia. 149 South 19th Avė., May- 
wood, 111.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas <per 25 metus, 
priežastis pardavimo, patirsi! 
ant vietos.

Atsišaukite:
3347 Šo. Morgan St.

PARDAVIMUI
5 kambarių rakanidai, visai 

pigiai, mes apleidžiu1 miestą. 
Galima matyti iš ryto iki 8 
valandą ir vakarę nuo 6 iki 
9 valand'ą.

Atnašaukite: .
4936 So. Hermitage Avė.

2 lubos

2 flatų 
barius ir 
$3,900.

2 flatų 
mas. 5-3 kambariai; įmokėki' 
$3,500.

2 flatų miLininis namas 5-€ 
kambariai, valias ir elektrikas 
Kaina $6,500.

4 flatų Imuirinis namas pr 
5 ir 4 kambariui, visi įtaisy
mai. Kaina $11,700.

Tie visi namai turi būt par- 
duoti! arba išmainyti į trum
pą laiką. Galima mainyti ari 
biznio, loto, automobilio arbr 
farinų.

G. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.
Phbne Blvd. 9641.

natų jas murini® na-

j . .. . Lck

MOKYKLOS

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

1 McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173
Dresių, skrybėlių, kirpimas, siu

vimas. Greitas išmokinimas dėl 
biznio ir namų vartojimo. Dieno
mis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

M:' «*. X. .*■» ’ū J


