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Rsvaliijcija Bulgarijoje
Ruhr srityje nukauta

121 žmogus

Susirinko Airijos parlamentas
Bulgarijos sostinė esanti 
revoliucionieriy apsupta.
Paskelbta karo stovis 

šalyje.
visoje

PARYŽIUS, rugsėjo 
Čia gauta iš Belgrado 
kad šiaurinėje Bulgarijos da
lyje prasidėjo revoliucija.

Pranešama, kad tapo pas
kelbtas karo stovis.

Iš Tirovo ir Sl’ivnos ateina 
žinių, kad ten eina riaušės. Esą 
tapo pasiųsta kareiviai mal
šinti sukilėlius.

Eina gandai, kad revolyj^io- 
nieriai esą apsupę sostinę So- 
fia.

Sukilimas prasidėjo kaip tik 
tuo laiku, kada tarp bulgarų 
ir serbų prasidėjo kivirčai.

19. — 
žinia,

Frakcijoje labai silpnai kru
ta. Franko kursas žymiai nu
smuko. Pragyvenimas pabran
go- . t •

žodžiu, Ruhr okupavimas 
yra lazda, kuri. muša abiem 
galam drutgalis tenka Vo
kietijai, o laibesnis galas 
Francijai.

Airijos parlamentui 
besirenkant

tikParlamente galės dalyvauti 
tie atstovai, kurie pareikš 
savo ištikimybę dabartinei 
valdžiai. • i

Kova Ruhr srityje
Okupuotoje provincijoj tapo 

nukauta 121 žmogus. /

BERLIN, rugsėjo 19. — 
Ruhr srities kova, kuri tęsiasi 
jau astuoni mėnesiai, brangiai 
atsėjo abiem pusėm. Iki rug
sėjo mėnesio tapo nukauta 121 
žmogus, įskaitant ir kelis vai
kus. Mažiausia du trečdaliai 
tų žmonių buvo visai nekalti. 
Jie tapo nukauti “per klaidą”. 
Dešimts žmonių franeuzaj pa
smerkė mirčiai, penkis visam 
gyvenimui į kalėjimą, o kitus 
įvairiems terminams, kurių 
suma sudaro 1,327 meti/s.

145,(MM) žmonių tapo išvyti 
iš namų. O iš to skaičiaus 31,- 
000 deportuota iš Ruhro.
173 laikraščiai tapo uždaryti; 
209 mokyklos, kurios sutalpin
davo 128,000 vaikų, tapo pa
versta į franeuzų kareivių bu
veines.

Taij> r i-ttii

Bet ir francufcams tas plėši
kiškas žygis neatsieina pigiai. 
Durtuvais anglis kasti negali
ma. Kasyklų1 opera vimas yrą 
tiek komplikuotas, jog francu- 
zai jaučiasi bejėgiai. Jie begau 
na tik vieną penktąją dalį to 
apščio anglies, kurį jie gauda
vo prieš aštuonis 
Dėka tam plieno

DUBLIN, rugsėjo 18. / ■• Pir
madienį ir antradienį išrinktie 
ji į parlamentą atstovai turėjo 
prisiekti, jog jie bus ištikimi 
dabartinei respublikos vald. 
žiai. Trečiadienį atsidaro pir
mas parlamento posėdis, ku
riame galės dalyvauti tik pa
sižadėjusieji būti (ištikimais. 
Nors Emon de Valera ir 28 jo 
sekėjai, kurie yra išrinkti į 
parlamentą, gavo pranešimą 
apie parlamento atsidarymą, 
bet jie dabar sėdi kalėjime ir, 
suprantama, negales dalyvau
ti posėdžiuose. O apie jų pa- 
1 i uogavimą niekas nė nekalba.

Žinoma, jeigu jie pasižadė
tų nesipriešinti dabartinei val
džiai, tai padėtis tuoj pakitė
tų. Bet to mažiausia galima 
tikėtis. Mary Mac Svviney ir 
kiti respublikonų atstovai pa
reiškė, kad de Valerus šalinin
kai savo pozicijos nieku? budu 
nemainys. O tai reiškia, kad 
parlamente dalyvaus išviso tik 
63 atstovai, kurie remia pre
zidento Cosgrave’o nusistaty
mą. 44 respublikonų atstovų 
dėl savo griežto nusistatymo 
link dabartinės valdžios par
lamente dalyvauti negales. 
Spėjama, kad toki padėtis ne 
kiele. neLcliu<lys susirinkusiam 
parlamentui varyti savo darbą 
pirmyn.

Dabartinę Airijos valdžią žy 
miai sustiprino tas faktas, ka 
jos pasidarbavimu 
po priimta į Tautų 
ganiuoju momentu 
valdžios uždaviniai

menesius

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

Lygą, ne
svarbiausi 
yra gauti 

paskolą ir užlaikyti kalėjimuo
se 12,000 kalinių, kurie yra 
skaitomi pavojingais elemen
tais respublikos gyvavimui. 
Respublikonų pasisekimai rin- 
k įimtose į parlamentą kiek at
šaldė finansininkus, kurie ma 
no, jog suteikti dabartinei val
džiai paskolą nėra perdaug 
saugu, nes nėra jokio laido, 
kad už metų-kitų prie valdžios 
vairo gali atsistoti respubliko
nai. ‘ Į

Mažais būriais pradedama 
paliuosuoti politiniai kaliniai. 
Tas darbas neina sparčiai to 
dėl, kad kaliniai neduoda pa
sižadėjimą, jog jie vėl nestos į 
sideilėlių eiles. Dubline ir ki
tuose didesniuose centruose 
laikoma mitingai, kur reika
laujama, kad politiniai kali
niai butų tuoj paliuosuoti. 
Respublikonai dabar atvira 
sako, jog jiems nebereikės 
stvertis ginklo, nes politinis 
žmonių nusistatymas krypsta
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Ispaniją valdys fašistai draikai pildą ambasodoriy
Rivefra eisiąs Mussolini pėdo

mis.

19. — Mi- 
sukilimas 
darbiu in- 

ir 
ap-

Laikraščių 
varė

MADRID, rugsėjo 
litarinis Ispanijos 
galutinai pasmaugė 
kų, judėjimą. Komunistų 
sindskalistų vadai būriais 
leidžia Barceloną.
pranešimais, komunistai 
Ispanijoje smarkią .propagan
dą. Kadangi sukilėlių valdžia 
yra pasisakiusi už/ sunaikini
mą komunistinio judėjimo, 
tai tikrai laukiama, jog už ke
lių dienų bus pradėta pulti ko
munistai ir sindikalistai. Bet 
tuo pačiu Jaiki? bus užduotas 
smūgis ir visokiam darbinin
kų judėjimui.

Naujosios militarinės vald 
žios mieriai esą šie:

Pirkias, sugniužinti komu
nistų ir sindikalistų judėjimą.

Antras, likviduoti Cataloni- 
jos ir Bosųue’o provincijų se
paratistų judėjimą.

Treigiais, seknfjngatii juižbaigti 
Moroccos kampaniją.

Ketvirtas, sukurti 
valdžią.

Penktas, patraukti 
žengusius politikierius
Įlos mūšio pralaimėjimą.

Gen. Rivera paskelbė, įkad 
busianti organizuojama “Gran 
Somaten” arba milicija. Ta

teisingą

prasi- 
už Mili-

fašistams. Ji susidjėsianti iš 
450,000 vyrų. Karalius Alfon
so pasirašė patvarkymą, ku
riuo einant leidžiama organi
zuoti “Glran Somatcn.”

Ispanijos diktatorius sHko, 
kad tarp Italijos ir Ispanijos 
fašistų esąs nemažas skirtu
mas. Bet nežiūrint to, savo 
išorine forma tiedvi organiza
cijos busiančios panašios.

Buvusis premieras Alhuce- 
mas parašė diktatoriui laišką, 
kuriame jis sako, jog jis vi
suomet esąs pasirengęs stoti 
prįcš teismą — m i litą ri n į ar

Gi buvęs užsienio reikalų 
ministeris Alba pranešė tele
grama, jog jis nebemanąs ka
da nors grįžti Ispanijon. Gen. 
Rivera tuoj • davė atsakymą, 
kuriame jis išreiškia norą, kad 
Alba grąžintų nors automobi
lių, kūrinto jis paspruko į už
sienį. Automobilius esą pri
klausąs elektro-technikos mo
kyklai.

Direktorija išleido pareaški- 

iną kaį dėl proponuojamų re
formų. Spauda esanti paten
kinta tuo pareiškimu. Tuoj 
busią paleista daug visokių va
ldininkų. Bus sulaikytos pen
sijos 3,000 buvusių ministerių. 
Vis tai daroma ekonomijos ti
kslais.

New Yorke išėjo tik, vie 
nas vakarinis laikraštis
NEW YORK, rugsėjo 18.— 

Vienuoilika vakarinių laikraš
čių susivienijo daiktai), - kad 
išleidus 8 puslapių “The Com- 
bined Ndw York Evening 
Newspapers”. O tai dėl to, 
kad sustreikavo 2,500 presma- 
nų, kurie dirba prie tų laikra
ščių.

Nors unijos prezidentas va
dinąs tą streiką nelegaliniu, 
bet streikuojantys presmanai 
nežada grįžti į darbą tol, kol 
nebus jų reikalavimai išpildy
ti.

jų pusėn. Esą L’ž kelių metų 
parlamente jie sudarysią dau
gumą ir tuo budu šalies vald
žia pateksianti į jų rankas*

patvarkymą
Iš Shane kompanijos 

rubsiuviy streiko
Laikė pamaldas katalikų 

katedroje.

ATĖNAI, rugsėjo
Katalikų katedroje čia 
laikomos pamaldos už nukau
tąjį gen. Tellinį, > Italijos ko- 
misionierių.

Vėliau du graikų laivai šū
viais saliutavo1 talkininkų lai
vus. i

19. — 
buvo

Oklahomos legislaturos 
atstovai turėsią sii-

- sirinkimą
Nepaiso gubernatoriaus 

sinimo.
grą-

\ OKLAHOMA CITY, rugsėjp 
18. — Iš tikrų šaltinių sužino
ta, kad Oklahomos valstijos 
legislaturos atstovai turėsią 
specialioj susirinkimą, kuris 
įvyks gal dar šios savaitės pa
baigoje. Suvirinkime bus svar
stoma, argub. Walton turėjo 
tiesos paskelbti karo stovį vai 
stijoje..

Prieš porą dienų gub. *WaL 
toin pareiškė, kad legislaturos 
atstovai busią sukišti į kalėji
mą, jeigu jie bandysią be jo 
leidimo susirinkti. Bet jie,' 
matoma, nepaiso gubernato
riaus grąsinimų.

Dr. Wirth gaw2,700,000 
z akeriy žemės Rusijoje
Naudos tą žemę begiu 25 metų

MASKVA, rugsėjo 18.— Dr. 
Joseph Wirth, buvusis Vokie
tijos kancleris, išgavo iš sovie
tų valdžios didžiausią koncesi
ją, kokią ta valdžia kada nors 
yra 'padariusi. Padarytąja su
tartimi, jis naudos 1,000,000 
desiatinų (apie 2,700,000 ake- 
rių) miško ir šiaip žemės į 
rytus nuo Rybinsko.

Be to, jam pavesta pratiesti 
geležinkeliai į Baltike jurę, o 
taipgi įsteigti lentpiovyklas.

Koncesijai terminas nusta
tyta 25 metai. Vėliau? koncesi
ja dar gal bus pratęsta dešim
čiai ,metų. F*o to kaij> 
taip ir geležinkeliai pereina 

valdžios rankas.
1

CHICAGO. -- Streikuojan
tys rubsiu’viai tebetęsią tą sun
kią kovą jau vienuoliktą sa
vaitę. Kaip streikierjams, 
taip lygiai ir kompanijai jau 
nusibodo belaukiant kuri puse 
laimės. Boseliai klausinėja, ar 
daug da tų streikierių yra ir 
ką jie mano — ar jie streikuos 
ir ar per visą žiemą neis dirb
ti. Streikieriai sako, kad tai 
yra tuščias boselių manymas, 
jeigu jie tiki, kad juo ilgiau 
jie tą streiką tęs, tai jų bu‘s 
viršus. Jie tuo nenugazdina 
streikierių. 'Streiikde^iai,’ kurie 
negalėjo be darbo pasilaikyti, 
tai jie seniai jau dirba, o tie, 
kurie liko,—streikuos taip il
gai, kad boseliai ir pražils be
laukdami, kol jie sulauks, kad 
jie paleistų juos ramiai su 
skobais biznį varyti. Streikie
riai sako, kad jiems tik juo
kai dar 12 savaičių tęsti strei
ką. Jie žiūrės ar ponas Shane 
valios per tiek laiką užlaikyti 
viršaus tuzino šnipų apie dirb
tuvę ir didžiuosius skebus ly
dėti į namus su policija, ifaip 
kad dabar yra daroma. Kitą 
streiklaužį lydi net du pasam
dyti pdlicistai. Nors streikie
riai kalba apie ilgą streiką, ir 
jie yra pasiryžę kovoti tol, kol 
Shane dirbtuvė nebus unijinė 
arba jos visai neliks ant Ma- 
dison gatvės. Bet štai kokių 
paskutinių žinių . streikieriai 
turi iš pačių streiklaužių, ku
rie pasako tikrą teisybę paša
ltiems žmopėms, kad šiomis 
dienomis darbas visai sumažė
jęs pas jį ir pradeda atleidinė
ti skebus, nors skobai nesu
pranta kaine dalykas ale strei
kieriai kitaip mano. Sako, jisai 
turbut mano kraustytis į kitą 
vietą arba palaikyti nekurį lai
ką uždaręs, manydamas, kad 
tuo 1 laiku unija jį paleis, arba 
gal jis mano eiti prie taikos, 
ba šios dienos teisme pasirodė, 
kad jie daugiau peštis nebeno
ri; tik nori nusikratyti ir už
baigti tas bylasį. Shane’o ad
vokatai pasidarė ištikimais dėl 
streikierių ir jų advokato 
Cunnoa. šandie štai ką teisme 
pasakė: jau? jie turbut turi 
šaltas kojas, kad jie taip pra
dėjo kalbėti. Pirma to nebu
vo.

Taipgi antradienio vakare 
keletas rubsiuvių 
^streikieiriy ajtlanlke 

Mildos svetainėje,
per keletą progresyvių kuoPM‘ 
Publikos buvo pilna svetainė, 
kiti stati stovėjo neužtenkant 
sėdynių. Kalbėtojų buvo du. 
Pirmutinis buvo pakviestas 
kalbėti “Vilnies” redaktorius 
drg. Andriulis. Jisai savo il
goje prakalboje daugiausiai ai
škino dabartinę padėtį Shane- 
’o streikutojajičių rubsiuvių, ir 
plačiai nupiešė publikai, kaip 
tie lietuviai streikieriai veda 
sunkią kovą su lietuviškais bo
sais. Nors ir yra sakoma, 
kad savas pas savą; lietuvis 
pas lietuvį, ale šiame streike 
taip nėra. Toje dirbtuvėje bo
sai, yra visi lietuviai taipgi 
streikieriai irgi visi lietuviai, 
tik pats kompanierius yra žy
das ir lietuviai boseliai nežiū
ri tautybės, nepadeda strei- 
kieriams, kad šie greičiau 
streiką laimėtų, ale jie susi
jungę su žydu laikosi kiek tik 
gali užmiršta, kad jie yra lie
tuviai, bet tik fciuri, kur yra 
doleris. O boseliai ant strei
kierių sako, kad šie nežino, ką 
darą, — rašosi į žydų uniją, o 
girdi, mes nenorime, kad tie 
kaikės mus valdytų, ir mes 
lietuviai norime, kad čia butų 
lietuvių dirbtuvė.

streik. i ori ų 
pi^akSflbas 

parengtas

Atvažiuoja Haller.

VARŠAVA, rūgs. 17.— Len
kų kariuomenės
Haller, neužilgio atvaživ/osiąs 
į San Francisco, kad dalyva
vus Amerikos legioniečių kon
vencijoje.

vadas, gen.

Numirė 104 metų amžiaus 
moteris.

rūgs.ST. CHARLES, Mo 
17.— čia mindįirė seniausia 
Missouri valstijoj moteris. Ji 
buvo 104 -metų amžiaus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 19 d., užsienio pė 
Vakar, rugsėjo 18 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ... 
Austrijos 100,000 kronų ,... 
Belgijos 100 frankų ..........
Danijos 100 markių .........
Finų 100 markių ...............
Franci jos 100‘frankų..........
Italijos 100 lirų ..................
Lietuvos 100 Litų................
Lenkų 100,000 markių .......
Norvegijos 100 kronų........
Olandų 100 kronų ............
šveicarų 100 kronų ............
Švedijos 100 kronų ............
Vokietijos 1,000,000 markių .... 2/5c

$4.53% 
.. $1.40 
... $4.80

$18.05 
.. $2.70 
$5.80% 
... $4.44 
. $10.00 
..... 40c 
. $16.02 
. $39.38 
. $17.68 
. $26.52

No. 222
Taipgi kalbėtojas pasmerkė 

“Telegramą“ ir jo redaktorių 
Juozą Laukį už rėmimą strei
klaužių ir agitavimą prieš 
streikierius. Juozas Laukis sa
kąs: aš myliu streikierius ir 
noriu, kad jie laimėtų tą strei
ką, tik jie negerai darą, kad 
jie ne visi lig vieno išėjo ant 
streiko, ale tik 180, o apie pus
antro tuzino liko dirbti, tai 
jiems reikėjo grįžti atgal ir 
dirbti tol, kol jie butų ir tuos 
sutorganizavę, o šitoks išėji
mas ant streiko,, taj esąs tik 
biznio agentų šmugeliaviinas, 
ir tokiu vedimu jie jokiu budu 
negali streiko laimėti.

VTelegraino”. norėjimas, kad 
šis streikas butų laimėtas, tai 
lygiai toks, kaip to 
žiūrėk jisai tame myli, 
pasalų ir į koją įkanda.

Andriulio kalba visiems pa
tiko, ką rodė garsus delnų 
plojimas, ir streikieriai išėjo 
užganėdinti, kad visi už juos 
stovi tik išskiriant “Teelgra- 
mą”.

Streikierių visuotinas susi
rinkimas bus laikomas penktą- 
dienio vakare, rugsėjo 21 d., 
5:30 vai., prie Vau Buren ir 
Halsted gatvių.

—Toks kaip kriaučius.

33 vaiky tėvas
Charles L. Lucius, 91 metų 

amžiaus, turi 33 vaikus.

BAY CITY, Mich., rugsėjo 
18. — Jeigu taj butų atsitikę 
prezidento Roosevelto laikais, 
— tat Charles L. Lucius tikrai 
butų gavęs medalių arba kokį 
nors kitą pasižymėjimo ženk
lą.

Tik pagalvokite, Lucius pa
eina iš danų generolo šeimos. 
Jo dabartinis u’žsiėinimas — 

rinkimas. Bet tai ne
svarbu tai, kad Lucius 
vaikus, vyriausias ku- 
susilauke 67 metų,

svarbu.

šuns:
o iš

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Naujienų” No. 220 “Iš Shane 

kompanijos rubsiuvių streiko” 
tarp kitko buvo parašyta:

“Aš net nusidyvijau, kad biz
nierius eina skebauti. Turbut 
daro prastą biznį. Patėmijau 
ant durų , užrašyta Mason (Me- 
šis) Hat Shop, 3203 S. Halsted 
St. Lietuviška pavardė, ir dir
ba už streiklaužį pas žydą.”

Mums pranešama, kad toji 
Hat Shop priklauso Mrs. Martha 
Mason, kuri nieko bendra neturi 
su Shane kompanijos streiku. 
Tuo budu M*asbn Hat Shop savi
ninkė buvo neteisingai įtarta 
skebu.

gal giedra;ŠIANDIE 
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:34 vai., leidžia
si 6:53 valandą. Mėnuo teka 
2:05 valandą nakty.

ma-

ris jau
o jauniausias turi 14 mėnesių.

Lucius dabar turi ketvirtą 
pačią. Jo amžius — metrfi. 
Bet savo vikrumu ir gaivumu 
jis gali pralenkti net jauną 
žmogų.

^Prarado $25,000 bra 
celatą.

Mrs. Clifford T. Rodman 
pranešė Lake Forest policijai, 
kad dingęs jos $25,000 vertės 
dlaimoiiitinis braceletas. Ji ne
galinti tikrai pasakyti ar tas 
jos braceletas dingo jai golfo 
lošiant, ar iš jos namų. Sako, 
tai buvęs iš nepaprastų rinkti
nių daimontų darytas ir labai 
jos brangintinas. Ji prašė po
licijos tą braceletą būtinai su
rasti.Alaus karas didėja.

Nežiūrint nei to, kad ir 
miesto autoritetai ir tedera- 
lės valdžios agentai visais ga
limais budais nusitarė 
prieš “bootlegerystę” 
rojo alaus vartojimą, 
”bootlegeriai“ nesibijo, 
legerių 
taip ir tebeveikia. “Alaus ka
ras” vis dar tebesitęsia. Ir nė
ra žinoma kada jis baigsis. 
Jau keturi asmenys yra žuvę 
toj kovoj.

kovoti 
bei tik- 

vis tik 
“Boot-

gaujos kai^ veikė,

Apiplėšė banką.

MONMOUTH, III., rūgs. 17. 
— Du* plėšiku apiplėšė Came- 
rono valstijos banka. Laimėjo 
$11,500.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

O

NAUJIENOS
1739 S.Halsfed St 

Chicagolll..

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III............. ........... ..... ................

įšventinimas j Kunigus

įšventinimo į Kunigus atsibus 
Rugsėjo 22 d., 1923 m.

BAŽNYČIOJ MOTINOS DIEVO š.
35 IR UNION AVĖ.

Bus įšventintas į Kunigus Deakon.
STANISLOVAS LINKUS

šventins Jo M. Arcivyskupas
Carmel Henry Carfora D. D.

; Taipgi Are. Vyskupo Vikar General 
Rev. E. J. Higgins D. D. ir taipgi

; bus daug kunigų iš Chicagos ir 
tiš kitų miestų.

Rugsėjo 22, 23, 1923 m.

I Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. t
________________________________>

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

American Line
. Y. — Plymouth — Cherbourg — 

Hamburg
aprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 

vreiti laivai. Greitas susisiekimas su 
• raitijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

Viskas užrakinama, privališki pasi- 
dėjimai. XJeras muistąs ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietiniij agen
tų arba

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

MHHRBIIKtlOIIHIBIIIIII 

CUNARD" 
H LIETUVON P^R 10 DIENU ■ 
14 Vienitinis vandenin kelias Lietuvon M 
g| per Southar.ipton;) ant Milžinų laivų ■ 
fcj AQUITANTA. MAURETANIA ■

BERENGARIA g
„ Apleidžia New Yorkų kas Utarninkas. m 

Greitas persėdimas Southamptone. „ 
“ Lietuviai ypatiškai lydimi. “
H Taipgi regul'ariai išplaukimai tie- ■
M i šiai i Hamburgą ant naujų laivų 
.a burnerių. 3čia klesa (j Piliau $106 50, 

j Hamburgą $103.50). Karės taksų 
" $5.00
U KELEIVIAI IŠ LIETUVOS

sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
jg Southamptoną ir ten persėda tųit Mil- 
tJ linų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivui pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin- 

rt g’i dokumentų atvažiuojantiems ke-
'ivimns galite gauti nuo bile agento. (| 

,4 Ji< italai; k it. Jų yra ir jūsų mieste n

I

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS”

Telephone Yards 0994

NORTH
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

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 
vielinio agento, arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

DR. MAURICE KAHN
.4631 So. Ashland Avė.

h

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

Lietuvos kunigams įsta
tymai nerašyti

Pereat mundus — tebūnie Su- 
dna Diena, bet klebonas ke* 
liy netaisė ir netaisys! — 
sako Skaisgirio klebonas.

■.................... ■■■ — ■ ■ * N

Kauniškės “L. Žinios” iš
spausdino šitokį įdomų doku
mentų — Skaisgirio klebono 
kunigo Garlausko pareiškimų:

Pareiškimas.
G liepos šių metų Šiaulių ap- 

sikr., Skaisgirio miestelio gy
ventojas Pranas VaitekuTias 
įteikė ' man Skaisgirio Vals
čiaus Valdybos reikalavimų, 
ant trijų lakštų rašyto Nr. 2 ir 
Nr. 28, abu iš 2 d. rugpjūčio 
š. m., sumokėti pabaudos 62 
litų už nešiltaisymų tinkamai 
kelių. Delei minėtosios pabau
dos turiu pareikšti, kas seka:

1. Kadangi Lietuvoje val
džia ne bolševikiška, bažnyčia 
nuo Valstybės neatskirta, — 
kunigui bausme turi būti de
dama su žinia Vyskupo, 2. Ka
dangi (lėliai kelių taisymo Sei
mas naujų įstatymų neišlcidė, 
Lietuvoje veikia senieji rusų 
įstatymai,, Vulig '(kurių kuni
gai nuo priedermes keblių tai
symo yra liuosi, nelyginant 
kaip viršaičiai nuo padvadų 
statymo, 3. kadangi Skaisgi
rio bažnyčios klebono kun. 
(larlausko Skaisgirio vals. te
ritorijoje nei nuosavos nei 
kent rakta vos žemės neturi, 4.
kadangi Valstiečiams4iaudi- 

iihnkanus-socįiailistamis, kaipo 
socialistjnės krypties politinei 
srovei kelias, kunigo taisomas 
ir auksu nuklotas negali būti 
už gerai pataisytų paskaitytas, 
nes jiems ne kelias kunigo tai
somas rupi, bet visų kunigiją 
sląpinti-nail4inti, kaipo idėji
nius priešus, dėliai tų išdėtų 
motyvų pabaudų 62 Ut. nemo
kėsiu1 ir kelių netaisysiu. Jeigu 
Skaisgirio Vatsčians Taryba 
neteisėtai man uždėtos baus
mės neužpYotestuos ir nuo ke
lių taisymo nėpaliUostios, bus 
ženklas, kad S’kaisgiry kunigas 
nereikalingas ir tada Skaisgi
rio bažnyčioje. šventadieniais 
pamaldos nebebus, laikomos, 
prie ligonių nebus važiuojama, 
n»;baš‘ninki^i| Jndlvelbuis. įlaidojkn- 
mi ir kitos panašios priede”- 
mčs nebebiM pildomos.

Kunigas Antanas Garlauskas
Skaisgirio bažnyčios kleb.
8 rugp. 1923 m. Nr. 213 

Skaisgirys.

Lietuvos klerikalai naudo
ja valstybės iždą

Valstybės pinigais subsiduoja 
savo draugijas.

Kauno “L. Žinios” (187 nr.) 
štai kų rašo:

šių metų valstybės biudžete 
“krikščioniškojo bloko” bal
sais palikta pozicija sumoje 
100,000 litų blaivybes reika
lam^. Kiek teko girdėtu Val
stiečiai Liaudininkai, reika
laudami tų sumų pinigų iš 
biudžieto visiškai išbraukti, 
arba perkelti Švietimo Ministe
rijos žinion apšvietos reika
lams ( suaugusiųjų kursai ir t. 
p.), (įrodinėjo1 dešiniajai Sei
mo pusei, kad 100,000 litų 
blaivybės reikalams yra pėr- 
maža, ir antra vertus, esanti

Lietuvoje “katalikiškoji blai-> 
vybės draugija” iki šiol nėra 
nieko padariusi, kad galima 
butų jai tų sumų patikėti. Vis- 
tik krikščionys - demokratai, 
ūkininkų sąjunga ir darbo fe
deracija pasielgė savaip. ' Da
bar prie Finansų Ministerijės 
ir Biudžeto patikrinimo Ko
misijoje randasi “katalikiško
sios (blaivybės draugijos” rei
kalavimas tų 100,000 litų iš
dubti paminėtai draugijai. 
Prie reikalavimo pridėtas pro
jektas pinigams suvartoti, iš 
kurio matomu kad pirmiau-, 

šiai aprūpinama algomis visų 
eilę draugijos tarnautojų, bei 
valdybos ' narių, kuriam tiks
lui, regis, išskaitliuota apie 
40,000 lt., kiti pinigai mano
ma suvartoti paskaitoms, kon
certams, spausdiniams.

Ar turi kokių nors teisę ši, 
katalikiškoji. blaivybes draugi
ja, iki šiol savo veikimo nepa
rodžiusi, reikalauti iš Valsty
bės Iždo algoms 40,000 lt.?

Ar turi ši draugija teisę rei
kalauti iš Valstybės Iždo savo 
veikimui pašalpų sumoje 
60,000 lt., kuomet ji visuome
nėje neturi jokios įtekmes bėk 
pasitikėjimo?

Ruošiamas visuotinas 
Lietuvos gyventoju 

surašymas.
Pirmasis visuotinas Lietu

vos- gyventojų surašymas turės 
prasidėti š. m. rūgs. 11 d. su- 
lyg tam tikro plano, kuriuo^ 
Lietuvos teritorija padalinta į 
24 surašymo (20 apskr. ir 4 
miestai apskričių teisėmis: 
Kaunas, Šiauliai, Panevėžys ir 
Uk'mergė) punktus. Vienok į 
tų “planų” neįtrauktas Klai
pėdos Kraštas. Kyla klausimas,
jei surašymas pretenduoja va
dintis visuotinu, tai kodėl be 
Klaipėdos Krašto? Tikslas, ku
rį nori pasiekti surašymas: jo 
visuotinumas, pavyks tik įter
pus ir tų kraštų. (L. Ž.)

Verte
4

Gerai galvojant prisiei 
na pripažinti, kad Bor- 

den’s Selected Pienas 
neturi sau lygaus vertė

je kaipo maistas tokia 
kaina.

F-8

• BORDENS
Užsisakykit

Borden’s 
“Selected 

šiandien EnuFtoductsCo. of- Illinois 
Fraaldin^UO

Ketvirtadienis, Rūgs. 20, ’23

Rcddencijos Tel. Brunsvick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

šventad. 9rl2
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė,

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia
• Moįinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
8509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:80 va
landą vakare.

Visus- bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 077^ 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiaitc jšnigua ir 
Parduodam Laivakortes.

NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
P4L TAS JUMS RUS

ANT NAUDOS.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m-. Phone Yards 7344, 11132 
Mįchigan Avė. Vai. 2 iki U p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland,.Ill. 
Nedėliomis 9 iki 12.

THE HOME BUILDERS OF AMERICA 
64 W. Randolph St.

Mes pabudavojom vieno milijono dolerių vertės namų per pra
eitus aštuonioliką mėpesių laiko Chicagoj, musų pienas yra 
lengvas ir praktiškas. į )

Nepirk loto, mes užmokame cash iškarto už jūsų lotą ir pa< 
Įjudavojam namą ant lengviausių išmokėjimų, per dešimtį, pen- 
kioliką arba dvidešimtį metų; mokėsi kaip rendą. .

Atsitikus kokiai nelaimei ar ligai, musų inšurinas išmoką mė
nesinį mokestį.

Jei nurpiTtum, jūsų moteris paima namą be mokėjimo ant 
savęs.

Randauninkai, kurie sistematiškai netaupina pinigų, nieką-, 
dos negali įsigyti savo namo, užtai, kad namas kaštuoja pinigų..

Vartok šitą blanką.
Aš moku $..................  randos per mėnesį; turiu $..................

sutaupęs, ką Home Builders gali pagelbėti man.($100 ar daugiau)
Vardas ........    v.................... -.... .

Adresas..........i................................... ’............................
Telefonas................................  .'.....................

Busto Telefonas 
Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas Stato gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą. •_______________ ■-■■■■ - - - - ‘ —

’ DR- H. A. BROAD

Kasdieninis Darbas 20 Milijonų Motinų-
IŠLEIDŽIANT JUOS KIEKVIENA RYTA JŲ

Res. Phone Republic 7812
Res. 6117 So. Talman 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.

Dr. Aniele Kaushillas
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted St., 
Ant viršaus Universąl State Banko 

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, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir su- 

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

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
( 3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.s.— - . . . . . .

1 ....................... 11 1111 ......................... .
Serganti žmones

klausykit

Dr. VAN PAING

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 utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
ki.it...... i i n —/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 .
Veda višokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus,, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

................... 1 ■
Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

I1 Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
h.............. .. .................... ...... i i................... ..... ii.ni- i i

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 2660
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

ŠVIEŽIOSE, ŠVARIOSE

KAD IŠLEIDUS juos j mokyklą naujai iš
mazgotais ir prosytais rūbais! Su ko

kiu pasididžiavimu Amerikos motinos seka juos 
einant mokyklon anksti rytą!

Bet su kokia liūdna širdžių jos žiuri pargrįž
tančius namo vaikus, tartum jie pasirinko pur- 
viniausią vietą ir purviniausius purvus savo 
žaidimams.

Ir tos bliuzes, tos kelnaitės, tos mažos ir gra
žios dreses kurios buvo užvilktos porą valandų 
tam atgal! Dabar raukšlėtos ir purvinos, su 
taip įsėdusiais purvais, net jus manote, ar ga
lima bus jas išmazgoti.

Apie susitepusius mokyklų rubus nereikia 
daugiau jums rūpintis. Dabar yra labai leng-t 
vas ir paprastas būdas, katr atšviežinus jos 
kiekvieną dieną. Del jų skalbimo, tai nė
ra jokis darbas jei jus vartosite Rinso.

Tas naujas muilas paliuosuoja visus nešva» 
runius tik PAMIRKIUS. Jis tuojau ištirpsta 
verdančiame vandenyje, padaro turtingas, 
grynas, valančias putas ir taip muiluotas, kad. 
prašalina nešvarumus be jokių sunkaus ve
lėjimo.

MOKYKLOS RUDUOSE A
9 » l

Net nešvarumai kurie labai jsidėvi' j kelius, 
alkūnes, taip greit pasiliuosuoja tik pamirkius 
į Rinso putas, ir biskj pa velėjus. Darykit tą 
velėjimą su Rinso. Tik pabarstykit biskj sau
so Rinso ant labiau suteptų vietų ir jos piliks 
švarios. . x

Jums nereikia mainytį budo jūsų skalbimo. 
Tik vartokite Rinso kur jus būdavo vartojate 
šmotą muilo.

PADARYTAS IŠDIRBĖJŲ LUX
Rinso yra padarytas didžiausių pasaulyje mui
lo išdirttėjų — IŠdirbėjų Luk. Del šeimynos 
skalbinių yra taip geras, kaip Lux yra dėl plo
nų šilkinių skalbinių. Jus nereikalaujate var
toti nei muilo pauderio nei kito muilo su Rinso. 
Jis atlieka visą darbą.

Nevarginkit savęs daugiau niekad velėjant 
suteptus mokyklų rubus. Sutaupykite savo nu- 

sgarą laužančias skalbimo valandas ir apsaugo
ki savo skalbinius vartojant Rinso.

Pradėkit šiandien! Nusipirkite arba pa
prastą pakelį arba didelį naują pakelį kiekvie
noje gTosemėje arba departamentinėje kratu- 
vėje. Lever Bros. Co., Cambridge, Mase.

SPECIALISTAS
Gydau Chroiiiškas 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.

Jei turi rupturą pamėgink 
siti dykai.

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, senos, 
ar šviežios, didelės ar mažos ir pradė
si sveikti; tas įtikino lankstančius.

»

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekviena;! turjs rupturą, vyras, moteris 
nr vnikas, privalo tuojaua paradyti pas W. 
S> Rice, 76 C Main St. Adams, N. Y. ne
mokamam išmėginimui jo stebuklingo sti
muliuojančio tepalo. Tik uždėk jj ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir -suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržų visų gyvenimų? Kam užsitraukti ga
ngrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir nie
ko nekaltos rupturdS^ nuo tokios, dėl ku
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrų ir moterų kas
dien užsitraukia tokį pavojų, nes jų rup
turos jiems neskauda ir *jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, j kurias galėją! du kumš
čiu įdėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitų kuponų žemiau.

J. P. WAITCHES 1
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’t., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

• TeL: Pullman 6377.--- - ... __ 
/ '----- _______ X ________

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee 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.,,1 I ......... ----„..J

LIEPOS 
DRABUiiy 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

SU RINSO — NAUJOS MADOS MUILU 
MIRKYMAS UŽIMA VIETĄ VELĖJIMO

’ DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
76 C. Main St , Adams, N. Y.

dnlite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymų jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių- siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i.
$27.50 dabar ..............................  $18 -I
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, <
$35.00. Dabar ..........................  $25.0'’
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 
$47.50. Dabar.......................  $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $27.50 !» 
$27.50. Dabar ..........................  US.5S
Palm Reach ir Mohair 2 Šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. 
Vaikarr.'s 2 kelnių siutai po $8.P€ — 
augUciau.

Vardus
Adresas

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halstš., 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ Ii-* f 
Subatomis nuo 8 ryto liį ir- --.
Nedėliojus nuo 8 lyto 1L »
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
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/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. žymontdi, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. (kebelis, 10321 Indiana Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
.1. Vilis, 2538 Charleston St.
J. .J. Čeponis, 4101 So. Richmond St.

— visi Chicago, III.

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. Kemėža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

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

jo... Kokia gi nauda?!... Pra
turtėjo ir pralobo tie, kurie ge
riau mokėjo‘dirbti )armotas,nuo 

dingas dujas, šrapneles... kurie 
gabesni buvo išgalvoti priemo
nes, kuriomis geriau galima bu
tų žudyti žmones... žmonių gi 
kentėjo ir žuvo... Prancūzų ir 
lenkų kapitalistai vėl neišsitenka 
savo kailyje ir vėl jau žvangina 
kardais, skleidžia aplinkui krau
jo ir durnų kvapą, nuo kurio 
žmonijai darosi tvanku... štai 
mintys, klaidžiojančios XX am
žiaus žmogaus sieloj... Jis už
gauna kiekvieno sielą... jos per
gyventos ir suprastos kiekvie
no... ir tai yra didelis Dabar
ties Socializmo nuopelnas.

III.

Stasys Kuzminskas

Stiprinkime i savo orga- Įdytis, atsirado komunistai ir
r štai svarbiausias dabarties so
cializmo uždavinys.

Cabet viename savo raštų 
sako: “Aš tikiu, kad auklėji
mas visų pirma turi būti pa
matas naujam visuomenės gy
venimui”. “Aš tikiu, kad auk
lėjimo tikslas ‘yra kimo, dori
nės ir protinės žmogaus galy
bės vystymas”...

Ne politinė konservaįtinga, 
reakcinga partija, ne antiso- 
cialistinčs idėjos ir judėjimas, 
bet žmogaus egoizmas yra ga
lingiausias socializmo priešas.

Pergalėti egoizmą reiškia į- 
gyvendinti socializmą.

Universalizmo, visuomenės 
I žmogus — tai , žmogus socia
lizmo, Naujo 'Pasaulio žmo- 

į gus-
Žmogaus protas turi būti 

tobulas, kaip ir pasaulis, kurio 
Į jis siekia.

Kame yra socialisto vieta 
pasaulyj? Kaip' santykiuoja 

Ižmogus ir ekonominė tvarka? 
i zElgkis taip, kad kitas asmuo 
tau Visuomet butų kaipo tiks
las, bet niekuomet kaipo įran
kis, štai moralinė socializmo 
programa.

Socializmo ekonominėj tvar
koje žmogus yra tikslas, bet 
ne įrankis. Socializmas stato 
žmogų pasaulio kūrimosi cen
tre. Nes žmogus yra aukščiau
sias protingas gamtos sutvėri
mas ir jos valdovas. Savo pa
linkimų išvystyme žmogus ži
no tiktai visuomenės gerbūvio 
ribas. Jo asmens ir vistio'ipe- 
nės gerbūvis susilieja kaipo sin
tezė į vieną galingą armoniją...

Kapitalizmas suteikė galybę 
auksui, -liepė visiems jam 
tarnauti, pavergė didelę žmo
nijos dalį, padrė žmones įran
kiu kapitalui ir paveržė ne tik 
visas jiems priklausančias ju
ridines ir ekonomines teises, 
bet ir gamtos duotąjį vardą 
“Žmogus” Jie tapo pavadinti 
su paniekinimu “Proletarais”, 
kol proletariatas patsai savo 
pajėgomis sugebėjo savo var
dą iškelti ir suidealinti.

Taip liko didele žmonijos 
dalis ištremta iš pasaulio ir 
apgyvendinta tamsiuose ur
vuose. Tai skurdo pagimdy
tas proletariatas.

Bet galingas lilgesyĮs saulės 
spindulių, ilgesys tapti žmo
gum veda jį į paveržtą nuo jo 
pasaulį. Iš Čia šaltinis atkak
lios socialinės kovos ir pasau
linio proletariato Judėjimo. 
Bet ateis laikas, kada jisai iš
kils į gyvenimo paviešį ir taps 
jo viešpačių...

nizaciją
Buvo nutarta surengti drau

gišką ar šiaip pasilinksminimo 
vakarėlį. Tuo darbu rūpinsis 
tam tikra komisija.

Nutarta rengti prelekcijų, • 
debatų ir šiaip darbininkų švie
timo vakarų; padėti VIII Rajo
nui rengti prakalbas, taipjau pri
sidėti prie LSS. rengiamojo pra
kalbų maršruto.

Kadangi eina girdai, kad vie
nas kuopos narys lankąs detek
tyvų kursus ir rengiąsis tapti 
detektyvu kaip tik išlaikysiąs 
kvotimus, kuopos sekretoriui pa
vesta užklausti jį raštu, ar tai 
tiesa, ir jei girdai pasitvirtintų, 
tai nutarta tą narį iš kuopos pa
šalinti.

Nutarta dar kartą pareikalau
ti iš buvusio “Socialdemokratų 
Sąryšio” valdybos, kad sugrąžin
tų LSS. 22-ai kuopai jos ant
spaudą, kurį jie pasilaikė kartu 
su kuopos iždu.

Delegatai į LSS. VIII Rajono 
busimą konferenciją išrinkta dd. 
A. Kemėža ir J. Auryla.

Pagalios buvo nutarta visus 
draugus, kurie, po to kai komu
nistai suskaldė Sąjungą, pasi
traukė iš jos, bet pasiliko ištiki
mi socializmo principams ir so
cialistiniam darbininkų judėji
mui, kviesti atgal į Sąjungą, 
kaipo senus darbuotojus, kad 
tapę jos nariais vėl bendrai 
darbuotųsi su mumis socializ
mo idėjai. —Kuopietis.

ir 
suardė. Taip dabar pasivadinę 
save komunistų komisarais, 
šaudo ir pūdo kalėjimuose 
tuos drąsius dėl žmonijos la
bo, kovoto jute. Juk tai dides
nės įronijos nereikia. Bet vis
kam blogam yra galas; turė
tų butj galas ir pūdymui mu
sų pasišventusių kovotojų ir 
žudymas jų.

Mes turime tvertis vėl, su
stiprinti savo organizaciją, ku
rią jau kelinti metai kaip griau
na milsų priešai, nors sugriau
ti vis viena negali ir negalės.

Drauga|i, darbininkai! • Lai
kas 
les 
pas 
ja- 
turime savo Socialistų Sąjun
gą. Stiprindami eiles Lietuvių 
Socialistų Sąjungos patys sa
vo ateitį gerinsime.

Žinote draugai, jog nesu
spėsite pripilti ikišenius tų “di
džiųjų rrrcvoliuvijonierių”. Jie 
dumia durnus jums į akis kau
lydami visokių aukų. Tik 
duok, duok ir duok jiems. Tai 
viena, tai kita pas juos bėda 
ir vis tų bėdų galybės... vis 
aukų nori...

Draugai apsižiūrėkite kas 
pasinaudojo iš to viso ardymo, 
ar ne musų priešai, prieš ku
riuos turime bendrai kovoti, o 
ne draskytis tarpe savęs. Su
stiprinkime musų organizaciją. 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
yra politine organizacija. Aš 
tikras, kad ateinanti kuopų 
susirinkimai bus skaitlingesni. 
Nauji naria’ prisidės, o senieji 
pradės daugiau! darbuotis. O 
musų rasėj a i pabus, parašys 
nors ir kelius žodelius į musų 
organą.

Draugai, stiprinkime musų 
organizaciją. Vyrai, prie dar
bo.—Laisvės Varpas.

Gyvenįima's, Itai geriausia 
mokykla. Tą obalsį, rodosi, 
visi gerai žino, bet ar visi su
pranta, tai kitas klausimas.

Daužymos, bastymos kur vė
jas pučia iki šiol buvo su kai 
kuriais ir musų Lietuvių So
cialistų Sąjungos nariais. Rei
kia pasakyti, kad panašus da
lykai dedasi ir visose organi
zacijose iki galutinai nusistovi 
ant tikro pamato. Žinomas 
dalykas, kad tam visam blaš
kymuisi yra ir priežastys. Tik
tai tos priežastys turi milžiniš
kus skirtumus. Kiek man su
prantama, tas visas daužymos 
į visas puses kai kurių buvusių 
musų sąjungiečių: — “Jei rie 
taip, kaip aš noriu, tai aš griau 
(siu, ardysiu, kur ir kaip 
prieisiu”. Na ir kada jau žmo
gus pasiduoda dideliom savo 
ambicijom, tuomet jau jis pa
meta visą savęs kontroliavimą. 
Tuomet toks asmuo lieka kie
no nors auka, lieka fanatiku.

Tie patys dalykai atsitiko ir 
su musų buvusiais draugais, 
pasivadinusiais save komunis
tais. Kuomi liko ant galo mu
sų komunistai? . Atsakymas 
vienas: aukos provokatorių ir 
geidausi ^nedžiugia 'reakcijai. 
Bet turiu pasakyti, kad daugu
mas musų komunistų dar ir 
šiandien to nesupranta. O ku
rie jau supranta, tai klausi
mas, ikodel dar nepasiliuosuo- 
ja iš to jungo? Prie to visko 
dar prisidėjo visokie pelnagau- 
dos-dykaduoniai.

Buvo laikai, kada progresy- 
vis judėjimas, kaip jūrių ban
gos, nesulaikomai skleidės vi
same pasaulyje. Ir atžagarei
viams sunku buvo priešintis. 
Tntrėjo rasti budus apgynimui 
savo supuvusio gyvenimo. Pa
saulio karas jiems tai ir davė 
progos. Pasirodė komunistai, 
kurie pasivadino geresniais 
darbo žmonių užtarėjais ir ko
votojais, negu socialistai. Na 
ir kodėl jiems taip nesivadiDti, 
bile tik ant sveikatos išeina. 
Juk ir kunigai nukryžiavo j o 
Kristų kam jis jų nedorą gy
venimą žmonėms aiškino ir 
ragino visuomenę pasiliuosuOti 
iš f avižėj ų jungo.

Kaip nekaista 
pro voką t ariama,
siems save dideliais revoliuci- 
jonlieriais. tKJiek tūkstančių 
gyvasčių, kiek nekalto kraujo 
buvo išeikvota dėl socializmo.

jau susiprasti ir stoti į ei- 
tikrų kovotojų, o tokiais 
mus yra Socialistų Parti- 

Mes lietuviai darbininkai

klausimai, kurie šią dieną riša
mi vienodai įdomumu tiek sulū
žusioj elgetos trobelėj, tiek ir 
puikiuose pirmojo valstybės po
litiko rūmuose. Kiekvieno, kurs 
jaučiasi valstybėje gyvenąs, ši
tie klausimai yra giliai ir'karš
tai pergyvenami. Bet kiekvieno 
savaip... kiekvieno be išimties. Iš 
to jau galima spręsti, kad socia
lizmo dvasia gyvena kiekviena
me žmoguje. Pasaulio keleivis 
nesutiks nei vienos žmogaus sie
los, kuri nebūtų užgauta Socia
lizmo audros, štai visur esan
čiai Socializmo dvasiai tik reikia 
douti aiškus krypsnis, nurodyti 
jai kelias, jį sustiprinti, nes ji 
dar svyruoja, klaidžioja žmo
gaus sielos gelmėse ir abejoja. 
Bet tai juk yra, kaip buvo minė
ta. Dabarties Socializmo esmė 
ir tikslas.

Socialiniai ir ekonominiai prie
štaravimai, kuriuos Kapitaliz
mas per ilgus amžius sugebėjo 
pagaminti, stovi akyvaizdęje 
kiekvieno mąstančio žmogaus. 
Karai, išnaudojipias, spekuliaci
ja, pralobimas — tai Kapitaliz
mo tėvas ir motina. Iš žmonių 
minios atsiranda gabesni savo; 
nesąžiningumu, gabesni noru 
pralobti, išnaudojus ir nuskriau- 
dus kitus, jie susikrauna sau di
delius turtus, įgija galios ir val
do pasaulį... skriaudžia ir išnau
doja silpnesnius, t. y. neturtin
gus., nes turtas — vyriausias 
Kapitalizmo valdovas pasauly
je... Tik turtas ir daugiau nie-i 

gale rūmo, užkampyje, į jį veda įkas!... Turtas duoda jiems tei-1 
mažos durelės, viduje kėdės ir Į sę vogti dienos šviesumoje vi- 
stalai apdulkėję — šis kambarys I suomenės gera ir teisina prieš 
mažai telankomas... Į justicijos kodeksus. Dar to

Socialiniai judėjimai, kurie|ma^a*** Jie iRija aukštos gar- 
neša su savim socializmo idėjas, visuomenės akyse, apie juos 
stengiasi jas pernešti iš minčių I kalbama, kaipo apie išmintingus 
pasaulio į realinį gyvenimą, jaspr didžius žmones... Jie gerbia- 
įgyvendinti... Rinkinys visų te-1ir aukštinami... Už ką?! Jie 
eretinių socializmo minčių, ku-|m°kėjo praturtėti vogdami sau-Į 
rios nušviečia mums tikslą, šau-r®^ spinduliuose. Pamėgink tik, I 
kia mus į kovą, organizuoja ko-|jrigii esi neturtingas, pavogti Į 
vą ir rodo mums kelią, kuriuo ei-Į skatiką nuo-stalo turtingo ban-Į 
nant mes galime pasiekti musų]kininko... Tu eisi, žinoma, nak-Į 
tiksią — štai Dabarties Socializr |M> nes neturi tiek akiplėšiškumo, 
mo sąvokos esmė. I kaip sis tavo ponas pramoninių-1

Kalbėti apie socializmą, kaipo] ^as’ didelius turtus pa-Į ...
apie tikra socialę ir ekonominę našus žmonės Pavirsta hijeno- mano ir kitų valstybėje gyve- 
tvarlĄ, yra dar peranksti — tai mis arba’ dar vaizdžiau, visuo- pančių, t. y. visuomenės, Kiek- 
yra ateities socializmas. men€s sIibinais> kuriems jau ne vienas turi nuosavybės teisę į

tiek berūpi žmonių gerovė, bet visuokenės pagaminto produk-
II. I daugiau jų išnaudojimas ir ap- to dalį. Socialinio teisingu-

Subendrinus sutvarkius šj |gavimas dar didesniems kapita- mo principas reguliuoja ir 
turtingai spalvuotą Dabarties lams ir taPtį Pasaulio vai- tvarko visuomenės produkto 
Socializmo sąvokos turinį, mes donais’” ,“fuk turtuif *aI° nėra” | padalinimą.
gausime begalo puikų Naujo Pa-Į dažnai žmonių sakoma ir tuo 
šaulio kūrimosi vaizdą, kuris Į ,?Sra. nblį ^galiniam &•
pergyventas žmogaus sieloje I naudojimui ir skriaudoms... Štai 
gaus naują vardą — Dabarties IJau, ^nkiam nors pralobusiam 
Socializmo siela arba dvasia. |sPe. u ia? U1 T" vlsuomenės va-

Ji gyvena šiandien visame pa- Pul’ u'i nepakanka vie- uuu
šaulyje, jos garsais skamba ir tos 0 ™ s y J J^s ^11Jdo XX amž. kapitalistinės kultu-
virpa pasaulio erdvės, ji yra jau sau .pa a” 7a džu* skelbti ka~ ros nuodėmių, žmogus su ko-
ciiai ir galinga, ji veižiasi į vi-| . . i __x I lektivistimais palinkimais...sas Kapitalizmo spraeas, kurio|£;,au I Akėjimas ir auklėjimas-

veidas vis daugiau ir daugiau da
rosi rustus ir paniuręs. Ji iš
sprogdins Kapitalizmo' rūmą ir 
sukurs Naują Pasaulį.

Ar jau baigias' kapitalizmo 
amžius?... Ar tikrai Socializmas 
yra galimas, ar jis nėra vien tik 
svajonė?... štai du pamatiniai

Socializmo Garsai.
(žiupsnis minčių*).

Monarchistas, liberalas, socia- 
* listas, komunistas — visi, ku

rie tik įdomaujasi šių laikų so
cialiniais klausimais ir į jų esmę 
stengiasi įsigilinti, sutiks su tuo, 
kad šiuos laikus tinkamiausiai 
galima charakterizuoti, pavadi
nus juos laikais socialinės ko
vos — viešos atkaklios kovos So
cializmo su Kapitalizmu. Kai 
kurie net jau yra toliau nužengę 
ir vadina XX amžių socializmo 
amžium. Klaidinga!... Socia
lizmas tegyvuoja dar tik min
čių ir idėjų pasaulyj, brt jo dar 
nėra realiame gyvenime, kaip 
tam tikros ekonominė valstybės 
ūkyje tvarkos Socializmas 
ateis!... Ir kas tiki į tai, turi 
galbūt ir teisę tarti: “Mes gy
vename socializmo epochoje”... 
Bet toksai pasakymas reiškia ne 
daugiau kaip viltį... tikėjimą... 
Tiesą, lankant milžinišką kapi
talizmo rūmą mes rasime atski
rus kambarius, kur sueina kar
tu ponai ir vergai ir bando bend
rus klausimus rišti, ir net rasi
me ten vieną kambarį su užrašu 
ant durų: “Pelno padalinimas, 
atsilankyti • darbininkų atsto
vams leista”.

šis kambarys randasi kur tai

*šios autoriaus mintys yra įdomios 
kaipo pažiūra į socializmą iš etinžs 
(doros) pusės. — Red,

ri-
Pi-

Istorinis to įvairių visuomeni
nio sugyvenimo formų išsivys- 
timas reiškia žmonijos progre
są. Savo įgimtais instink
tais žmogus veržiasi prie to kas 
tobulu ir gera. Ilgesys to, ’kas 
tobulu — pasaulyje yna vienas 
veiksnių žmonijos gyvenime. Jis 
duoda save pažinti ir visuomeni
niame ūkio gyvenime. Veiksnių 
tarpe protas yra vyriausias va
das įvairiuose musų pasielgi
muose. Todėl laisvas visuome
ninis racionalizmas yra žengi
mas trumpiausiu keliu prie to
bulesnės sugyvenimo formos. 
Kokią vietą užima socializmas 
istoriniame išsivystyme visuo
meninio sugyvenimo formų ? Tai 
aukščiausio laipsnio visuomeni
nis racionalizmais ir eiline faze 
išsivystymo visuomeninio gyve
nimo į tobulesnę formą.

Socializmo valstybėje vieto
je ratio (proto) atskiro indi- 
vidumo (asmens) stos visuo 
meninis ratio (protas). »

Ne klausimai — ar man ge
ra. ..ar man naudinga?., 
ša abejojimus, ar atskiras
lietis socialistinės valstybės 
privalo šį arba kitą darbą dirb
ti, bet klausimai, ar visuome
nei gera... ar visuomenei nau
dinga, jeigu šiaip ar kitaip 
mano darbuose elgsiuos... Ne 
“aš”, bet “visuomenė” — šis 
aukščiausias individumas ma- 

t no darbų aukuras.
Teorija phiziokratų “laissez- 

ifaire, laissez passer” ir eko
nominio individualizmo A. 
Smith’o teorija — leisti kiek
vienam valstybes piliečiui elg
tis savo darbuose , taip, kaip 
jam norisi, kaip jam asmeni
niai gera ir naudinga, nes, gir
di, kas naudinga kiekvienam 
skyrium, yra naudinga ir vi
suomenei. Kapitalizmas neį
rodė, liet atbulai ■— pagipidė 
karus, išnaudojimą, skriaudą, 
juridinę ir ekonominę nelygy
bę.. . ‘

Socializmo vailstybėjb kiek
vienas atskiras asmuo stovi 
aukščiausiame sąryšyje su vi
suomene; jis yra visuomenės 
dalis... .Jis nėra visuomenės 
tarnas, kaip kiti mano. Klaidin
gai!.. Tarnų socializmo vals
tybėje nėra — kiekvienas ten 
dirba visuomenei, visuomenė 
gi dirba jam!.. Nuostolis ar
ba pelnas, kurį aš turiu iš n^a- 
no darbų, yra ne tik mano, bet

Iš visa tai galima aiškiai 
spręsti, jog naujai ekonominiai 
ir socialiniai tvarkaii reikalin
gas naujas žmogus —- ne indi- 

I vidiMlizmo, egoizmo ‘žmogus, 
I bet žmogus emancipuotas nuo

ką?!... Už kokias nors prakil
nias mintis, idėjas ir tikslus?!... 
Ne!!... Milionai eina už tai, 
kad gaujai praturtėjusių speku- 
liantų-vagių butų geriau gyven
ti, kad jiems, užkariavus sveti
mas žemes, butų gausesnė žmo
nių minia jų išnaudojimui ir pa
vergimui... Atsiminkime didįjį 
pasaulinį karą, kurio žiaurumus 
žmonija pergyveno ir perkentė-

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

■■■................. ■■■ ■ ■■I. ■ I !■ I I

akys miteų 
pasivadinu-

Iš LSS. Kuopų veikimo
Iš įgjSS. 22-os Kuopos darbuotėse

Chicago. — Rugsėjo 14 dieną 
LSS. 22 kuopa laikė savo susi
rinkimą Naujienų name. Per
skaičius praėjusio mitingo pro
tokolą buvo perskaitytas LSS. 
Centro Sekretoriaus laiškas kar
tu su įnešimu visuotinu narių 
balsavimu išspręsti klausimą dėl 
LSS. Centro buveinės. Po trum
pų diskusijų susirinkimas kaip 
vienu balsu pasisakė už tai, kad 
Ceritras dar vienam terminui pa
siliktų Chicagos apielinkėj.

Mrs.A MIGHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 tat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 t 
vakare.

< \ \ į ■

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 ild 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

n................... ■■■■■■ i ............... ni,^

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

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

nuo 5:80 iki 7:8t vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Are. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

*

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

■X

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ate. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvi© i 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Težefpnaii

c

Canal 0257 •
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179

* Rezid. Tel. Fairfas 5574 
CHICAGO, ILU

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

<<^DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4181

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

Tel. ’Blvd. 3188
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 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreie) 2881

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedčlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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Kditor P. Grigaitis

Kerštas nėra teisingumo 
įrankis, todėl jisai begali 
tarnauti dorai, — visviena, 
ar jį vykina Dievas, ar žmo
nės.

Smerkia savo 
pasekėjus.

Ketvirtadienis, Rūgs. 20, ’23

Uisimokljimo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metams_____ - ..........  $8.00
“ * 4.00

2.00 
1.50

Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam minėsiu!_____ ____ ' .761

Chicagoje per netiotojuai
Viena kopija______________ _____8c
Savaitei — , n - ____ 18c 1
Minėsiu!____ __ ________„ Wc|

Suvienytose Valstijoee, ne Chicagoje, 
paltui

Metams T^-ri , — - . - .. $7.00
Pusei metų __ _____________ 8.50 Į
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiam ________ . 1.25 1
Vienam mėnesiui________ ___ .75

Lietuvon ir kitur nžsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams$8.00
Pusei metų___ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
LIP l> Jt «.H M I <

Dievo rūstybė 
ir dora.

Senatorius Borah pasakė 
metodistų konferencijoje, 
kad žemės drebėjimas Japo
nijoje gal įvykęs dėlto, kad 
Dievas norėjęs nubausti ja
ponus už jų nusidėjimus 
prieš Korėją.

Šita senatoriaus nuomonė 
pilnai sutinka su “Šventojo 
Rašto” mokslu, kuris paša-j 
koja, kad Dievas kitąsyk su
deginęs du miestu (Sodomą 
ir Gomorą) už jų gyventojų 
nuodėmes ir kad Jisai, pir- 
miaus, net paskandinęs vi
sos žemės gyventojus, užleis
damas ant jos tvaną.

Religijos mokytojai įsi
vaizduoja, kad jie esą vie
ninteliai doros palaikytojai; 
be religijos, jie sako, žmonės 
netektų doros. Vienok šių 
dienų kultūringojo pasaulio 
supratimu, anos “šventraš
čio” pasakos apie miestų su
deginimą ir ajfie baisųjį tva
ną, buk tai Dievo įvykintus 
už žmonių nuodėmes, nėra 
dori.

Kultūringieji žmonės 
Amerikoje, išgirdę apie že
mės drebėjimą Japonijoje, 
sunaikinusį šimtus tūkstan
čių gyvybių ir nesuskaito
mą daugybę turto, pažvelgė 
J tai ne kaipo į Dievo kerštą, 
bet kaipo į nelaimę, ir pasi
skubino suteikti pagelbą nu
kentėjusiai šaliai.

Rusų komunistų vadas ir 
vienas stambiausiųjų komu
nistinio Internacionalo stul
pų, Karlas Radekas, staigu I 
atsigręžė prieš savo pasekė
jus Vokietijoje. Kaip prane
ša Berlino “Vorwaerts”, ji
sai savo raporte užsienio 
reikalų komisarui čičerinui 
sako, kad Vokietijos komu
nistų vadinami “revoliuci-l 
niai” žygiai yra huliganų 
darbas, veikiamas asmeni- 

Į niais vadų fhotyvais.
Radekas savo raporte va-| 

dina Vokietijos komunistui 
suorganizuotuosius “šimti
ninkų” burius raudonomis 
gaujomis, kurios savo bepro
tiškais užpuldinėjimais ūki
ninkų sukėlė didelio pasipik-| 
tinimo visuose visuomenės 
sluogsniuose. “Visi pini
gai”, sako bolševikų vadas, 
“kurie buvo siųsti Vokieti
jon, buvo tik be reikalo iš
mesti.”

Radekas tuo budu prisipa
žįsta, kad tą huliganišką ju
dėjimą Vokietijoje šelpė pi
nigais Rusijos bolševikai. Be 
bolševikų aukso komunistų 
spauda ir organizacijos se
nai butų susmukusios. Ant 
bolševikų todėl ir puola at
sakomybė už tą išsigimusį I 
judėjimą Vokietijoje. ,

Bet ar geresni yra bolševi
kų pasekėjai Amerikoje ar
ba kitose šalyse?- I

riko s Darbo Federacija su
šauktų unijų konferenciją ap
svarstymui! suvienytos kovos' 
prieš tuos puoliomis. Neužil- 
gio po to įvykusi Amierikos 
Darbo Federacijos konvencija 
Cincinnati mieste, išgvildenusi 
Chicagos skyriaus .pasiūlymą, 
atrado, kad šaukti tokią kon
ferenciją neverta, kadangi pa
ti Darbo Federacija jungia į 
daiktą įvairias darbininkų uni
jas ir duoda. joms 
bendrai gintis nuo 

ikų atakų.
I Konvencijai ši toki 
[padarius, Chicagos Darbo Fe
deracija dauginus to klausimo 
nebekėlė. Darė tai tiktai at
skiri asmens, Chicagos Darbo 
DederacųoS neįgalu o tū, arba 
tokios drganizacijo|s, kprių 
Chicagos Darbo Federacija ne
kontroliuoja. Laiškas sako:

“Mes dar kartą pabrėžia
me, kad Chicagos Darbo Fe
deracija neatsako, už tokių 
asmjenų arba , organizacijų 
veikimų... Mes griežtai at- 
metaanc įta'rimįą, kad mes 
kokiu nors budu dsą prie- 
šdjngi Amerikos -Darbo Fe
deracijai arba prezidentui 
Samueliui Gompersui.”
Prieraše prie laiško dhr pri

duriama:

“Reikia pridėti, kad Chi- 
cagos Darbo Federacija nė
ra jokiu bildu susijungusi, 
nei tiesog, nei per kurį nors 
savo viršininkų, su vadina
mąja Darbo Unlijių fšvtieti- 
mo Lyga*.”

/

Na, tai dabar komunistiniai 
demagogai gal paliaus gyręsi, 
kad jie jau “užkariavę” darbi
ninkų unijų susiveinijimą Chi
cago je.

PASIGENDA DIDVYRIO.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Apžvalga
CHICAGOS DARBO FEDERA
CIJA PROTESTUOJA PRIEŠ 
KOMUNISTŲ DEMAGOGIJĄ.

Tosterio vedamoji! Darbo 
Unijų Ardymo Lyga ilgą laiką 
naudojo savo propagandai Chi
cagos Darbo Federacijos var
dą, skelbdama, kad ji (Ch. D. 
Federacija) remianti “amalga- 
macijos” obalsį ir kovojanti 
dėl jo prieš Amerikos Darbo 
Federacijos centrą. Chicagos 
Darbo Federacijos prezidtentas 
John Fitzpatrick ir sekretorius 
E. N. Nockels, pagalios, nuta
rė padaryti galą tam darbinin
kų klaidinimui ir paskelbė 
protesto laišką savaitraštyje 
“The New Majority”.

Tame laiške Chicagos uni
jų viršininkai sako, kad apie 
pusantrų metų atgal Chicagos 
Darbo Fedieracija viename sa-1 
vo susirinkime priėmė rezo
liuciją, kurioje buvo nurodo
ma, kad reakcines jiegos puo
la organizuotąjį darbininkų ju
dėjimą, ir prašoma, kad Ame-

Literatūros Darželis
Dainius-Burtininlčas

(Pabaiga)

Taip žiauriai ir giliai (vaiko galvoje 
rarotų vaizdas: vagis ir Kristus!) Savic
kis vaizduoja gyvenimo prakeikimą. To
liau, iš vagies dar buvo tyčiotųsi ir jis 
plakama, o kai vaikas vėl vienas pasiliko, 
tas pats vaikas, kur vagiui šiaudu'nosį ba
dė, ėmė ir atrišo virves, kuriomis jo tė
vas vagį buvo surišęs. “Kuomet paskutinė 
virve nusmuko nuo vagies, jis, kupron su
simetęs ir nenormalus, neskubėdamas at-

rytum “vaike, sudiev”, sugniaffžė jį visą

Lietuvos šaulių laikraštis 
“Trimitas” nesenai patarė šau
liams pasimokyti iš Italijos 
fašistų. Dabar jisai vėl kalba 
apie fašizmo naudingumą Ir 
reišikia pageidavimą, kad (ir 
Lietuvoje atsirastų energingas 
vyras panašus į italų Mussoli- 
ni. Sako:

“Lietuvai reikalingas ener 
gingas žmogus.

“Ne draugijos, ne bendro
ves prikelia tautą, bet as
muo, tam pavyzdžių istorija 
gali duoti kiek tik norima.

“Musų tautą prikėlė taip 
pat ne kokios partijos,, drau- 
gijos, bet vienas žmogus — 
dr. Jonas Basanavičius. O 
dabar jai atstatyti ir nuro
dyti artimiausią kelią į kul
tūrą ir į gerovę, Reikalingas 
kitas, šių laikų dvasios, Ba
sanavičius. Kol tokio netu
rime, tol tupčiosime vieto
je”
Gaila, kad “Trimito” rašyto

jas nepasisfongė įrodyti to sa
vo tvirtinimo, jogei lietuvių 
tautą prikėlė vienas žmogus 
—dr. Jonas Basanavičius.. Iki 
šiol mums neteko girdėti, kad 
tokią “drąsią” nuomonę butų 
skelbęs kas nors kitas.

Bet šitos' originalės nuomo
nės autorius gana keistai 
įsivaizduoja . Lietuvos at-

ir prispaudė prie krutinės”... “Vagis lu* 
kariavo. Vaikui ašaros pripildė akis ir 
pradėjo byrėti per skruostus ant jo pilkų 
su mėlynomis juosčiukėmis trinyčių”...

Kaip keistai ?su|sdpynč įplėsįrusai žvė
riškumas su kilniausio žmoniškumo akor
dais! Vagyje nubudo gal jo pirmą kart 
gyvenime pajausti sielos garsai, o kas vai
ko sieloje dėjosi?!__  Savickiui nereikia,
kaip Dostojevskiui, rašyti ilgiausi roma
nai, kad žvėriškumo juroje rasti palaimin
tas žmoniškhmo salas!

Lygiai stipriai piešiama kituose dve
juose esezuose “Tėvas” ir “Ad Astra” kai
mo gyvenimas — ta paini, gili, neišse
miama, neišmatuojama kaimiečio siela su 
jos vingių vingiais ir palaiminimo žvaigž
dėmis. A

Pagaliau, knyga baigiama (meilia, mei
lia dovana: “Fleita”. Flėitistas Žiuogas 
ištisą 18 metų pūtęs fleitą mieste, teatro 
orkestre, gavd džiovą ir turėjo be 
prie dūšios mesti savo amatą ir

skatiko
O*

jetatymo problemas. Jam 
(rudo si kad sunkiausias 
dalykas yra surasti kelią į 
kultūrą ir į gerovę; tuo gi tar
pu beveik kiekvienas šiek-tiek 
apsišvietęs ir protaująs žmo
gus Lietuvoje tą kelią gana 
gerai mato. ’

Kiekvienam aišku, kad Lie
tuvos žmonoms šiandie reikia 
dauginus mokslo, taigi reikia 
didesnio skaičiaus ir Igeriaus 
patatytų mokyklų. Bet ar 
vienas žmogus, kad ir jisai dar 
taip didledis,. gali tą dalyką su
tverti? . Kad aprūpinus Lietu
vą pakankamu Skaičium geny

lių pinigų, ir skaitlingo gerai|n*u burinių Strachov vienuo- 
išlavinto mokytojų štabo, ir|Įynas* Loreto• bažnyčia gryna 
mokslo vadovėlių ir daugybės I^aitokios pat bažnyčios ko
klių daiktų, kuriuos gali paga-ĮP^* Zakristijos šėpose ran- 
minti tiktai ilgas tūkstančiui^8* l^^lp brangių kielikų-ir 
žmonių darbas. monstrancijų, kuirių viena

Kai dėl'Lietuvos gerovės kė-1 Pr*e8 karą kainuodavo milijo- 
limo, tai šiandie reikia taisyti 111118 vokiškų margių. Parodo 
Lietuvos žemės ūkį ir ugdinti Į Rudolfo II. galeriją paveikslų 
pramonę ir prekybą. Bet ūkis Pr mineralogijos muzejų. Ap- 
negali sparčiai taisytis, kol | lankom Marijos T erezijos ru- 
ukininkanis trūksta litų ir kre- Į111 *2 įšalę,, kuri laikoma didžiąu- 
dito. Litų gi ūkininkai netu-|s*a visoje Europoje. Prieina- 
rės, kol jie nesuras rinkų savo Įine karalių, o dabar preziden- 
gaminiams parduoti. Pramo-H0 Masariko rumUs. Aplin- 
ne irgi negali iš nieko atsiras-1 k*11 tris kiemus stovi gražus, 
ti. Jos sukurimUi reikia, vie-1 cemento, keturių gyvenimų 
na, didelio organizacinio dar-Į rūmai. Prie rūmų st6vi šv. 
bo; aptra, jai reikia gabių tech- Vido bažnyčia pradėta statyti 
nikos vedėjų ir didelio akai-Į I^Jme amžiuje ir dėl įvairių 
čiaus išlavintų darbininkų; tre- priežasčių dar ir š andien lie
čia, reikia rinkos šalies viduje Į baigta, 
ir užsieniuose.

Tik suminėjus 
lūs, darosi aišku, 
žmogaus rolė čionai yra visai |rils> 
nežymi. Jie gali būt atlikti Pai* 
tiktai plačiosios visuomenės, o amz- 
ne kokio nors didvyrio, pa-U UP'2 f- 
stangomis.'* | dubnos kainų. Iš

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]

Privažiuojam Universiteto 
rumus, kuriuose visos ' Euro
pos židinys ir protestonizmo 
lopšys Pragos universitetas gi
mė’ 1348 metais. Kiek toliau 
matome bepročių miestą. Čia 
randasi ligoninės lir visokį pa- 

______ taisos namai bepročiams. Tit
ru okyklų, reikia ir labai dide-|rįs Jaug brangių dailės žvilgs- 
lių pinigų, ir skaitlingo gerai 
išlavinto mokytojų štabo, ir

tikos stiliaus, ir joje randasi 
Vydo grabas su relikvijo- 

Bažnyčios sienose įyai- 
vienuolių daryti, paveiks- 
Vienas jų rodo kaip 13 
čekai mesdavo nuo tilto 

* spekuliantus už kėlimą 
bažnyčios 

“Trimito” rašytojas, nors irp^^i^ Karoliaus IV koplyčia, 
kalba apie Lietuvos atstatymą, I r°Jan,i Jcarali&us tikybinį 
bet jisai, matyt, turi omenėjePanaIIznKb bažnyčios
ne atstatymo darbą, o visai ką I ra-ndasi Vladislovo sale, staty- 
kita. Iš jo nurodymo į Basa-pa 1500 metais. Vėliau joje 
navičiaus veikimą galima nu-|kuvo raštinės karaliaus guber- 
inanyt, kad jaim rodosi, jogei I natorių, parlamentas. Guber- 
Lietuvoje viskas savaime pasi-1 natorių raštinėje dar užsilikę 
darys, jeigu tiktai ji turės ga
bų ragintoją, agitatorių. Da
bartinę Lietuvą jisai dar vis 
įsivaizduoja tokia, kokia ji 
buvo tuomet, kai visas jos 
tautinis gyvenimas reiškėsi už
draustų laikraščių ir brošiurė- 
ilų skaityme.

Propagandos vedime vienas 
gabus žmogus gali atstoti tūks
tančius. Bet Lietuva , iš to 
propagandos laikotarpio jau 
yra išėjusi, ir jai šiandie rei
kia darbininkų, kurie sugebėtų 
tinkamai • dirbti ir kultūros 
darbe ir kitose gyvenimo sri
tyse. Mussolinio gi typo žmo
nės ne tiktai ne gali atstoti tų 
darbininkų, bet dažniausia net 
trukdo juos. »

šituos reika-|sv- 
kad vieno Imis-

Baisi dvikova!
Du ponai, lietuvis ir lenkas, 

baliuje taip susiginčijo, kad 
lenkas lietuvį iššaukė dviko
vom Lietuvis, kaipo iššaukta
sis, pasirinko tokią muštynę, 
turioje viens į kitą šautų tam
siame kamabaryje užsidarę. 
Lenkas sutiko. Kada jau abu
du buvo tamsoje, lietuvis, bi
jodamas lenką nušauti, priėjo 
prie pečiaus ir šovė į kaminą. 
Nugi tik —šust, ir iškrito iš 
tamino ^nišautas lenkas!
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ir su skoniu išpuoštas yra ski
riamas tiems, kurie gali dau
giau už jungtuvių aktą mokė
ti. Gi mažiau pasiturintiems 
yra kita salė. Rotušės tarnau
tojo vedami aplankėm miesto 
tarybos narių posėdžių salę, 
kurioje randasi 20,000 sakalų 
paveikslas ir brangi vaza < pa
dovanota Paryžiaus Pragai. 
Koplytėlė, kurioje randasi kū
nas nežinomo kąreivlioy įkri
tusio laike Kerenskio ofensy- 
vos kovoje su vokiečiais bei 
autetrais prie Zborovo Galicijo
je. Ant šfio katrsto uždėta's 
Fošo‘ vainikas. Važiuodami 
dar matėme viduramžių alchi- 
minkų lindynę ten vargšai ka
ralių verčiami! turėjb 'padirbti 
aukso. Tik dažnai ‘ (gyvastį 
prarasdvo, bet auksą padaryti 
iokiu budu neįstengdavo. Tai 
kiek istorinių dalykų prabėga 
pro ekskursanto akis. Tai 
ištisas kaleidoskopas liekanų 
iš' Čekų tautos, bendrosios-pa- 
saulinės bei tikybinės istorijos. 
Tik įvairių įvairiausių bažny
čių Pragos mieste randasi į 

Bažnyčia grynai go- 160. O kiek muzejų! Savo
tiškos architektūros namų su

Būdamas studentu, užsigavau. 
Ėmiau ginti, kad visgi Uni- 4 
versitete daugiau įrankių ga
lima užtikti... bet jaučiau sa
vo priešininko nemažą ir bai
siai skaudžią tiesą... Ir no- 
roms nenoroms tenka pripa
žinti, kad dar jaunučio musų 
Universiteto kabinetai daug 
blogiau įrengti už bet kurią 
Vakarų Europos technikos 
mokyklą. Tatai konstatuoju 
visiškai neliesdamas klausinio 
dėl ko taip yra.

Šioj Pragos aukštesniojo 
technikos . mokykloje apžiūrė
jom labai turtingus chemi
jos, fizikos, braižybos ir kele
tą kitų smulkesnių kabinetų.. 
Mokykloj randasi įvairus dar
bo kambariai su reikalingais 
įrankiais, 
paišytojų, 
vių darbo 
kolosalė 
milžinišką darbą varo.

(Bus daugiau)

Stalių lipdytojų, 
braižytoj ų, šaltkal- 
kambariai. žodžiu 
mokslo įstaiga ir

Padirvčmis
kunigų “Draugas” 
kad “bažnyčia dar 

žmogaus nėra nuga-

-1 (MgĮinaįllifngiauisiais ipagraiinfi- 
- mais! Ne veltui daug kas

Andais 
pareiškė, 
nė vieno 
labijus”.

Tai šventa tiesa. Bažnyčia, 
kaip ki'ekviena trioba, niekam 
nieko nedaro nei daryti nega
li. Tik tie juodvarniai, kur 
bažnyčiose savo lizdus šutei sų-^ 
kę — tie milijonus žmonių 
aukų surijo.

[stalai, kuriuose pasirašyta ke
letas pasaulio vertes dokumen
tų bei sutarčių. Dar privažia
vome senosios rotušes aikštę, 

[kurioje stovi Jono Gu'so pa
minklas, o šalę senosios rotušės 
rūmai. Šioje aikštėje laike 
gusitų karų nužudyta 27 če
kai gusitai, jų vardai ir pavar
dės randasi lentoje prie rotu
šės sienos.
yra 
vieną valandą mušant išeina 
12 apatatų, Jg)illtinė į vairpą 
mušą, o Ceremonijai pasibai
gus gaidys užgieda. Kiekvie
ną valandą! susirenka būrys 
žmonių ir žiuri įdomaus “ka- 
taJikišĮko” laikrodžio). Įėjus 
rotušėn, Pragos miesto burmis
tras pakvietė musų ekskursiją 
į civilių jungtuvių salę ir svei
kino miesto vardu, kartu dė
kodamas 
pabrėžė, 
atcitiels 
santykiai 
draugiški.

Rotušes 
“mistinis” laikrodis.

bokšte
Kiek-

už atsilankymą. Dar 
(kad ųž . poto|linios 
Čekijos jir Lietuvos 
bus visai artimi ir 

Taip pat maloniai
leido apžiūrėti senute rotušės 

ramus. Ekskursijos vadovas 
trumpai dėkojo už taip prie
lankų sutikimą. Ekskursijos 
vadovai buvo paprašyti pasira
šyti į miesto garbes svečių 
knygą. Patsai civilių jungtu
vių kambarys gana brangiai

Pragos miestą vadina Istorijos 
Miestu.

Gerokai pasistiprinę studen
tų valgykloje ėjome apžiūrėti 
įvairias Pragos mokyklas. Vi
sose mokyklose darbas susto
jęs—atostogos. Pirmiausia ap
lankėm pradžios mokyklą vai
kams. Namas keturių aukštų. 
Klasės didelės ir gerai apšvies
tos. Suolai įvairaus didumo, 
kad mokytojas 'galėtų vaikote 
sodinti sulig ūgio. Paveikslų, 
be prezidento Masarlko, kla
sėse nėra. Užtat karidoriai iš
puošti visokiom fotografijom, 
peisažaisbei šian ten pastatyto 
mis gipso stovylėlėmis. Pra
džios mokykla turi savo mo
kslo priemonių kabinetus. Ka
binetuose randasi daiktai iš 
visokių mokslų šąkų: fizikos, 
zoologijos bei ornitologijos, 

’ mji ųbra-loi^i j qs, paprasęia irsi
chemijos įrankiai ir Lt. Prie 
kiekvienos pradžios mokyklos 
matėme gerai įtaisytas pirtis, 
greta, kurių randasi gimnasti
kos kambarys su visais pabūk
lais. Vidurinioji mokykla ski
riasi nuo pradžios tik didesniu 
skaičium kabinetu tsu mokslo 
priemonėmis, kas lengvai su
prantama, ten ir aukštesnis 
mokslas einama. Ir šiaip ka
binetai daug turtingesni ir' ge
riau apstatyti. Teko mums ir 
į aukštesniąją technikos mo
kyklą užkliūti. Čia tai jau tik
rai pavyzdinga technikos mo
kykla. Kuomet .Lietuvoj bus 
tokjųi moikyk|lų?f| Turbūt dar 
daug vandes Nemunėliu nu
tekės kol įsikursime panašų 
mokslo žydinį. Įėjus į chemi
jos kabinetą vienas musų eks
kursantų prasitarė, “Juk sis 
kabdnetajs idaulg turtingesnis, 
nei musų Universiteto”...

Sakau, nusimanančiam žmo
gui visur gera. Antai toks po
nas Laukis. Iš karšto kadaise 
kataliko virto dar karštesnis 
bedievis. Iš bedievio virto kar
ščiausias anarkistas. Iš anar- 
kisto virto nepermaldaujamas 
aidoblistas, savo galvą už dar
bininkus guldąs. Iš aidoblisto 
virto hansvUrstas ir nuėjo 
skebams tlelegrafą operuoti. 
Visa bėda tik, kad jo leidžia
mi telegramai toliau nuo Hal- 
stryčio nenueina.

— Vargšo Vaikas.

Atentatas ant Tosterio 
įrodytas.

Pasak, IJjrookljįniškės į“Lais- 
yės” pasikėsinimas nužudyti 
komunistų lyderį Fostcrį Chi- 
cago-j, Asldand Aud i tori ūme, 
esąs tikras faktas. Tai liudi
jąs dagi Chicagos policijos 
edJcktivas Kraulys. Tas edekti- 
vas sakęs: trys revolverio kul
kos buvo taikytos į Fosterį, 
tik jos įstrigo į lubas.

Įrodymas nebeužginčijamas.
Fosterio laimė, kad taiko

mos į jį kulkos lėkė ųe į jį, ne 
į estradą dagi, bet į... lubas.

Ar koks buklus štukorius 
nciškirto čia šposo pačiam 
pasi'kcsintojui. Pavyzdžiui, kas 
nors nujautė tą nelabąjį pasi- 
kėsintoją, tat prisitaikęs ne
jučiomis prie jo revolverio 
ėmė ir užrietė vamzdį aukš
tyn, kai ožio ragą: šaudyk, 
kai nori, į lubas!... Toks 
buklus šposininkas galėjo, pa
vyzdžiui, |juti lir pats edekti- 
vas. —A. G o i.

Garsinkitės Naujienose
sodžių. Sodžiuj ^giminės jį, grįžusį iš mies
to, manydami, kad, jis turtingas, priėmė 
labai meiliai, bet kai paaiškėjo, kad jis 
“plikas” ir džiovininkas — perkėlė jį iš 
seklyčios į grinčią ant pečiaus. Paskui jis 
gavo šeimininka*ms padėti kulti, bet su 
savo džiovos1 sukliurintajs plaučiais ikulti- 
mo dulkių negalėjęs pakelti, tapo išbartas, 
ir turėjo paskui eiti prisidėti prie keliau
jančios sodžiaus kapeli jos, ir turėjo tuto- 
jau prie jos “muzikos prisitaikinti”. Bet 
reikalas groti per naktis ir gerti naminį 
alų jo džiovos ūgį pagreitino. Neturėda
mas kur dėtis, jis grįžta atgal į senuosius 
gimines, kur jis yra nekejičiamas ir nie
kinamas. šiokioje atmosferoje jis laukia 
savo mirties.

’žįuogas braškindamas savo kaulus 
keliasi nuo maišų patalo ir kojas nusvari
nęs nuo krosnies žiuri pro langą, kur ma
tosi pašvaistė ir kur jam regis turi ateiti 
pavasaris. Kiek to laiko iki pavasario? —

jrįžti į Paėmęs savo lazdutę jis tyliai papučia jo-

jon. Ir kaipo prasikaltėlis pradeda, griežti 
vis balsiau ir atviriau. Viską, ką jis gra
žesnio mokėjo, ką siela liepė. Jam rodosi, 
kad jis griežia labai originalingai ir kad 
jam pavyko surasti kelias temas, kurių jis 
pirma niekuomet nepastebėdavo. Turbūt 
Žiuogas ilgai griežė, kad Šeimininkas tam
po jį už rankovės ir jis girdi tik kaip šei
mininkas šaukia: “Ar per dantis pabarš
kinti! — Paskutinės išpažinties eitum, nc- 
kvailiavęs! — pasipiktina šeimininkė”...

“Išauš/uis denai Žiuogas neatsikįeil^. 
Žiuoginga imiiskUlatura neveikė. Pastyręs 
žiurėjo vienan taškau savo didelėmis su- 
vilgintomis akimis. Taip jam sunku buvo 
dūsauti. Tarytum jo domę kreipė tarako
nai galandąs savo usus kordas ir šaukiąs 
jį tarakonų kovon. Bet ir su* juo jis nepa
jėgtų kautis. Tarakonas žiuri savo smalsio
mis akutėmis in šį galiūną. Viksvienė pra
vėrusi, žaltingą seklyčią išėmė porcelinį 
bliudą. Visi laukė gydytojaus. Bet jo žy
giai buvo pervėlųs. Žiuogas nebekvėpavo.

Ištiesięs ant krosnies laikė sustingusiomis 
rankomis savo gyvenimo ginklą-fleitą prie 
krutinės”.

Kiek meilės, kiek gerumo šio nelai
mingo fleitisto dainoje! Gal, jeigu jis ne
būtų taip beprotingaj pavasario laukęs ir 
savo kiaurais plaučiais inkvčpimo pagau
tas ne-būtų jis kiaurą naktį savo fleitos 
pūtęs, gal dar rytą ir butų atsikėlęs, gąl 
dar butų ir pavasario sulaukęs?... Gal 
jį ir ne džiova nubaigė marinti, gal tik 
begalinis ilgėji'mos?...

, Savickis savo meilės ir gcryJjčs kny
gą baigia mirtimi. Bet ta mirtis taip nepa
naši į šios žemes mirtį! Rodos, kad tik
tai fleita valandėlei ftžsnudo, kad paskui 
pabudus naujai surastus akordus gyvy
bes dainon [upynus!

Įstabus, gražus, pilni gerybės ir mei
lės Jurgio Savickio “Šventadienio Šone- f
tai”!

(GALAS)

/a
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Automobilius užmušė 
moteriškę.

70 m

t?

Suvedžiota mergina ban
dė nusižudyti
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Ji manė, kad ji ištikrąjy buvo 
vedus, bet jos vyras jai pa- 
reižlce. kad nieko pa.nftf.aUS 
jis nedaręs.

Peter J. Staudt, 45 metų 
amžiaus, “Pa&ly” Ryan’s ka- 
vynėj, 5901 S. State gat., prie 
stalo alkūnėmis atsirėmęs sė- 
dėjo ir į apsiašarojusią mergi
ną kitoj pusėj stalo sėdinčią 
visai ramiai ir šaltai kalbėjo.

“Aš nieko bendra su jumis 
neturiu”, sakė jis. “Mes viens 
kitą jau kvitinome. Eik na
mo”.

Mergina, Eilėn $truck, 17 
metų, 4502 So. Donore gat., 
pradėjų jam prirodinėti, ka 
jis yra ją vedęs.

‘‘Tu esi mano vyras, Petrai, 
ir aš tavęs neapleisiu*..

{•Kas? Vyrais?/ (burbtelėjo 
jis jai.

‘‘Mes nesame vedę. Aš tik 
jitokavau su jumis. Eik namo 
kur jūsų vieta, arba še imk 
revolverį.”

Jis metė revolverį ant stalo 
ir pagalios apleido kavynę. 
Mergina pradėjo raudoti. Ji 
pasiėmė tą revolverį ir ki
tiems žmonėms bebėgant jo i 
jos atimti ji iššovė. Ji apalpo. 
Pagalios ji tapo nugabenta 
VVashington Park ligoninę, 
kur pasirodė, kad ji nepavo
jingai susižeidė.

Eilėn sakė, kad ji maniusi, 
kad Staudt ją vedęs, nes juo
du atlikę tam tikras jungtu- 

ceremonijas. Bet pasirodė, 
tos ceremonijos buvę til

Mrs. Kate Zarek, 
1140 W. 17 gat., tapo mirtinai 
suvažinėta prie Racine avė. ir 
W. 1S gatvės.

Kai ji laiku neparėjus namo/ 
jos sunūs, Roman Zarek, nu
vyko į policijos nuovadą ir 
apie savo motinos neparėjimą 
namo pranešė policijai. Jam 
buvo pasakyta, kad viena no- 
indentifikuota moteriškė ta
pus automdbiįliaiis /suvažinėta 
ii- dūliai* randasi jmis -vieną gi-a- 

borių. Jis tuoj nuvyko pas tą 
graborių ir pažino savo moti
ną.

Airtoistas, kuris tą moteriš
kę suvažinėjo, nesustojo, ma
tomai pabūgęs arešto. Tat da
bar nėra žinoma 
riškę suvažinėjo.

AlITed Nelson, 
rius, 310 W. 80
kiek laiko atgal tapo pavojin
gai automobiliaus sužeistas, 
mirė pereitą antradienį. Tuo 
budu tą dieną krito dvį auto
mobilių aukos.

Nito Naujų Metų Cook kali
ūtėj automobiliai užmušė 483 
asmenis.

kas tą mote

kontrakto-
gat., kuris

prieš “bootlegerius”. Ir miesto 
majoras Dever pareiškė, kad 
jis nepaliausiąs kovoti prieš 
“bootlegeriite” kol šiam šmu
geliui nebus padarytas galas.

Tečiaus reikia pažymėti, 
kad panaikinimui Chicagoj 
“•bootlegerystės”1 reikia visų 
pirma uždaryti alaus bravarus 
ir uždaryti saliunus. Kol to 
nebus padaryta, nebus galimy
bės išnaikinti “bootlegerystės.”

Tuo reikalu miesto, tarybai 
bus paditotas sumanymas vi
siems saliunink*ams padidinti 
licencijų liį$i $500 mcLainH. Tuo 
budu, sako, bus galima bent 
žymĮiai sumaSinJi jtanulk’lių 
skaičių.

Taipjau manomai padidinti 
licenciją ir saldainių krautu
vėms. Nes, kaip patirta,, ir to
se krautuvėse pardavinėjama 
munšainas.

Bet ar visa tai galės pašalin
ti “bootleg>e«ty8tę”, tai kitas 
klausymas. Nes šiandien Chi
cagoj perdaug įsigalėjęs graf- 
tas. Sakoma, kad dabar dėl 
tikrojo alaus vartojimo išlei
džiama kasdien po $140.000.

Vaistininkas nugalėjo 
plėšikus.

Trys vyrai įėję St. Lawren- 
ce Aptiekon, 554 E., 61 gat., 
paliepė Clinton Davenport’ui 
pakelti /aukas. Tečiaus Clin- 
ton jiems pasipriešino. Plėši
kai šėrė jam galvon. Clinton 
atgal jiems. Po kiek mūšio 
plėšikai pamatę, kad, jau bai- 
kų nėra išsinėšino lauk.

“Alaus karas”
Du asmenys nušauti.

Ją pranašavimai iš-

tapo nužudytas Tor-
gaujos agentas O,-

Dabar ta šaika at- 
dviem agen 
ir Mcegham. 
ties Garfiel

5EVER0S bYRUOLES UŽLAIKO
SLIM/NU5 SVEIKATĄ.

ir reumatiško uždegimo galima 
pasekmingai išgydyti su

Printeriai atmetė darb-
daviu pasiulyma-

Chicago Typographicai Un- 
ion N r. 16 4,000 narių atmetė 
darbdavių pasiūlymą padidinti 
jiems algas $2.60. Dabar vėl 
gręsia streiko pavojus.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pabėgo kalinys iš 
Bridwell. #

Anton Sandusiky, sugautas 
vagime $5,000 vertes graznos 
iš Max Rosenthal krautuvės, 
820 West Madison.* gatvės, 
1922 metais, pabėgo iš 
Bridewe!l kalėjimo po septy
nių mėnesių buvimo jame. 
Jis,buvo priteistas \ vieniems 
metams kalėjimo.

Sako, dabar bus daroma ty- 
rinėj imai BriddweH*io sargy
bos.

SEVERAS 
gotHAROOL

f

>]

Geras vaistas dėl susimu Simo, 
išsukimo, -tinimo, raumenį* štyvumo, 

skausmu^ drenose ir šonuose.
s, 

KAINA JO IR 60 CCltrAI. A
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vi u 
kad 
jos akis apdumti.

Paliko nejudamosios 
nuosavybės vertė

šiais duetais nejudamoji 
nuosavybė šiuose <|istriktuoše 
Chicagoj—.Rogers Park, Hyde 
Park, ir Tqwn of Lake — pa
kilo net ant $100,000,000.

Miesto majoras Dever deda 
pastangų sužinoti nejudamo
sios nuosavybės vertę visuose 
distriktuosc taip, kad butų 
galima {labiau Įproporcdonališ- 
kai paskirstyti taksus. Mat 
iki šiol daugiausia mokesčiais 
buvo apkrauta biednuomenė. 
Tik klausimas kaip majorui 
seksis tatai padaryti, nes pini
guočiai žino budus apsilenkti 
su mokesčiais.

Kai kurio žmonės pranaša
vo, kad dėl alaus įvyks žmog
žudystės, 
sipildė.

Nesenai 
rio alinės 
Connor.
keršijo (TConncll 
tam— Bucher 
Abudu nužudyta 
btflvaru ir Laflin gat.

Juodu važiavo automobiliu. 
Kiti trys nežinomi vyrai au
tomobiliu pasivijo juos ir kilo 
šaudymas. Aibudu minėti 
agentai žuvo. Po to piktada
riai nuvažiavo nežinomais ke 
bais.

Tito laiku netoli susišaudy
mo vietos buvo keletas praei
vių. Tečiaus tik už pusvalan
džio atvyko policija ir vųjiau 
prasidėjo žmogžudžių (ieškoji
mas. Tame ieškojime dalyvavo 
ir pats policijas veršininkas.

Tapo suimta daugybe įta
riamų, bet ar jų tarpe yra tik
ri žmogžudžiai, nežinia. .

Šis atsitikimas privertė mie
sto autoritetus aštriau kovoti

Banko kamienus gavo 
tris metus kalėjimo.

Vaiką tik su lenciūgais 
pririšę gali užlaikyti 

namie.
Kai kurie kaimynai pastebė

ję pririštą lenciūgais 14 metų 
vaikiną kieme pranešė apie 
tai policijai. Tai buvo Harold 
Loomis, 1126 Ainsie gat. Poli
cijai atvykus tėvas aiškųios, 
kad jis savo vaiką laikęs pri
rišta lenciūgais, nes kitaip jis

Tėvas, Christ Loomis, tapo 
areštuotas, o jo suims atiduo
tas juvenile autoritetąjns.

PAGALBA MERGINOMS 
KURIOS DIRBA

Mrs. Lodic papasakoja, kaip 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound, pagelbė
jo jai.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Klabėkite pa» apfiekorlbs.^

tai

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
, Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPQRT ELECTRIC CO., Ine.
. A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
m

Tyrone, Pa. — “Draugas papasa- 
kojo mano vyrui, kaip Lydia E. Pink- 

- ham’s Vegetable 
Compound pagel
bėjo jo pačihi, tatai 
mano vyras nupir
ko bonką, nes aš 
buvau taip parsi- 
baigusi, turėjau 
nervų silpnumą, 
nebuvo jokios pa- 
jiegos mano kūne 
ir turėjau tokius 
skausmus kairiaja- 

____________ me šone, kad aš su 
vargu pajiegiau dirbti. Prieš apsive- 

’ dimą aš dirbau dirbtuvėj ir aš tuo- 
' met turėjau tokius pat skausmus kaip 
i ir vėliaus dirbant darbą apie namus. 
Aš dabar nebūčiau be bonkos namuo
se. Jis tuojalis numalšino skausmą ir 
aš patyriau, kad jis puikiai sutaiso 
kūną, kadangi aš pasveikau ir su
stiprėjau. Jis man visuomet bus “se
nas ištikimas” ir aš visuomet papa
sakoju kitoms moterims, kaip jis man 
pagelbėjo. Galite panaudoti šitą laiš
ką pagal Savo nuožiūrą, nes aš tik
rai galiu pasakyti, kad mano žodžiai 
teisingi.” Mrs. Ix>dic, R. F. D. No. 4, 
Box 40,' Tyrone, Pa.

Laiškai tokie kaip šitas parodo 
nuopelną Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundo. Jie papasakoja apie 
pranykimą skausmų ir negalių po var
tojimui Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

n
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DR. VAITUSH, O. D
Lietavis

u^’*ą, kurtaPalengvins .akių 
esti, priežastimi gal j skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemus o, nervuotu- 
mo, skaudamą akių Karšt}, atitaiso 
treivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas , 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
J mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

GERIAU DABAR, NEGU VĖLIAU 
RŪPINTIS SAVO SVEIKATĄ!!

Išsirašyk

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

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

“Gydytoją”
paveiksluotą sveikatos žurnalą

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

Optometriet 
Tol. Boulevard 6487 
4649 S. AHhlnnd Avo 
Kampai 47-to* gat.

2-roe lubobe

Otto C. Lindenau, buvęs Lc- 
mont National banko kasie- 
.rįus, Mitinamas (išaikvoijime 
banko $112,000, tapo priteis
tas trims metams kalėjimo.

Nors gal bus nelengvas ka
lėjime “džiabas,” bet vis tik 
ne dykai, jei visi pinigai jam 
tekę.

Prenumerata: Amerikoj $1.00. Kitose ša
lyse $1.50 metams. Vienas numeris 
15 centų.

Gydytojas
4454 South Western Averiue 

Chicago, Illinois

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų.

6
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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 
geriausi medikai} 
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. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedčlyj, seredoje ir 
subatoje nuo .4.0 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

SS

Visoje Masu Krautuvėje

Ateikit ir Pasinaudokit Praga

Daktarai išmoksta * naują 
būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėl silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptiekorių 
ir gaukite tą naują gyduolę Nu^a- 
Tone, ir_ pabandykite ją. Jus tiesiog 
nusistebėsite, kaip greitai jus pradėsi
te jaustis geriau. Ji padaro darbą ir 
padaro greitai. Nieko nėra geresnio 
dėl prasto virškinimo, vidurių ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimą, 
galvos skauuėjimą ir nesveikų kepenų. 
Ji suteikia gyvenimą ir stiprumą silp
niems ir nuvargusiems nervams ir mu
skulams. Skaitytojai šio laikraščio su
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė 
tokiuose atsitikimuose. Ji yra taip 
paprasta, maloni ir veikianti, kad į ke
letą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują, nervus ir sustipriris 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinantį 
miegą ir sureguliuos skilvį ir žarnas 
labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kati ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė vi
siems aptiekoriams duoti jums garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne
užganėdins. Žiūrėkite garantiją ant 
pakelio. Rekomenduojama, garantuo
jama ir parduodama pas visus aptie- 
korius.

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 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independeuce Ęlvd. Chicago

mM t-'-' 1

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Petnyčioj, Rugsėjo 21mą d

RALTIJO8AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. NevYork.NY U 

SeILIETUVV. ■ 
PER I-LAMDUUGĄ,P1LIA\Ą 
/ LIEPOJU

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą

Aplenkia Trenku juostą (karidorių) 
VISA TREČIA KLEBA PADALIN
TA į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-nų, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. POLONIO ........... ...............  October 6
TREČIOS KLESOS KAINOS I:

VU

Aj HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
7• — LIEPOJ U IK MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės orie savo agentų

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto įki 1 vai. dieną.ŠIMTAI REIKALINGŲ RUDENINIŲ DALYKŲ YRA PASIŪLOMA

i

GYDYMAS a
$50 už $12.50

Visą šitą mėmesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už nunaa- 
žintą profesionaij mokestį, būtent 
$12.50 /Dile koki$ negalę. Kentantiu 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kac? 
jus mokėtumet pilną kainą $50.<KL 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums goriausi gyrym* 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martai 
337 W. Madison H 
Chicago, III,

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 na 

tai puikiaus.es 
darodymas, kad a 
š esu pasekmingą 
ir prieinamas, £1 , 
ne tiesa ?

EUROP1ŠKAS’ GYDYMAS j 
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. ' Persitikrinkitl Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius senimus, Čiepus. an
titoksinus, bakterines ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusiu negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi- 

jno.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Sercdomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedeliomis: 9 lig 1.
DR. II. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Mad'-mn r So. Markff)
( hieago. HL

puikiaus.es
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Chicagos žinios Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Užtroško gazu vyras.
William E. Engelspirchen, 

1034 W. Madison gat., užtroš
ko* nuo gazo savo kambary.

Babravičiaus koncertas 
jau čia pat

tikietų

Gimimai

Babravičiaus koncerto 
dar galima gauti. — Vis tik 
reikėtų pasiskubinti jų įsi
gyti, nes tikietų pardavinėji
mas sparčiai varomas.

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Merg. Veičis, 863 N. Sedg- 
wick, rugsėjo 11.

Anastazia iVilis
Park Av., rūgs. 9.
Irena Jakela, 
rūgs. 6.

Ginevieve 
Oakley, rūgs.

Jos. ■Gadanmckas, 908 W.
37th PI., rugsėjo 7.

Edv. taną, 2246 W.
PI. rūgs. 6.

Edv. Stravinskis,
Emerald Avė., rūgs. 4.

Steven Kubickis, 3237 
Wells St., rūgs. 4.

4951 W.

1503 Huron St

Kodis, 2364 S.
4.

47th

3146

6.647 GIMIMŲ TRŪKSTA.

“short” 6,617
kūdikių.

Tiek 'kūdikių Chicagai stin
ga nuo 1916 metų. Tatai skel
bia Vaikų Gerovės draugija.

1916 metais, kada gyvento
jų skaičius siekė 2,517,172, 
gimė 56,417 kūdikiai. 1922 
metais, gyventojų skaičius sie
kė 2330,000, gimė tik 56,724 
kūdikiai. Reiškia, gimimai su
simažino nuo 22 iki 20 nuo
šimčiu l‘£ kiekviena tūkstanti 
gyventojų.

Šitų skaitlių prisilaikant, 
Orio F. King, Vaikų Geroves 
draugijos extension sekreto
rius, pareiškė, kad tiek vaikų

Kiek teko pastebėt i, p. Bab
ravičiaus koncerto komitetas 
sėkmingai darbuojasi. Tat rei
kia tikėti, kad koncertas pil
nai pavyks. Nes mat visi komi
sijų ir komitetų nariai su di
deliu pasišventimu visais ga
limais budais darbuojasi. Did1- 
džiautos pastangos yra visų 
dedamos, kad koncertas kuo- 
geriausiai pavyktų ir kad atsi
lankiusieji jin žmonės kuodau- 
giausia pasigerėjimo turėtų.

Tat gal nebcreikalo ir taip 
sparčiai žmonės perkasi iŠ an
ksto koncerto tikietus. Mat 
daugumas tiki, kad pasivėla
vus gali pritrukti įSietų. Taigi 
geriau iš kalno apsirūpinti ti- 
kietais, kad paskiri nereiktų 
nuo Orchestra Hali grįšti .na
mo negirdėjus koncerto.

Ir yra baimės, kad nepri
truktų koncerto tikietų, nes 
jau gana daug jų išparduota, 
ir vis dar žmonės daug perkasi 
jų-

Babravičiaus
kaip jau visiems yra žinoma, 
ivyks spalio 5 d.
ilall.

koncertas,

Orchestra

kelio aikštėj tennis lauką, kur 
sporto mėgėjai darė bandymus 
Ibei prisirengimus tournanjen- 
tui, kuris, kaip girdėt, žada 
neužilgo įvykti.

Taip draugiškai ir bendrai 
lygiečiams besilinksminant 
pradėjo pamažu artintis ir ne
lauktas svečias — vakaras— 
naktis... Pajutę lygiečiaį tą 
svečią, nerolns-nenoroms pra
dėjo ruoštis nartio. Čia taip 
smagu,' taip linksma, taip ge
ra... reik važiuoti namo!

Bet štai’—p. J. Jokantas už- 
kviečia visus lygiečius vykti 
pas jiį į svečius—ul^in, kuris 
randasi netoli Lemont, III. 
Čia tuoj visų ūpas pakilo, kad 
galima da dieną pailginti vie- 
na-kita valandėle. Susėdę į 
automobilius nudumėme j p. 
Jokanto ūkį. Čia visi jaučia
mės, kaip į savo tėviškę sugrį
žę: (tai dainuojam, tai žai
džiam, tai šokam, tai juokau
jam. Čia p. Jokantas dar pa
vaišino svečius šviežiu pienu.

Bet laikas greit bėga, ke
liauti namo reikia... Dar susi
barę į barelį užtraukim: “Na
mo, broleliai, namo... ” ir su
sėdę j “mašinas” pasukome 
Chicagos link.

Rudens vėjelis, kuris dieną 
>uvo toks ramus, vakare, lyg 
užsirūstinęs ant mus už tai, 
kad per ilgai namo nevažia
vo m, pradėjo mus glostyti sa
vo šiurkščiomis Irankomis, o 
žvaigždutės, kurios taip skais
čiai mirgėjo padangėse, paly
dėjo mus iki namų...

—Balčiūnų Vincas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DIDELIU šviesus kambarys 

reridai, 2 blokų nuo Washington 
Parko. Elektra, telefonas, mau
dynės. Gera komunikacija, Tele- 
fonuok po 6 v. vak. Drexel 1561 
arba rašyk Naujienos Box 318.

GRAŽUS kambarys randai —■ vie
nam vaikinui arba 2 draugams. Gal:, 
turėti ir automobilių, nes randasi ga
radžius; gali turėti ir pianą, nes ran
dasi apščiai vietos ruimuose. ŠVisųs 
ir tinkamai apšildomi ruimai.

Kreipkitės
6942 So. Rockwell St.

PARĘNDAVOJIMUI ruimas 
dviem vaikinams, be va'lgio. Rū
mas didelis, šviesus.

Atsišaukite
817 W. 34th PI.

RENDAVOJIMUI kambarys de 
moteries arba merginos, gerai užsi
laikančios, prie vienos moteries gy
venti drauge. Kambariai garu apšil
domi. Galima matyti bile vakarą po 
5 vai. vakare. Subatoj po 12 vai; Ne
dėlioj visą dieną.

4026 S. Artesian Avė., 2 lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo,. Di- 
džiauąia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagęj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JUOZAPAS NIEŽINSKAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
Rugsėjo 17 d., 12 vai. nakties, 
pavieto ligoninėj, po 
sunkios ligos sulaukęs 33 metų 
amžiaus.

Paėjo iš Vabalninku parapi
jos Plikių sodžiaus. Paliko Lie
tuvoj senus tėvus du brolius ir 
seserį. Amerikoj išgyveno 11 
metų paliko dideliame nuliūdi
me pusbrolį Longiną Niežinską, 
pusseserę Kaziunę Motikonienę 
ir daugiaus artimų giminių.

Laidotuvės atsibus 21 d. Rug
sėjo, iš namų 6438 So. Union 
Avė., 11 vai. ryto, į Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

Gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdę giminės.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Annex Beauty Shop
22 St. & Halsted Sts

Marcelling &
Manicuring

Phone Roosevelt 2741

ilgos ir

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

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

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikafhiauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angližkai 
iyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ru

ta
ko
site 

Au- 
Šių

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.'Hdlsted St.

NAMŲ jieškotojų ekskursija į San 
Joaųuin Valley, Cal. $85 Už round 
trip, lovą, val^į ir k^žhirėjimo vietas. 
Rengkitės kelionėn tuojau. Išvažiuo
jame Rugsėjo di^ną.

Rooin 515, Z” ■
17 N. DeahbSrn St/

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Patyrusių vyrų operatorių.

Atsišaukite
EASTERN RAINCOAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

VAIKINŲ
Prie abelno darbo.

Atsišaukite
EASTERN RAINCOAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS kriaučius 
prie seno ir naujo darbo. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

Atsišaukite
911 W. 33 St.

REIKALINGAS
Jaunas bučeris, kuris sukalba 

lenkiškai.
CHICAGO MEAT MARKET, 

t 1845 W. 47th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

bučerųg su namu, ledo mašina 
ir visi reikalingi įtaisymai. Kai
na $17,500.00. ,

5358 So. Robey Str.

PARDAVIMUI saliunas, šve
dų, airišių ir vokiečių apgyven
to j vietoj.

Atsišaukite -L
3125 N. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne labai pigiai. Biznis labai 
geras. Parduosiu labai lengvo
mis sąlygotais. 8453 Mackinaw 
Avė., So. Chicagp, III.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sėmė, gera vieta, gali būti didelė 
ar maža šeimyna. Visokių tautų 
apgyventa apielinkė.

4104 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI bekemė, ige- 
ras biznis, j Pinigais arba 
mokėjimais.

CH. DOMKE, 
7241 S. Halsted St.

iš^

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui bučernė, grosernė ir 
bekamė. _ Parsiduoda už gerą pri
einamą kainą priežastis pardavimo — 
vyras apleido biznį ir mane pačią. 
Biznis išdirbtas gana gerai — kas 
nupirks tas džiaugsis.

658 W. 35tr St.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 
kambarių namas. Gerai pasta
tytas, galima gyventi nuo spalio 
1 dienos.

6119 So. Sacramento Avė.

BARGENAS
Pardavimui saliunas su visais įren

gimais, taipgi pianas elektra varomas# 
arba parduosiu įrengimus atskirai. 
Geras biznis geroj vietoj, pigi renda.

Atsišaukite
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249

PARSIDUODA garadžius, ge
ra vieta geram mechanikui. Prie
žastis pardavimo — einu į kitą 
biznį. Naujienos, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 336.

PARDAVIMUI saliunas ir vi
si įtaisai — parsiduoda už gana 
prienamą kainų. Pasiskubinkite 
— didelis bargenas.

3249 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė senai išdirbtas biznis; 
parsiduoda pigiai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4401 So. Richmond St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
skanumynų krautuvė. Senas ir 
išdirbtas biznis. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo la
bai svarbi. Kreipkitės:

708 W. 30th St.

PARDAVIMUI smulkių daiktų 
krautuvė. Grosernė aiskrimo, ken- 
džių, tabako ,cigarų, ii- visokių smul
kmenų. Gražus 4 kambariai gyventi, 
graži vieta už $1,200.

Atsišaukite
8308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė arba 
visas. Biznis eina gerai. Lysas 4 
metams; rendos $25 į mėnesį, 4 kam
bariai gyvenimui užpakaly. Malonė
kite atsišaukti į Naujienų Skyrių ant 
Town of Lake?

1616 W. 47th St.
Tel. Boulevard 0344

PARDAVIMUI bučernė su namv 
arba be namo. Namas yra 3 augštų 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyt 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St.
Tel. Yards 6004

PARDAVIMUI 620 W. 37 St., 2 
augštų nlnrinė kratuvė ir flatų na
mas, vanos, toiletai, elektra. Tas na
mas vertas yra $7,500, reikia įmokėti 
$1,500. Musų kaina yra $5.500.

3814 Emerald Avė., 2 flatų mūrinis 
namas, vana, elektra ir tt. Pare n du ei
tas už $60. Musų kaina $4,500.

Atsišaukite
KOCH & CO., 

2603 So. Halsted St.

NAMAI, saldus namai, viskas pui
kiai įrengta, 5 kambarių bungalow, 
tik užbaigtas, $700 įmokėti ir po $25 
į mėnesį. Nepraleiskite progos nepa
matę tų puikių namų.

JOHN H. CURTIS, 
4966 Irving Park Blvd.

Phone Kildare 4791

PRIVERSTAS esu parduoti 3 fia
lų namą, arti 64 ir So. Halsted St. 
Frontas akmenų, garu apšildomas, ar- 
žuolo trimingas, 3 — 6 kambarių 
apartmentai. Kaina $14,500 — 
$5000 cash. Savininkas gal ir pamsažįs. 
CRONIN PICKRUM & CUSHING 

7925 S. Halsted st. tel. Vincennes 7400

PARDAVIMUI per savaininką, 2 
Hatų namas, bus gatavas Oct. 1, 6641- 
6643 S. Washtenaw Avė., greitai au
gančioj lietuvių kolonijoj, kambariai 
lideli ir šviesus, stikliniai porčiai. va-, 
na, knygų šėpa, bufetas, aržuolo ir 
beržo trimingai, aržuolinės grindįs, 
atdara kasdien, atsišaukite po 6 vai. 
zakare. Šaukite Stewart 3623.

PARDAVIMUI kampinis 4 flatų 
frame namas ir krautuvė, platus lo- 
,as, 1 krautuvė su 2. kambariais, fia
las užpakaly, 5, 6 ir 3 kambarių, fia
las viršui, garadžius, rendos $140 į 
mėnesį, kaina $9,700, pinigais $4,500.

SHEEHAN WITOUS & CO., 
1654 W. 63 St.

Phone Prospect 1910

NEGIRDĖTAS bargenas 2 aukštų 
muro namas 6 ii- 7 kambariai, steam 
heat. Rendos $160 į mėnesį, pasta- 
ius garadžių galima gauti $180 į 

mėnesį. Randasi prie didelio parko 
ir bulvaro, kaina tiktai $11,000, 
4000 įmokčt, likusius ant lengvų iš

mokėjimo.
Matykite

J. PAKALNĮ, 
4338 Archer Avė.

PARDAVIMUI 35 akrų paukščių 
ir daržovių farma, puikiai įrengta, 
gera žemė, 10 mylių nuo Chicagos, 
letoli Milvvaukee Avė. Mainysiu į 

mažą namą mieste. Del informacijų 
ašykite anglų kalboje.

,l THOS CHERNEY, 
MtProspect, III.

Da žodis-kitas iš Ly 
giečiii išvažiavimo

Kaidajngi pirmasis korespon
dentas, kuris rašė pirmadienio 
“N-nų” laidoj apie Lygiečių 
išvažiavimą, tik (bendrais bruo
žais paminėjo tą išvažiavimą, 
tat lai būna man leista apie 
tai plačiau parašyti.

Buvo nutarta važiuoti auto
mobiliais ir tam reikalui 
po išrinkta “Transporto” 
misija. ' Komisijon -įėjo 

' draugai: J. J. Čeponis, .J. 
gustinavičius ir Vaišvilas,
lygiečių buvo užduotis parū
pinti automobilius. Kai de- 

i šimtą vai. ryto pradėjo rink
tis prie Raymohd čapelės šio 
išvažiavimo dalyviai. Bet, ka
da jau visi susirinkom ir jauf 
rengėmės važiuoti, sužinojom, 
kad drg. Vaišvilos “mašina” 
sugedo ir jis negalįs važiuoti. 
Jau buvo manyta, kad ant 
vietos reikės atlaikyti “išva
žiavimą”. Bet energingai pa
sidarbavus (jrg. Čeponiui ir ki
tiems tos komisijos nariams 
galų-gale gauta dar vienas au- 
autobilis. J. Jokantas, vedė
jas “Naujienų” skyriaus Brigh- 
ton Parke, 
kad 
vežė 
ačiū 
fnas

Važiavome į Palos Parką.' į°.22jl-> 7 yal. vak., K. Stramilo sve- 
x i • * tamej, 158 E. 107 gat. Bus muzikaTas parkas yra tolokai nuo |r šokiai. Kviečiame publiką atsilan-

Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yra 
mokama lietuvių kalba. Mokytojauja 
A. Briedis. Norintieji gali pasinaudo
ti gera proga, nės p. Briedis yra pa
tyręs mokytojas.

ROSELAND. — LSS. 137 kuopo. 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 20, 7:30 v. v. Strumilų svet. Visi 
nariai kviečiami susirinkt laiku.

— Organizatorius.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge- 
ros darbo sąlygos, gera mokes
tis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

bu*vo tiek geras, 
atvažiavo, nuvežė ir par- 
lygiečius kur reikėjo. Tik 
jo prisidėjimui išvažiavi- 
buvo toks, kokio tikėtasi.

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
22 d., 7:30 vai. vak., M. Karlovo na
me, 3827 Archer Avė., pirmas auk
štas iš užpakalio. Eikite tiesiai per 
krautuvę iš priekio, durys bus atda
ros. Visi, kurie norėsite įstoti kuo- 
pon nesivėluokite. Taip pat visi ną- • 
riai turi susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime 
atlikti, nes Rajono Konferencija ne
toli. — Organizatorius.

REIKALINGA mergaitė pri- 
dabojimui Real Estate ofiso.

Kreipkitės
C. P. SUROMSKIS
3345-So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučernė, su 

edo mašina, prie transferinio kampo. 
Mainysiu į kitą biznį arba parduosiu 
išmokėjimais. Turi būt parduota šią 
savaitę.

Atsišaukite
604 W. 3| St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui Pekamė, arti lietuvių 

ja^nyčios. Biznis daromas gerai ir 
apgyventa tirštai lietuviais. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite greitai. Prie
žastį patirsite ant vietos .

1434 So. 49 Ct., 
Cicero, 111.

PARSIDUODA RESTAURANAS 
geroj vietoj, tarpe šapų, renda pigi. 
Parduosiu pigiai tik už $700.00. Prie 
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite
1128 W. Van Buren St.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
medinis namas, elektra, su keturiais 
kambariais iš Užpakalio, ir 8 kanvb 
viršui. Priežastis pardavimo, turiu 
du bizniu.

J. G.,
4545 So. Wallace St.

Roseland. — Draugijų Sąryšis pa
laikymui Aušros Knygyno rengia 
draugišką vakarėlį šeštadienį, rugsė-

Mia -
MERGINŲ

Senesnių negu 16 metų am
žiaus.

Dirbtuvės darbui. Atsineškite 
savo amžiaus ęertifikatą.

Atsišaukite
8025 West 47th St.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įrengimais ir didelis flatas 
gyvenimui. Savininkas turi išva
žiuoti trumpu laiku. Kam rei
kia nupirksi! pigiai.

1436 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 biliardiniai stalai 
1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos, 1 Ice box, 1 
kavos puodas, 5 krėslai, 3 maži krės
lai, cash registeris, liampa. Ir smul
kus dalykai. Carmine Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

kyti. — Komitetas.Chicagos ir su gatvekariais ne
labai pasiekiamas, todėl žmo
nių, kad ir atvažiuoja su au
tomobiliais, bet vis tik nedaug. 
Parkas, tiksliau pasakius, gi
raitė—diktoka ir gana graži. 
Galima smagiai ,po ją pasivai
kščioti ir pakvėpuoti tyru ont 
Įėjus toliau į mišką taip tyku, 
taip ramu, kad rodos čia -ir bū
tum visados. Tik liūdnai su-i 
Čirškėjus paukščiukui bei krin-' mo Sugintų . Girdėjau "gyvena Phila-

Draugystė Atgimtiem lietuvių tautos 
vyrų ir moterų, rengia gražų balių su
batoj Sept. 22, bažnytinėj svet., kam
pas Union Avė. ir 35th St. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

ASMENŲ RESKODMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Ižidorio 

Urbono ir Franciško Jakubausko pa
einančiu iš NamakšČių parapijoj kai- 

taneiam aržuolo gJiliukuD ’ tylia p™"eškit arb“
valandėlei dingsta. Čia tai ly-į ' PRANCIŠKA DANIEN® 

***" Divemon, 111.giečiai ir laikė savo išvažiavi- Box 24,

Šiam išvažiavimui ir diena 1916 metais_ gyveno Chicagoje 
pasitaikė nepaprastai graži; įjįjį® fj*. 
saulutė žeme raičiojosi. Ir ru
dens vėjelis, kuris jhu ne toks 
malonus kaip vasaros, čia vi
sai nesirodė.

PAJIEŠKAU Jono Gurskio, kuris 
_veno Chicagoje prie 

18-tos gatvės, Vėliau gyveno West- 
Jis pats ar jį žinantįs ma

lonėkite man pranešti.
Adresas:

Box 29, 
3210 So. Halsted St.

< . v I .v .v . A ’ • IŠRENDAVOJIMUIĮėjo p.p. Skamarauskaite, Au- 
rylaitė ir K. Janus vaišino ly- 
giečius užkandžiais bei vai
stinis. Po užjkaindžįų prasidė
jo įvairus žaidimai. Be to, 
sporto komisija pasidarė iniš-

z RENDAI Storas, tinkamas vi
sokiam bizniui, geriausiai 
barbeno. Renda nebrangi, 

Kreipkitės
2755 W. 39 PI.

dei

REIKIA DARBININKU

Pardavimui North Wood res- 
tauranas, lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, už $2,200.

1803 North Avė., 
Phone Brunswick 3818

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj vietoj ant bizniavos gatvės. Tin
kamas žmogus gali padaryt didelius 
pinigus.

•Atsišaukite
3101 W. 38th St.

Phone Lafayette 3682

RAKANDAI
VYRŲ

Reikia —
Darbininkų prie mašinų dar

bo. Darbas dienomis ar nakti
mis. Gera alga.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Parduosiu pi
giai, nes aipelidžiu miestą iš prie
žasties ligos. Galite patirti.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 335

ACME STEEL GOODS GO.

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
visais rakandais, barais, laisniu 
ir visais įrengimais už $400.

Atsišaukite
2131 W. 21st St.

RETA PROGA
Turiu parduoti tuojau mano vėliau

sios madop mano partoro 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 1 aukštas.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI — MAINYMUI
40 akrų farma, Indiana valstijoj, ne- 

oli nuo Chicagos. Žemė gera ir ūkė 
nlnai įrengta ir su gyvuliais. Mai- 
lysiu ant namo arba lotų.

S. SLONKSNIS,
1401 S. Halsted St. Tel. Yards 2242

OAK FOREST, ILL. 40 minu- 
tų nuo miesto, nauja 5 kambarių 
cottage ir 1 aklas žemės. Su sie
teliais porčius, aržuolinės grin- 
dįs, didelis attic. Kaina $3,250. 
Phone Wabash 0304.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, karštu vandeniu šildo
mas, bungalow, netoli bažnyčios. 
Galima tuojau gyventi. 6136 S. 
VVhipple St. Republic 4958

PARDAVIMUI pigiai 8 kam
barių mūrinė cottage, po 4-4.

Atsišauki!
3813 Wallace S!.

Phone Boulevard 0675

MORTGECIAI -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75< komi
sine 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

K MOKYKLOS

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris nori lengvą darbą gauti. Dar
bas yra prie Kotelio, geistina, kuris 
nusimano maliąvojimu’ ir pataisymu 
popieni. Darbas ant visados, valgis 
ir kambarys.

Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir ru 
<ytos mėsos ir kitokių srhulk- 
menų krautuvė. Vieta gerai iš
dirbta. Rehda pigi. Lyshs 3 me
tams. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos. 3642 Pamell av.

PARDAVIMUI automobilius, Grand 
Six, 6 cilinderių, 1921 metų. Šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintis pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai, vakare, 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

NAMAI-ŽEME

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir. vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie drošiu siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKALINGAS bratterys, va
karais ir subatomia visą, dieną, 
arba visados. Malonėkit atsi
šaukti.

4500 S. Marshfield Avo.

PARDAVIMUI bučernė ir grosertąė 
už ganą prienamy kainą. Parduosiu 
viską sykiu arba vien prekės be ra
kandų arba vien rakandus be prekių.

Kreipkitės
Bqx 31.

3210 So.'Halsted St

PARSIDUODA 3-jų aukštų naujas 
namas. Randasi 67-tos ir Western 
Avė. Yra gera proga -dėl daktaro 
ąrba aptiekos — įsigyti šitą namą. 
Namo kaina $27,700.

Kreipkitės pas savininką.
J. WELICZKA, 

6559 So. Maplewood Avė.

McDOVVELL MOKYKLA 
5 So. Wahash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL


