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Lietuvos savivaldybes priešingos klerikalams
Stresemann laimėjo 

pasitikėjimą
Fabrikantai reikalauja 

plačių galių
Vilniaus klausimas vėl pakel

tas tautų sąjungoj
Stresemanuas laimėjo pa

sitikėjimo balsavimą
Pranašauja, kad jam bus su

teiktos ir diktatorinės ga
lios.

BERLINAS, sp. 9. — Va
kar reichstagas didele didžiu
ma balsų i&įeiškū savo pasi
tikėjimu kancleriui Stresema- 
nnui. Prieš jį balsavo tik na
cionalistai, komunistai ir Ba
varijos Volkspartei.

'Pečiaus išreiškimas pasitikė
jimo dar nereiškia suteikimų 
kancleriui didesnių galių. Bet
gi niekas neabejoja, kad už 
kelių dienų bus priimtas ir 
jo siūlomasis bilius, kuriuo 
valdžiai butų suteikta diktato
rinės galios leisti tokius įsta
tymus, kokius ji mato reika
lingais esant, visai neataiklauk
siant reichstago.

Vokietijos fabrikantai sta
to didelius reikalavimus

Reikalauja sau pilnos teisės 
veati savystovias derybas ir 
nustatyti kontribucijoj mo
kėjimo prekėmis sąlygas, 
taipjau kitų plačių teisių.

BERLINAS, sp. 9. — Grupė 
Ruhr fabrikantų, vadovauja
ma Hugo Stinnes padavė Vo
kietijos valdžiai didelius rei
kalavimus. Tie fabrikantai da
bar veda derybas su* franeuzų 
komanduotoji! Buhr distrikte.

Vienu iš svarbiausių reika
lavimų yra įgaliojimas ir to
liau tęsti derybas su okupan
tais.

Taipjau reikalaujama pra
ilginti darbo vaalndas kasyk
lose ir dirbtuvėse.

Reikalavimus valdžiai įteikė 
pats Stinnes, kartu pareikalau
damas atsakymo iki šiandie 
vidurdienio. Kabinetas svars
to tuos reikalavimus.

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.

Fabrikantai be viršminėtų 
reikalavimų taipjau reikalau

ja, kad jiems butų atlyginta 
už franeuzų konfiskuotus ang
lis ir okupantų uždėtus ant 
anpjlių taksus; reikalaujama, 
kad tolimesnis pristatymas 
kontribucijos anglių butų pa
vestas vien į fabrikantų ran
kas. ir kad Buhr distriktui bu
tų . duota pirmenybė įsigijime 
žaliųjų medžiagų ir maisto.

Jei fabrikantų reikalavimai 
butų išpildyti, darbas kasyk
lose butų prailgintas iki 8l/į 
vai., o dirbtuvėse iki 10 vai. į 
dieną.

Fabrikantai taipjau reika
lauja iš valdžios pasakyti savo 
nusistatymą linkui sutvėrimo 
geležinkelių kompanijos oku
puotame krašte. Ton kompa- 
iiijon įeitų Pareinis, Francija 
ir fabrikantai.

Laimėjo pasitikėjimo 
balsavimą.

Išreiškęs pasitikėjimą kanc
leri Ui Stresemannui, nežiūrint 

į nacionalistų, komunistų ir Ba
varijos liaudies partijos, reich
stagas dabar svarsto kanclerio 
reikalavimą suteikti jam dik
tatūrinių galių, duodant jam 
teisę leisti įstatymus be atsi- 
klausimo reichstago.

Frlamcuza^ nepatenkinti.

DUSSĘLDORF, sp. 9. — 
Prancūzai yra lab^i nepaten
kinti, kad Buhr fabrikantai 
nutarė prailginti darbo valan
das, nepakeliant algos, arba 
dirbti trumpesnes darbo va
landas, proporcionaliai suma
žinus mokestį. Francuzai sa
ko, kad tai yra laužymas Veri 
salčs sutartis, nes ji nustatan
ti, kad visose pasirašiusiuose 
šalyse butų įvesta 8 vai. dar
bo dieną. Francuzai mat bijosi, 
kad prailginus darbo valandas 
vokiečiu prekės atpigs ir fran
cuzai daugiau nebegalės kon
kuruoti su Vokietijos fabri
kantais.

Darbas okupuotame krašte 
vis labiau atsinaujina. Gele
žinkeliečiai irgi sugrįšią j dar
bą kada Berlinas užtikrins, 
kad alga jiems bus išmokėta. 
Angliakasiai atsisako priimti 
darbo valandų prailginimą ir 
unija įsakė darbininkams už
baigti darbą kaip tik užsibai
gia paprastos darbo valandos.

WASHJNGTON, spalio 8.— 
Gen. Juozas Haller, kuris va
dovavo lenkų armiją Frafncf- 
joj atvyko į Ameriką kaip A- 
merikos Legiono svečias ir da 
lyvaus to legiono konvencijoje 
San Francisco. Šiandie jis ap
silankė pas prezidentą Coolidge 
ir taipjau pas gen. Pershing.

I Bet patys lenkai pasitiko jį la
bai šaltai, nežiurint labai pla
čios agitacijos už pasitikimą jo 
kuoiškilmingiausia. kaipo "Len
kijos išgelbėtojo”. Now Yorke

I jį pasitiko tik poras ftirinų 
kunigų ir keli klerikalai.

Vilniaus klausimas vėl pa
keltas tautą sąjungoje

Lietuva nepripažįsta ambasa
dorių tarybos nuosprendį ir 
reikalauja, kad Vilniaus 
klausimą tautų taryba iš- 
naujo svarstytų. Lenkija 
tam priešinasi.

Tautų Sąjungos juridinė ko
misija svarstė bylą, kilusią an
ksčiau politinėj komisijoj dėl 
Lietuvių reikalavimo atnaujin
ti Vilniaus klausimą, prisiųstą 
teisių komisijai,' ar Tautų Są
jungos tarybos išspręsti klau
simai galį būt vėl iškelti Są
jungos susirinkime ir atvirkš
čiai.

Motta pasiūlė išrinkti juri
dinę komisiją, kuri tą klausi
mą peržiūrėtų. Pasiūlymas 
priimta ir išrinkta komisija iš 
šių atstovų: Adatei, Alvarez 
(Chili), Barthelemy Dickin- 
son, Rollir (Belgija), Scialoja 
ir Politis.

Lenkijos atstovas Vintiara
kis pareiškė, kad lenkų vald
žia nesuinteresuota iškeltu 
Lietuvių atstovo klausimu. 
Lenkų-Lietuvių ginčas esąs 
Ambasadorių tarybos užbaig
tas ir pripažinta Lenkijai rytų 
sienos, šiandien tas klausimas 
esąs tik istorines reikšmės. 
Viniarskis toliau pranešė, kad 
nedalyvausiąs svarstomam 
klausime, tik rrikalni esant 
suteiksiąs paaiškinimų.

Lietuvių atstovas Sidzikaus
kas pareiškė, kad Lietuva ne
skaito užbaigtu klausimu, nes 
nepripažįsta šiuo dalyku kom
petencijos Ambasadorių Kon
ferencijos.

Klausimas perduota išrink
tai komisijai.
(Gazeta Warszawska). (Elta).

Lietuvos atstovo kalba 
Jauty SąjungosTaryboj

Vėl 191 saliuny uždarė
Puolimai aut dar atidarytų 

saliunų tebesitęsia.

CHICAGO,, — Vakar mayo- 
ras Dever atėmė laisnius ir 
uždarė dar 191 -saliuną. Jau 

'visai nedaug saliunų yra at
darų Chicagoje. Didžiuma sa
liunų, kurių laisnių dar ne
atimtu, kad išgelbėjus savo 
laisnius patys užsidarė laike 
dabartinių puolimų ant karčia- 
mų. Tik labai drąsus saliuni- 
ninkas tedrįsta dabar atidalyti 
savo saliunų, bet jie vistiek 
neturi ramumo, nes policija 
nuolatos juos puola. Taip va
kar irgi buvo padaryta daug 
puolimų ant nespėjusių ar ne
norėjusių užsidaryti saliunų ir 
daug saliuni ninku areštuota, 
jų tarpe ir kelis lietinius. Tarp 
uždarytųjų irgi yra lietuvių 
sailunų.
Policijos viršininkas išelido pa

tvarkymą, kad nuo dabar visi 
rastieji saliunuPse žmonės ne
būtų liečiami, jei bent jie ger
tų munšainą. Tik saliuninin- 
kai ir kriminalistai, taipjau 
z‘butlegeriai” busią areštuoja
mi, bet šiaip žmonės nebusią 
liečiami. Pirmiau gi buvo 
areštuojami visi nusikaltusiam 
saliune rasti žmonės. Policijos 
viršininkas sako, kad tas pa
tvarkymas yra išleistas jau 
keletą dienų atgal, bet polici
ja jo nepaisiusi, kadangi no
rėjusi skaičiumi areštų paro
dyti savo "veiklumą”. Bet 
areštavimai nekaltų žmonių 
policijos viršininko prigauti 
negalį ir jis tą visai, nešk aitą s 
policijos nuopelnu.

Pašalino komunistą iš Dar-* 
bo Federacijos konvencijos
Tik šeši balsai perime pašalin

tąjį delegatą.

Rugsėjo 13 d. besvarstant 
T. S. Tarybos vėikimą plenu
me Lietuvos atstovas Sidzi
kauskas pasakė kalbą, įrody
damas Ambasadorių Konfe
rencijos nutarimo neteisėtu
mą, pareiškė, ‘kad T. S. Tary
ba pasielgė priešingai Sąjun
gos nutarimams 'nereaguoda
ma į Ambasadorių nutarimą. 
Be to, Taryba nusižengusi ir 
padalydama nedtralinę zoną 
be Lietuvos sutikimo ir nieko 
nedarydama, nejudint perefito 
nlenumo nutarimų, ne len
kams apsaugoti Lenkijos oku
puotose teritorijose Vilniuj. 
Toliau pabrėžė, kad Lietuvos 
Lenkijos konrfklitas tebeekzis- 
uojąs ir bus tokioj pat padė

ty, kol Vilniaus klausimas bus 
išspręstas teisės ir teisingumo 
namatais. Tarybai nusileidus 
nrieš Želigovvskio smurtą (Lie
tuva nebesitiki daugiau^ kad 
Taryba teisingai ir greitai iš
spręstų Lietuvos —r- Lenkijos 
ginčą. Padėtis galinti atsimai 
nyti tik tuomet, jei Lenkija, 
savo ir visos Europos interesų 
vedama, pati atsisakytų nuo 
jėgos politikos ir tuo padary
tų galimą taikingą Vilniaus 
klausimo išsprendimą, ir kad 
Taryba nebekartos padarytų 
klaidų, kurios mažina jos au
toritetą. (Elta).

WAUKEGAN, III., spalio 9. 
— šiandie ligoninėj pasimirė 

Mrs. Sarah Wainwright, 74 
metų amžiaus. Ji daužau kaip 
keturius mėneSftiK bUvB VfSfcj 
be sąmbnM

PORTJLiAND, Ore., sp. 91 - 
Williąm F. Dunne, redaktorius 
komunistas, delegatas Butte 
Mont. unijų tarybos, tapo pa
šalintas iš čia laikomos Ame- 
rijos Darbo Federacijos meti 
nes konvencijos. Prieš jo pa 
šalinimą balsavo tik šeši at 
stovai? Sulig balsais, jį paša 
linta 27,838 balsais prieš 130 
bet čia kalbama apie blofci 
balsus.

Kada paprašyta jį apleist 
salę, Dunne pasakė: “Sudiv 
pirmininke ir delegatai, me.« 
pasimatysime ant barikadų”

Dunne yra apkaltintas kar 
tu su kitais komunistais už 
laikymą iMichigano raistuose 

slaptos komunistų konvcnci- 
jos. Jis vakar kalbėjo Port- 
lande ir labai aštriai pašiepė 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvenciją ir delegatus. Kalti
nimą prieš jį konvencijai pa 
davė angliakasių unijos sekre
torius Green.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 9 dieną, užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.5'1
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.46
Belgijos 100 frankų ..............   $5.12
Danijos 100 markių...............$17.6r
Finų 100 markių ................  $2.6f;
Francijos 100 frankų ........... $6.08
Italijos 100 lirų ...............  $4.56
Lietuvos 100 litų.................... $10.00
Trenku 100,000 markių . ......... 15'
Norvegijos 100 kronų..... ~ ,.,.$15.6n
Olandų 100 kronų __ -__ .... $89.80
Šveicarų 1.00 kronų ........... $17.90
Sviedi jos :100 kronų. .................$26.53
Vokietijos lO,0OD,OOO markių .... 1c

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — (Rubsiuviai 
streikieriai šią savaitę pirmą 
kartą rašo žinių iš streiko bė
gio, tad turbūt skobai vėl 
kalba, kad jau streikas užbaig
tas, kaip kad jie darė apie dvi 
savaites atgal. Čia vėl jie labai 
klysta. Dauguma lietuvių 
skebų savo kaimynams pasa
koja, kad konipanijia turinti 
užtektinai darbininkų. Šito 
streikieriai nepaiso. Jie apie 
tai žino gana gerai, kiek ir 
kokį darbą padaro ir kiek dra
bužių sugadina. Streikieriai ži 
no ir visus skebus, netik lietu
vius, bet ir svetimtaučius. To 
tegul neužmiršta ne vienas 
skebas. Streikieriai sako, 
kad jeigu kuris nelaukdamas 
valandos, kada jisai bus išmes
tas iš skebšapės, pasitrauks 
pats, tai bals kas kita su to
kiais, bet tie, kurie lauks pa
skutinių dienų, jųjų vardai bus 
atmenami visų darbininkų, 
net ir kada užsibaigs šis strei
kas.

Šiuo laiku kompanija turi 
net perdaug skebų. Išviso jų 
yra 203 — vyrų yra 73, o mo 
terų 130. Lietuvių moterų ske- 
bauja 61, vyrų gi 39; čia pris- 
kaitomas ir mažasis Juozas K. 
Dabar lietuvių toje skebša- 
pėje yra vienas šimtas, o kiti 
svetimtaučiai — lenkai ir ki
tokie. Lietuviai viršija visus 
— gali pasigirti, kad ir lietu
viai pasižymėjo skebavimu, ko 
niekad pirmiau nebuvo.

Šiios Shane Šapos lietuviai 
streikieriai, kurių yra 180, tę
sia streiką jau keturioliktą sa
vaitę. Jie sako, kad tie lietu
viai, kurie skebauja šiai kom
panijai turėtų suprasti kas jų 
laukia ir kad jiems reikėtų ap
saugoti savo vardą, paliaujant 
tą nedorą darbą dirbti, ypač 
tiems vyrams ar merginoms, 
kurie nenori ant visados atsi
sveikinti su rūbų indusrija. 
Tegul jie nemano, kad tai ske- 
bai užvaldys- visą Chicagą. 
Taip nebus. Unijos gyvavo ir 
jos gyvuos. Streikieriai sako, 
kad ir Shane skebai bus išvy
ti ir tai įvyks netolimoj atei
tyje; skebai esą pas Shahą ne- 
uemavos, jie galį iškalno j ieš
koti naujo darbo, ne kriaučiš- 
ko, bet kitokio, nes pašalin
tiems iš skebavimo vietos uni
joje nebusią.

Vieno boselio moteris K-nė, 
igavo didelius ragus toje 
skebšapeje. Jeigu ji nužiūri 
kokį skebą ir tas jai nepatinka 
ir negražus, tai bosas tuojaus 
iam pinigus atmoka ir va
liuok namo. Tą ji padarė kele
tas savaičių atgal ir su viena 
škebe. ši buvo gera streik- 
laužė ir mokėjo darbą, ale po
niai nepatiko, tai ir išvarė, 
kaipgi ta moterėlė tankiai sto
vi su mušeikomis prie skebša- 
nės durų. Kartą ištolo pama
niusi streikierį pradėjo rodyti 
kaip jį gali gerai įspirti ir taip 
nradėjo kojas kilnoti, kad net 
žmonės apstojo, o policija tu
pėjo įvaryti į skebšapę. Nuo 
to laiko ji paliovė "komedijas 
rodyti’* prie Šapos durų.

— Toks kaip kriaiičius.
A
I

4 ŽMONES ŽUVO GAISRE. '

NEW YORK, spalių 9. — 
Charles Camarato ir trys jo 
vaikai žuvo ‘gaisre, kuris su

naikino daugelį senų medinių 
namelių South Brooklype. Jo 
žmona labai apdegė.

Skaudus smūgiai klerika
lams savivaldybių 

suvažiavime
Ruso Kunigas.

Kaunas. — Lietuvos 'Seime 
krikščioniškosios trejos devy- 
nerios (darbo federantai, ūki
ninkų sąjunga ir patys krikš.- 
dem.) turi daugumą. Tąją 
daugumą remia lenkai, žydai ir 
vokiečių su rusais atstovai, to
kiu bildu musų klerikalams 
by kuriuo Seiman įėjusiu įsta
tymu ceremonijų daryti ne
tenka. Netenka jiems atsižiū
rėti ir į Seimo opozicijos išve
džiojimui. Aiškiai ir nuosa
kiai įgyvendinamas Lietuvoje 
klero nusistatymas ir ruošia
mi pamatai jų gerovei pagrįžti.

Lietuvos k.’dem, siekimai.
Mums senai yra aišku, kad 

musų krikš.-demokratai siekia 
įs,’itvirtinti šio^e. Lietuvos gy

venimo srityse: a) mokyklose 
t. y. paimti ir apsiausti jėzui
to skraiste visus Lietuvos 
šviesos šaltinius, b) aprūpinti 
žeme palankius sau elementus, 

Sc) įsitvirtinti valstybės apara
te. šitų trijų bazių užtenka, 
kad ant Kristaus pastatyti ku
nigų geroves bažnyčią ant 
t virt ir patvarių uolų. Kaip 
sakiau, šiems tikslams pasiek
ti, musų krikšč. dem. Seime 
turi užtektinai pajėgos.

Bet neviskas yra galima ir 
Seime, jei už to Seimo sienų 
stovinti visuomenė pareiškia 
pasipriešinimo ir stato kliūčių 
t/iems krikščioniškiems suma
nymams. Iš šito, reiškia, tu
rime padaryti išvadą, kad ne 
Seimas keis padėtį, bet tą pa
dėtį gali pakeisti visuomenė— 
organizuota; suHipratusi visuo
mene.

Visuomenes nusistatymas.
šito privalome neužsmiršti, 

nes daugelis mano, kad krikŠ.- 
demokratams užvaldžius Sei
mą privalome nustoti vilties į 
geresnę musų krašto susitvar
kymą. Visai ne. Turime pla
čią visuomenę, joje organizuo
kime pasipriešinimą dabar
ties šeimininkams ir trumpu 
laiku pamatysime, kad netaip 
yra baisus tas Motiejus, koks

dabar stengiasi sulkllerikalinti 
musų kraštą.

Kad padarytą išvadą yra tei
singa, liudija sekantis faktas. 
Rugsėjo 12—15 d. šių metų 
Kaune įvyko JUetuvos apskri
čių savivaldybių , ir miestų 
atstovų suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo virš 60 atstovų 
nuo visų Lietuvos apskričių 
savivaldybių ir didesniųjų mie
stų. šitame suvažiavime neat
sirado nei vieno žmogaus, kurs 
butų palaikęs mUsų jėzuitų nu
sistatymą. Teisybė, buvo vie
nas atstovas, rodos, Telšių 
miesto, kurs vienui vienas bal
savo už savosios klikos pasiū
lymus. Tuo atstovu pasirodė 
esąs tik kunigas Dagilis.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

40 žmonių žuvo ant laivo
HAVRE, Spalio 9. — Fran

euzų kasimo laivas Norman- 
die su 15 žmonių įgulos ir apie 
25 nariais šeiminų prapuolė ir 
manomą, kad jis paskendo 
kartu su visais ant jo buvu
siais žmonėmis. Kastuvas, ku* 
ris dirbo Cabourg kanale, iš
plaukė iŠ Havre trejetą dienų 
atgal ir nuo to laiko negauta 
apie jį jokios žinios. Kiti lai
vai vis dar. jo'j ieško.

BERIL1NAS, spalio 9. — Pa
skelbta, kad tuojaus bus išlei
sti nauji popieriniai pinigai 
sumomis po penkis ir dešimts 
bilionų markių. Biržoje už do
lerį buvo siūloma 1,600,000,- 
000 markių, bet dar daugiau 
markių buvo siūloma Cek)g-

s ŠIANDIE —giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:56 valandą, lei
džiasi 5:19 valandą. Mėnuo lei
džiasi 5:18 valandą vakare.

Į .________________ ________ _____________________________
.....................   -■■■................ I ........... |< H

Apmokame Lietuvos 
Laisves Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipkties 
į Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

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

NAUJIENOS
1739 South HalMted Street Chicago, IUinoisr>
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Privalomas nuo ugnies 
draudimas.
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J. P. WAITCH.ES
LAVVYER Lietuvys Advokatas ’f

Dienomis Room 514-516 >
127 N. Dearborn SI., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. VVabash Are.

Tel.: Pullman 6377. 
----------------------------------- ■ *

<W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicagc. 
Tel. Yards 4681

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vi&udoa 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 311.

809 W. 351h St., t
Tel. Boulevard 0611 fir 0/74 1

PADAROM PIRKIMO S3t PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS. \ 

Pasekmingai siunčiate Įaugus ir į 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

30 mėty patyrimo®
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Opfometrist, 

3639 W. Roosevelt K’d., 
Phone Crawford 3140

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. |
.............—A

Lietuvos savivaldybės 
priešingos kleri

kalams

Savivaldybių su vadavimas 
šingas klerikalams.

Krikščionys rimtai buvo SU- 
Sirupinę tuo Suvažiavimu. Su
važiavime referatus jskaite 
Starkus, triukšmų kėlė kun. 
Vilimas, fi-lozofavo kunigo 
bankininko Vailokaičio stipen
dininkas Karvelis ir raitė ifcus 
dr. Draugelis (pašaliniai žmo
nes ir suvažiavimo atstovai).

Seime krikščionys turi ab
soliučia daugumų, gi Lietuvos 
savivaldybėse jie pasireiškė 
tik vienu . savo kunigu, tai ir 
viskas.

Seime krjkš.-demi. senai 
griežia dantį ant Lietuvos sa
vivaldybių, kam jos neprielan
kios kunigų vedamai politikai. 
Matomai, musų kr. dem. se
nai buvo nusistatę pabaigti su 
savivaldybėmis, tuo tikslu 
Seimui buvo pasiūlyta suma
žinti savivaldybėms pinigų 
jamos, bet šis pasiūlymas 
buvo priimtas iki Seimo 
saros atostogų.

Susirinkus savivaldybių 
stovų suvažiavimui

darbo apsaugos ir sociales glo
bos klausimai ir organizacija 
visai privalo pereiti savivaldy
bių žinion. Draugijų registra
cija ir spaudos priežiūra (cen
zūra) gali priklausyti tik apy
gardų teismams, bet ne projek
tuojamiems gubernatoriams. 
Balsuojant šitą fciulymą tik 
vieno kun. Dagilio ranka paki
lo prieš jį, visas gi stfvažiavi- 
mas atmetė valdžios ir kr. 
dem. sumanymus.

Mokesčių ėmimo galia.
Mokesčių klausimu suvažia

vimas pareikalavo, kad savi- 
vadlybėms priklausytų visi že
mes, prekybos, 
nekilnojamojo 
niai mokesčiai, 
suėmimo srity
tytų kliūčių savivaldybėms ir

£ituo klausimu ir kunigėlis 
[nebedrįso pakelti rankos prieš.

Žemės ūkio kultūros kėlimo 
'klausimu teko pipirų dabarti
niam Žemės Ūkio Ministeriui 
kuu. Krupavičiui, kurs dalino 
pašalpas iš valstybės Iždo kri- 

ikščioniškoms moterų draugi
joms ir politinėms krikš. dem. 
sąjungoms. Apart pinigų, p. 
Kruphvičius apdalino vienuoly
nus ir moterų draugijos veis
liniais drigantais, buliais ir 
gaidžiais, kuriuos Ministerija 
nupirko už didelius pinigus pa
rodoje. Suvažiavimas pabrie- 
žė, kad tai yra aikvojimas 
valstybės lėšų, ir pareikalavo, 
kad valdžia šelptų tik neparti
nę žemės ūkio koperaciją.

tenka paminėti, tai — valsty
binio privalumo nuo ugnies 
triobesių draudimo klausimas. 
Steigiamasai Seimas savo lai
ku tą draudimo {statymą pri
ėmė ir nieks neabejojo, kad 
privalomas nuo ugnies apsi
draudimas yra reikalingas. .

išįmet delei stokok krašte 
pinigų ir delei netinkamo to į- 
statymo vykdymo, pradžioje 
metų žmonėse buvo kilę pasi
priešinimų privers u’na n i trio
besių draudimiri.

šitą žmonių pasipriešinimą 
prieš Antrojo Seimo rinkimus 
įvertino krikš. demokratai ir 
liaudininkai valstiečiai. Tie 
dvi partiji, kad pasigavus 
daugiau balsų, pasižadėjo Sei
mo rinkimo metu panaikinti 
priverstiną nuo ugnies draudi
mų.

Seime tik vieni soc. demo
kratai stojo už priverstinų 
triobesių draudimą ir reika
lavo, kad jisai butų paliktas. 
Aiškus dalykas, kr.-dem. ir 
liaudininkai tų įstatymų pa
naikino ir Lietuvos kaimas,

krikščionių 
valdybių.
Savivaldybių teisių klausimas.

Vienas tų klausimų lietė sa
vivaldybių reformas. Šituo 
klausiniu kr. dem. žmones vi
sas kalbas suko ton pusėn, kad 
savivaldybių teisės esančios 
per plačios, todėl jas reikią ap
rėžti. Suvažiavimas išnagrinė
jęs klausimą ir apsvarstęs jj 

išrinktoje komisijo- 
nutarimą, kad savi- 
tiįisės (privalo būti 
kad renkamosios sa-

tam tyčia 
je priėmė 
valdybių 
praplėstos, 
v i valdybių
būtent valsčių, miestų ir ap
skričių tarybos ir tų tarybų 
išrinktos valdybos privalo pa
silikti renkamomis gyventojų 
demokratingu budu, be jokių 
pakeitimų; ir tt. Prieš tokį 
pasiūlymą balsuoja tik vienas 
kun. Dagilis, gi visas suvažia
vimas vienabalsiai tą nutari
mą priėmė. Tai gimtasai

Apskričių “gubernatoriai”
Antrasai smūgis ištiko ki

tame dideles reikšmes klausi
me. Krikš. deni, ir valdžios 
atstovai siūle, kad apskričių 
administracijos priešaky sto
vėtų apskrities viršininkas su 
neribuotomis teisėmis, kad to
kiems apskričių viršininkams 
priskiriamos gubernatorių tei
sės (cenzūra vietose, draugijų 
registravimas, pabaudos ir t. 
t. ir 1.1.). Įvedus tuos guber
natorius, apskričių savivaldy
bės tokio gubernatoriaus so-i 
stineje turėtų tik savo skyrių,; 
gubernatorius paliktų apskri
ties savivaldybių pirmininku 
ir 1.1. Be to, toks apskrities] 
viršininkas, anot krik, 
bus paties prezidento 
mas...

Suvažiavimas griežtai
tė šitokį pasiūlymą ir priėmė 
nutarimą, kad apskričių virši
ninkai butų visai panaikinūi, 
jų gi dabartinės pareigos de
lnai panaikintos, dalinai gi 

jrduotos toms pačioms ap- 
kričių savivaldybėms. Su- 
ižiavimas pareiškė, kad a) 
veikatos, b) mokyklų ir c)

ištikus gaisrams, atsidūrė »un- 
kioje padėtyje. Savivaldybių 
atstovai, kurie gerai žino kai
mo padėtį, be didejjų ginčų nu
tarė, kad priverstinas triobe
sių draudimas privalo pasilik
ti. Tokiu budu Ir šituo klau
simu suvažiavimas pareiškė no 
pasitikėjimo gailies šeiminin
kams. «

Taip tai atrodė minėtas su
važiavimas. Tame suvažiavi
me kuomažiausiai dalyvavo 
darbininkų atstovų, bet ir tie 
ūkininkai, kurie suvažiavime 
svarstė minėtus klausimus, pa

tais 
eina 

šis 
kad

reiškė nepasitenkinimo 
ūkininkais, kurie Seime 
ant 'krikčionių pavadžio, 
faktas dar kartą pabriežia, 
Lietuvos klerikalai, bodami tik
savo klikos reikalų, nebeturi 
pasitikėjimo krašte. Todėl 
mums ir rodosi, kad šis įvykis 
dar kartą primena kiekvienam, 
kiurio darbo reikia stvertis 
Lietuvoje, kad sugriovus kuni
gų, vienuolynų, tretininkų ir 
kitokių rožančininkų įsigalėiji-
mą.

EXTRA1 MOTERIMS EXTRA1
šiandien Prakalbos šiandien

KALBĖS DR. A. J. KARALIUS
Seredoje, Spalio (Oct.) 10 d., 1923 m.

Tautiškos Bažnyčios Svetainėje,
35 ir Union gatvių

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 25c.
Moterys yra kviečiamos visos atsilankyti ir 

kitas atsivesti, nes šios prakalbos labai svarbios, 
delei pačių moterų. Mergaitės iki 16 metų' ir vy
rai visai nebus įleidžiami.

Visas moteris kviečia
Gyvenimo” Komitetas

Kada Vaikai Savo
Rankomis Liečia Kūdikį 

žiūrėkite, kad ligų perai rudenį ir žiemą 
nuolat butų prašalinami

VIKRUS jaunuoliai kurie yra 
susigrūdę miestų mokyk

lų kambariuose labai tankiai 
yra užtektinai stiprus, kad atsi
laikyti nuo šalčio, influenzos ir 
pneumonijos.

Paprastai — bet nevisuomet.
Bet ar tai yra saugu, kuomet 

spraunųs vaikiukai ir mergaitės 
yra kasdieniniame susitikime su 
ligų perais visokių rųšių—ar tai 
yra saugu palikti pavojui savo 
šeimynos narius?

Kiekvienas kuris nešioja vai
kus, pirmiausiai turi nusimaz
goti rankas ir veidą su dideliu 
htsargumu, vartojant gerą, odą

minkštinantį muilą kuris turi 
savyje tikrų antiseptišką dalį.

/ žinomas Lifehuoy Sveikatos 
Elementas —• kur yra įmaišytas 
į Lifebuoy Sveikatos Muilą — 
teikia daugiau negu paprastą 
GYI\YMĄ ir užsikrėtimų efektą. 
Jis paprastai turi VALYMO 
JIEG4 ir didėlį daugumą putų! 
Muilas iš muilų! Muilas pa
rinktas protingu tėvų visur ku
rie nori apsaugoti savo vaikus 
nuo pavojaus ligų perų ir užlai
kyti švarų ir minkštą vaikų odą.

Jis turėtų rastis kiekvienuose 
namuose ir turėtų būti vartoja
mas mažiausiai du syk dienoje 
kiekvieno šeimynos nario.

Kad turėjus gražią,
sveiki} odą. ----

vartokite Lifebuoy dėl

—kiekvieną dieną prašalįnimui 
ir panaikinimui ligų perų nuo 
rankų, veido ir kųno

—išmazgojant visus įsibrėžimus 
ir nusigrandymus

—dėl mazgdjimo galvos kuris 
gydo sužeistą galvos odą, pra
šalina pleiskanas ir sustiprina 
plaukus

—dėl mazgojimo nuvargusio kū
no ir kojų, jis stimuliuoja 
kraujo cirkuliaciją ir prašali
na greitai visokius nemalonius 
kūno atsidavimus

—ir apart visako, vėl, dėl maz
gojimo rankų kurias dagily ti 
tą delikatną kūnelį — jūsų 
vaikų.

S. L. FABIONfiS 00,
» mii——j—: _i H

The Tie That Binds

Suvienytos valstijos yra tau
ta toli susisiekianti draugingume. 

Duodanti daug naujų progų ir šalis' 
kur turi labai daug gamtinių turtų ir 
šeimynos gyvena labai pasiskirščiusios, 
labiau negu kitose šalyse. Mažai žmo
nių gyvena kur jų tėvai ir pratėviai gy
vendavo. Naminiai ryšiai yra pasiskir
stę labai plačiai.

Komercija ir industrija taipgi plačiai 
pasfcleidus savo reikalus.

Bet šalis yra federacija valstijų, jų 
rUbežiai nėra paskirti dėl biznio. Biz
nyje^ ir socialiame gyvenime, taipgi ir 
Valdžioje, šalis pasidarė didelė susie- 
dija.

Tuo budu yra labai naturalis reikala
vimas telefonų patarnavimo kuris ne
turi siaurų rubežių, taip kaip ir visa ša
lis., Toks plačios šalies patarnavimas 
galima suteikti tik pagelba organizaci
jos kuri turi išdirbtą siekį su pagelbą 
kurio visi tolimesni veikimai galima su
jungti daiktan. , • ' .

The Bell Systema suteikia tokį pa
tarnavimą, kad užganėdinus reikalavi
mą sujungime žmonių.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

'Bell System

One Policy - One System 
Universal Service

And Ali DirectedTovvards
Bcttcr Service

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Illinois Bell Telephone Company

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riams visoje Amerikoje, šiuonvi pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvild apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

Dovanos
Sveikatos daktaras sako:

Rudens dienos yra pavojingos to
dėl, kad systema nėra dar pri
rengta šaltam orui ir turi labai ma- 
ža pasipriešinimą prieš bakterijas. 
Tikras apsaugojimas yra užlaikyti 
rankas ir veidą ATŠVIEŽINANT 
su tikrai sveiku muilu.

TEATRAS ir BALIUS
Rengia Ą

D. L. K. P. KEISTUČIO KLIUBAS IŠ BRIGHTON PARK
Stato Scenoj veikalą

“JUOZAPAS ZELBARA ir FARAONO SAPNAS”
Dviejų aktų Bibliška meilės drama, nėra tai religiškas ar prieš- 

legiskas veikalas, tik yra grynas meilės romansas, iš senojo Egypto 
didybės ii’ Faraono galybės dienų gyvenimo trečio šimtmečio.

Nedėlioj, Spalio (Octpber) 14 d., 1923 m
C. S. P. S. svetainėje,

1126 W. 18th St.
Svetainė atsidarys 5 Vai. vak. Lošimas prasidės lygį,ai 6 vai. vak. 

Tikietų kainos: $1.00, 75c. ir 50c.; po perstatymui bus šokiai iki 
vėlumui, prie gertffc muzikos.

Kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS’.

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VĘRPE- 
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas ( metinis skaitytojas arba narys gaus Šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtu knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 Ę Stf So. Boston, Mass.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 Q
ir augščiau 4* I w«wU
Vaikų siutai ir overkautai O
ir augščiau tį’OiUU

S. GOIIDGN,
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St. »

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

WAITCH.ES
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Kokios dabar mados ir ką 
šį rudenį ir žiemą žado- 

ma dėvėti

Švediškos mėsos bolės

Keptas arbūzas
Arbūzų dabar daug ir jie pi

gus.
1 jaunų arbūzą (sąuash).
2 kiaušiniu.

Taip vadinamos “Jaųuette” 
bliuzkos vis dar pasilaiko madoj 
ir matyti bus dėvėjamos ne tik 
rudenyj, bet ir ateinančią žiemą. 
Jos patogios, lengvai pasiuva
mos, bile materija joms tinka ir 
kiekviena moteris ir mergaite jo
je gražiai atrodo.

šviesiai rusva spalva šįmet 
madoj- Suknios, bliuzkos, ploš- 
čiai, skrybėles, pančiakos ir de
batai — čebatukai vis rusvi.

Vieną svarą “round steak”, 
U svaro Šviežios kiaulienos (ga
na riebios). Perleisk abi mėsas 
per sutrinamąją mašinėlę arba 
sukapok į smulkius šmotelius. 
Sukapok ir pridėk prie tos mė
sos vieną svogūną. Sutrupink 
arba sugrūsk 3 ar 4 paprastas 
krekes arba 3 šaltas išvirintas 
bulves- Su bulvėm arba krekėm 
sumaišyk 1 išplaktą kiaušinį ir 
truputį daugiau negu pusę (apie 
du trečdaliu) puoduko saldaus 
pieno. Sumaišyk su mėsa ir svo
gūnu ir pridėk druskos ir pipi
rų pagal skonį. Sudaryk mėsa 
į mažas boliukes ir kepk tau
kuose taip kaip donatsus.

2 puoduku saldaus pieno, 
žiupsniuką druskos.
žiupsniuką cinamonų ir nut- 

meg.
Cukraus pagal skonį.
Reikia nupirkti dar jauną va

sarinį arbūzą. Jeigu arbūzas yra 
minkštas, tai nereikia nuimti lu
pynos, nė sėklų išimti. Jeigu-gi 
arbūzas yra pasenęs ir labai gel
tonas, tai nuskusk ir išimk di
deles sėklas. Virk tyrame van
denyje iki bus visai minkštas. 
Perleisk per kapojamą mašinė
lę, o jei neturi, tai sugrūsk me
diniu šaukštu.

Pridėk gerai išplaktus kiauši
nius, pieną, druską, cinamonus, 
nutmeg ir druską. Pasaldink pa
gal skonį. Kepk giliame bliude.

šis valgis labai geras ir svei
kas vaikams.

14 šaukštuko sodos
y2 šaukštuko baking pavvder
1/2 šaukštuko cinamonų
3 šaukštus taukų.
Pašildyk molasses ir taukus 

iki pradės virti. Sumaišyk su 
kitais daiktais. Kenk mažose 
pyragaičių bletose (muffįin 
pans) 30 mimrtų. šis surašąs 
padaro 12 pyragaičių ų. į

J)uok savo vaikams šitokius 
pyragaičius, vietoj tų, kuriuos 
perki duonkepykloje arba pas 
groserninką.

Seimininkėms Patarimai
Jeigu sykį į dieną užpilsi 

truputį druskos ant ugnies, 
suodžiai nesusirinks taip grei
tai Įniktose.

Kad išvaryti muses iš virtu
vės, uždėk puoduką acto ant 
pečiaus ir leisk virti iki atsi
duos. r Į

Ploščiai šįmet ilgi ’ ir labai 
trumpi, žiūrint kokie kam patin
ka. Pasirinkimas didelis ir įvai
rus.

Suknios pasiūtos su kvalbanė- 
liais ir išsiuvinėtos įvairiom 
spalvom, nekurtos jų išrodo lyg 
ploščiai, apsiuvinėti kailiais.

Mada yra apsireiškimu civili
zacijos ir todėl mes priversti esą-

Prikimšta avies mentė
Sumaišyk 1 puoduką baltos 

duonos trupinių su pu$ę puodu
ko ištirpinto sviesto, 1 gerai iš
plaktu kiaušiniu, sultimi Į cit
rinos, 1 dideliu šaukštu sukapo
tų petruškų, arbatinį šaukštą 
druskos ir ’a arbatinio šaukštu
ko pipirų. Išėmus kaulą iš avies

Citriną pyragas
4 kiaušinius
Atskirk trynius nuo baltimų 

kiaušinių.
1 puoudką cukraus
1 citriną
1 puoduką millų (pastry 

flOLT)
% puoduko sviesto

Jeigu įdėsi riekutę citrinos 
(su žieve) į “boilerį”, kur šu
tinama drapanos, jos bus daug 
baltesnės. Citrina nieko ne
kenks drapanoms.

me jos laikyties, kitaip į mus 
daugiau civilizuoti žmonės žiū
rės kaip i 'laukinius žmones.

Perkant rubus, nors ir pigiau
sius reikia stengties juos taip 
suderinti, kad tarpe jų butų har
monija. Padėkime negražiai at
rodys rusvas ploščius su žalia 
arba raudona skrybėle.

Gražiausiai atrodo, jeigu ploš
čius ir skrybėlė yra tos pačios 
spalvos arba taip suderintos, 
kad tos dvi spalvos viena su ki
ta harmonizuoja.

Pirkti daug pigių rūbų ir ne
praktiška ir negerai. Geriausia 
turėti mažai rūbų, bet geresnių. 
Geresnis rūbas nors ir branges
nis, bet jisai geriau pasiutas, 
gražiau guli, ilgiau dėvėjamas ir 
mažiau nukenčia ar tai nuo lie
taus, ar saulės.

Vienam žmogui užtenka turė
ti žiemai: ploKeiti, sicrybe’lę, vie
ni) gerą suknią, sejoną, dvi bliu- 

zkas, vieną šviesią, kitą tamsią 
ir dvi pigias namie dėvėti bliu- 

zkas, svederj.
Jeigu žadi pirkties žiemini 

plosčių, o neturi pakankamai pi
nigų, kad nusipirkti gerą plos
čių, tai palauk iki vasariui, ar
ba net Kovos mėnesiui, tame 
laike išparduodama žieminiai rū
bai ir tankiausia galima gauti 
gerą rūbą beveik už pusę kai
nos.

Nemėtyk be reikalo pinigų. 
Apsvarstyk prieš tai, kaip ir ką 
pirksi — nesiskubink.

mentės pripildyk virš paduota 
koše, užsiūk, įdėk į didelę blėtą 
su trupučiu verdančio vandens. 
Kepk vidutiniai karštame pečiu
je, tankiai aplaistydama vande
niu iš blėtos. Kuomet bus iške
pus išimk mėsą tada nuimk 
taukus nuo skystimo blėtoje. 
Įmaišyk truputį miltų į skysti
mą, ir kuomet padėsi ant stalo, 
apipilk patirštintu skystimu.

Smetonuotos ropės
Nulupk ropes ir supjaustyk 

į mažus, keturkampius šmote
lius. Viryk truputį pasodintame 
vandenyje iki bus minkštos, ta- 

• da nusunk ir pridėk pakanka
mai pieno, kad apsemtų ropes. 
Sumaišyk šaukštą miltų ir šauk
štą sviesto. Pridėk prie ropių. 
Viryk ropes vieną' ar dvi minu-

Atskirk trynius nuo balti
mų kiaušinių. Gerai išplak 
trynius ir pridėk prie jų puo
duką cukraus bei Vz puoduko 
išti' rpji lito sviesto. Į maišyfk 
sultis citrinos ir miltus gerai 
išsijotu‘3. Tada pridėk sode 
ištarpintą viename šaukštuke 
vandenio. Galutinai lengvai 
išmaišyk baltinius kiaušinių,, 
taip gerai išplaktus, kad net 
stiprus. • Supik tešlą į išsvies- 
tuotą blėtą ir kepk nuo 40 iki 
50 minu tų nelabai karštame 
pečiuje.

Avižiniai pyragaičiai
1 l/o puoduko miltų
l/2 Puoduko išvirto “oat- 

meal”
V4 puoduko cukraus
Vi puoduko razinkų

Darant skystus pajus, uo
gų, obuolių ar kitokių vaisių, 
išvoliok “soda cracker”, smul
kiai — ir apibetk ant žemuti
nės pajaus lesios (lukšto). 
Taip darant skystymas neįsi- 
sunks per apačią.

PiNIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000 ,000.00

tos. Pridek šaukštuką smulkiai 
sukapotų <petroSkų.

-puotlu-ko niolnssM 
saus siropo)

MADOS.

Ka ir kaip virti
Suskaldytų žirnių sriuba.

1 puoduką suskaldytų žirnių 
(split peas )

2 dideliu šaukštu sukapotų 
svogūnų.

2’6 kvortų vandenio.
3 didelius šaukštus sviesto.
3 didelius šaukštus miltų.
1 puskvortę pieno.
1^2 šaukštuko druskos.

Pamerk žirnius per naktį. Ant 
rytojaus nusunk, pridėk 2^ 
kvortų šalto vandens ir svogū
nų. Viryk išlengvo, tai yra, ant 
ne labai karšto pečiaus; kuomet 
žirniai bus minkšti, perleisk sky
stimą per koštuvą, taip antrin
dama žirnius, kad beveik viskas 
išeitų per sietą. Sumaišyk svie
stą, druską ir miltus ir pridėk 
sušildintą pieną. Viską gerai iš
maišius, pridėk prie žirnių ir vi
rink 5 minutes. Norint, galima 
pridėti biskutį pipirų.

Si sriuba yra labai sveika ir 
maistinga, ypač vaikams.

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
lalsted SL, Chicago, 111.

• NAUJIENOS Patiem Dept.
1789 S. Halsted St Chicago, III. 

siusti man pavyzdį NoM_____
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

IfiarM ..................... per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.5 ’ ’

No. 1702. Dvi gražios suknios pa
siūtos iš vieno pavyzdžio. lengvai 
pasiuvamos ir gražiai atrodančios. Kas 
nori gali išsiuvinėti jas pagal šį pa
veikslą.

Sukirptos mieros 16 metų; 36, 38, 
10, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo 36 co- 
ių materijos ir % yardo apikalei ir 
rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiaus viri 
įrodytų pavyzdžių, prašome Iškiipti 
iaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio nunrerj, pažymėti miera ir aiS 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigtds arba 

trasos ženkleliais kartu wu užsakiniu. 
Laiškus reikia adresuoti:

P-le Kudulaite
• * v1 s

Ihe Stock Yards
Savings Bank

ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

J CLEARING HOUSE BANKAS.

EXTRA
Dovana Bus 
Duodama 
Visiems Kos
tumeriams

Kas tik ateis i musų krautuvę, už- 
dyką 4 yardai balto perkelio arba 
2 gražus abrueai, arba 8 šmotai 
‘‘American familija suop”, už pir
kimą $5.00 arba daugiau vertės. 
Meldžiam pasinaudoti proga, nes 
musų krautuve liko atnaujinta, tas 
mums suteiks progą patarnauti 
kuogeriausia kiekvienam.

.1. M. MATULAUSKAS 
3356 So. Halsted Si.

1 Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENr
AKUŠERKA

8101 Sol Halsted. St., kampan 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

■

-T

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

Tel. Yards 1119 Ej;
Baigusi akušeri-^ 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavuM/ 
si Pennsylvani-lp 
jos ligonbučiuc -jS 
se. Sąžiniškai pa W 
tarnauja, viso-1^ 
kiose ligose prieš® 
gimdymą, laikef^ 
gimdymo ir po|| 
gimdymo, ; r

Už dyką pata-E 
rimas, da ir kito-p 
kiuose reikaluo-fr 
se moterims irt, 
merginoms; kreiplB 
kitės. o rasite^’ 
pagelbą.

-----------T
Dr. Herzman kraustosi iš senos 

vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 8410 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 putų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Cana! 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 413C 

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

Telefonai!

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. -1 jCash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS. PrcH.
IG1D W. 47111 St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
amauju mote- 

■ ims prie girndy- 
r.o kiekviename 
itsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. /shland Avė., 2 lubos

• Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Idiotuviehi Dehli.tsbirek.1
f <'

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.; 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 1V-12 dieną.

I. L. 0 AVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 ild 7:3# vakare.

......... .............. .... .

Tefephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

.   m*—ii —S

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Tclephone

* Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

k»,

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nuo 2 iki 
f> vai. pict J1t- nuo 7 iki 8:30 va.1. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

......... - - ------

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Avė.

Humboldl 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartj

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SI., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5834

/ 1 — " . ......... -.......... .......... ’
Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

>___ ■ i —■■■..................  .

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted StM
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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 AveM
netoli 46th St., Chicago, III. IL—........ n /
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NAUJIENOS
Hn Utkonlu Daily Newa 

Fubliahad Daily, ascapt gundai by 
Tha Lithuanian >awa Pub. Co., Ida.

Editai P. Grigaiti*

1789 South Halsted Stiaat 
Chicago, III. 

Talephona Roosavalt 86M

Subscription Ra tesi 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of C 
$8.09 per year in Chicago. 

8c per copy.

Entered as Sacond Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Offica 
orf Chicago, III., undac tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriaat 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonai: Roosevelt 8500.

$8.00 
-4.00 
. 2.00 
-160

.75

UisimoHjimo kalnai
Chicago je — paltui

Metami__ ---------- -
Pusei metų___________ -
Trims mėnesiams-------------
Dviem minesiam - 
Vienam minėsiu!

Chicagoje per neffotejusi
Viena kopija - , 8c
Savaitei ........... 18c

/Minėsiu! ..................   > . 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metami_____ - - $7.00
Pusei metų -----   8.60
Trims minesiami 1.75
Dviem mėnesiam ------  1.25
Vienam mėnesiui --- .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams___  $8.00
Pusei metų........................... 4.00
Trims menesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kokia gi 
nauda?

Amerikos komunistai mė
gino “užkariauti” darbinin
kų unijas. Kad to pasiekus, 
jie nutarė organizuoti tam 
tikrus propagandos burius 
kiekvienoje unijoje (taip sa
kant, “komunistines jačeiį- 
kas”), sutvėrė vadinamąją 
“Darbininkų Unijų Švieti
mo Lygą” ir pradėjo agituot 
darbininkus prieš unijų vir
šininkus.

Šturmuodami unijas iš vi
daus, kurstydami minias 
prieš vadus, komunistai ti
kėjosi greitai apsidirbsią su 
savo oponentais ir paimsią 
organizuotąjį darbininkų 
judėjimą savo kontrolėn. Jie 
žinojo, kad kitąsyk padarė 
stambią kliadą “aidoblistai”, 
kurie ragino radikalio nusi
statymo darbininkus trauk
tis iš konservatyvių unijų ir 
organizavo juos į atskirą 
uniją. Praktika parodė, kad 
tas unijų skaldymo darbas 
neduoda jokių teigiamų re
zultatų ; “aidoblistų” orga
nizacijos, • sudarytos iš at
skilusiųjų nuo Darbo Fede
racijos elementų, neįstengė

varyt konkurencijų Darbo 
Federacijai ir, laikui bėgant, 
susmuko.

Bet kokių gi vaisių susi
laukė komunistai savo nau
jąją “gręžimo iš vidaus” tak
tika? Nu-gi nei kiek ne di
desnių, kaip “aidoblistai”.

Pradžioje komunistams 
neva sekėsi, » Vienoje, kitoje 
unijoje jiems pavyko įgyti 
pusėtinai įtakos. Kai kur 
jie sugebėjo “išėsti” dalį se
nųjų unijų viršininkų iš jų 
vietų ir patys įsiskverbė į 
tas vietas; keliose valstijose 
ir keliolikoje miestų jie pra 
vedė tą arba kitą savo rezo
liuciją unijų atstovų susirin
kimuose; pagalios, įvairiose 
unijose jie sutvėrė visą tink
lą savo kuopelių, veikliai 
skleidžiančių komunistinę li
teratūrą, rengiančių komu
nistines prakalbas unijų na
riams ir visuomet pasiryžu
sių sukelti triukšmą unijos 
susirinkime ir paremti kiek
vieną duotą iš komunistinio 
centro sumanymą.

Bet tuo laiku, kai ėmė ro- f '
dytis, kad jau brėkšta komu
nistinės diktatūros diena 
Amerikos darbininkų judėji
me, visa situacija staigu 
ėmė keistis. Senieji unijų 
vadai sukruto. Atsišaukė į 
unijų narius, perspėdami 
juos nuo komunistinės pro
pagandos; sumobilizavo sa
vo pasekėjus ir pradėjo 
smarkesniuosius “gręžikus” 
mėtyti lauk iš organizacijų. 
Ir komunistų svajonėms at
ėjo galas.

Amerikos Darbo Federa
cija užvakar pašalino iš sa
vo tarpo vieną įžymiausiųjų 
komunistų vadų, Wm. F. 
Dunne, iš Butte, Mont. Die
na prieš tai Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkime pa
tarė kraustytis iš darbinin
kų judėjimo dar stambes
niam komunistų vadui, p. 
Fosteriui. Apie tą patį lai
ką International Ladies 
Garment Workers’ unijos 
generalinė taryba išmetė iš 
vieno skyriaus komiteto 19 
komunistinių narių, New 
Yorke.

Pasirodo tuo budu, kad 
lazda turi du galu. Komu
nistai, pradėję vartot lazdą 
kovai dėl vadovavimo darbi
ninkų unijose, susilaukė to, 
kad ta lazda dabar daužo jų 
pačių galvas.

Tai jiems yra bausmė už 
tai, kad jie neklausė sociali
stų, kurie sakė, kad kivirčų 
kurstymas darbininkų uni-

jose prie nieko gero nepri
ves.

Jeigu mes norime, kad 
darbininkų organizacijos 
butų geresnės, tai turime 
šviesti darbininkus, o ne 
kelti vienus darbininkus 
prieš kitus.

i

Apžvalga
LAIKRAŠTIS PAKEITĖ 

VARDĄ.
SAVO

dien- 
Call”,

Ncw Yorko socialistų 
raštis, “The New York 
kurį pirma leido tam tikra 
bendrovė, šią vasarą perėjo 
darbininkų ulnijų nuosavybę. 
Nuo spalių 1 d. š. m. jisai pa
keitė savo vardą ir dabar va
dinasi “The New YorkLeader”. 
Jo pakraipa tečiatfs bendrai pa
silieka ta pati. Jisai eina da
bar ne rytais, bet vakarais.

ISPANIJOS KOMUNISTUS
ŠELPIA REAKCIONIERIAI.

Ispanijos darbininkų judėji
me kilo didžiausias skandalas. 
Išėjo aikštėn, kad tam tikra 
to judėjimo frakcija, būtent, 
Komunistų Partija yra šelpia
ma reakcionierių pinigais!

• Publika patyrė apie tai, kuo
met reakcionieriai susipyko 
tarp savęs ir ėmė viešai išda
vinė! vieni kitų paslaptis.

Ispanijos socialistų organas 
“EI Socialistą” rašo:

“Po didžiojo skilimo Is
panijos socialistų jjudeįjlime, 
įvykinto pagal Maskvos ko
mandą, svarbią j am Biskajos 
provincijos uoste Bilbao 
pradėjo eiti naujas komunis
tų dienraštis. Jo vardas bu
vo ‘Las Novicias’ ir jisai 
nito pat pradžios ėmė varyt 
biznį plačia papėde, spaus
dindamas po 6 ir po 12 pus
lapių kasdien. Jisai gauda
vo žinias per savo telefono 
ir telegrafo ' agentūras, kas 
buvo nepaprastas dalykas 
Ispanijos darbininkų ir so- 
ąialistų spaudoje, neturtin
giausioje visoje Europoje.

“Ispanijos socialistai turė
jo nuožiūrą, kad pinigai ši
tam turtingam komunistų 
laikraščiui yra gaunami iš 
Maskvos. Bet tai buvo ne
tiesa. Laikraštis buvo 
spausdinamas (reakcinio ka
talikų ir nacionalistų laik
raščio ‘Euzkadi’ įstaigoje ir 
naudojosi Bilbao diecezijos 
vyskupo ir kunigijos para
ma.

“‘Šis faktas išėjo aiikšSen, 
kai nacionalistai sušipyko 
tarp savęs ir viena frakcija 
paskelbė tą paslaptį, norėda- 
m diskredituoti kitą frakci
ją. Atsimetusiųjų naciona
listų organas ‘Aberri’ apkal
tino regtfliarę nacionalistų 
frakciją, kad ji ‘šelpia šėto-

niškųjų komunistų organą’ 
ir kad ji net įsteigusi komu
nistų laikraštį nacionalistų 
partijos pinigais.

“Nacionalistų partijos va
dai užsigynė, pareikšdami, 
kad jokie partijos pinigai 
nebuvę suvartoti tam tiks
lui, bet drąsiai prisipažino, 
kad jie įdėję privačius pini
gus į komunistų laikraštį. 
Jie pasigyrė, kad jie įsteigė 
komunistų laikraštį po rim
to svarstymo, kuriame daly
vavo vyskupas Ei j o Y. Ga- 
ray. Planas gerai pavykęs, 
nes komunistai padėję suar- 
dyt darl/ininkų ir socialistų 
judėjimą Ispanijoje.”
Tai tokie dalykai dedasi Is

panijoje. O ar ne panašus 
santykiai yra tarp komunistų 
ir atžagareivių ir kitose Euro
pos šalyje? Vokietijoje, sa
kysime, komunistai jau senai 
atvirai sėbraujasi su monar- 
chininkų ir fašistų vadais.

LIETPVOS LAIKRAŠČIŲ
vArgai.

“Lietuvos Žinios” bėdavoja, 
kad laikračiams Lietuvoje la
bai nesiseka. Nesenai dar bU- 
vo tenai 4 dienraščiai lietuvių 
kalba, o dabar jau du jų — 
“Krašto Balsas” ir “Laisvė”— 
užsidarė ir beliko tik “Lietu
va” ir “Lietuvos žinios”. Bet ir 
tuodu likusiuoju- du Lietuvos 
dienarščiU neapsimoka. Sako:

“Seime biudžetą svars
tant pasirodė, kad ‘Lietuva’ 
duoda per metus apie 360,- 
000 litų nuostolių, nors 
spausdinasi jos apie 18,000 
ekzempliorių. Taigi, jei taip 
eitųsi privačiai įstaigai, tai 
tikrai toksai organas turėtų 
užsidaryti. Bet ir valstybei 
prie sunkaus finansinio sto
vio nelengva yra išmesti kas 
mėnuo pę 30,000 litų. Tad 
gali iškilti^Seime klausimas, 
ar ne verčiau butų ir ‘Lie
tuvą’ likvidavus.”
Kodėl toks palyginamai ne

didelis laikraštis, kaip ‘‘Lie
tuva’, neša <$36,000 nuostolių 
per metus, įmes visgi nelabai 
suprantame. Juk medžiaga 
ir darbas Lietuvoje kainuoja 
pigiaus, negu Amerikoje.

Kaunas
Kauno kariškių pramoga.
Rugsėjo 14 d. apie 3 vai. p. 

p. Trakų g-vėj beeidami du ka
riškiu kažin už ką susiginčijo 
ir vienas jų šovė į kitą. Maty
damas, kad jo draugas krito 
negyvas — nusišovė ir patsai 
šovilkas. Žudimosi > priežastis 
neišaiškinta. (L-va).

Eisiąs naujas meno žurnąlas
Netrukus pradės eiti Kaune 

naujas neperiodinis meno žur
nalas “G-ių Žulio Batai’’*. Laik
raštį redaguos J. A. Herba- 
čauskas ir Juozas Tysliava.

(L-va)

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos
(Musų specialiu korespondento).

(Tęsinys)

“Mes turime ptfsę tuzino 
partijų. Mes turime tiek pat ir 
karaliaus sąjungų. Mes turime 
tuzinus tėvynainiškų sąjungų 
(Vaterlaendische Verbaende). 
Kiekviena šių partijų, kiekvie
na šių grupelių turi savo vadą, 
kita net du, kita net pusę tu
zino, kurių kiekvienas tikis 
gauti ' minįsterio pirmininko 
portfeli. (N=207)”

Tokioms aplinkybėms esant, 
patys dešinieji savo tarpe ne
gali susišnekėti, nes kas gal
va — kiti planai ir kiti norai.

Pereitą mėnesį Nuernberg’e 
buvo organizuota taip vadina- 
rila “Deutscher Tag”, .kur bu
vo suskridę visi vokiečių rai
bieji sakalėliai — monarkis- 
tai, juodašimčiai ir kiti liūdno 
pavleikslo riteriai. Svarbiau
sias to suvažiavimo tikslas — 
kaip nors surasti bendra kal
ba tiems, kurie neapkenčia 
vokiečių respublikos, kurie 
svajoja apie monarkiją. Bet 
tokios kalbos ir ten nerasta. 
Net dar aršiau savo tarpe su- 
siaburdyta. ‘IHindenburgas 'ir 

Stinnes sukas šalin nuo Lu- 
dendorff’o. Hindėnburgas net 
Nuernberg’e į “Deutscher Tag” 
nepasirodo... ILundendorfas 
ėmė paipioti tautą su kazermių 
kiemu.” (Miesb. Anz. N—11). 
“Ludendorff’o politika tai jo
kia bavarų politika, tai yra 
hohencoleriškai prūsiška poli
tika. Bavarijoj tegali būti tik
tai Bavarijos politika, ir nie
kuomet ne Ludendorfo politi
ka!” (Augsb. Postz.)

Kiti dešinieji laikraščiai Lu- 
dendorfą kolioja ir visai nepa
doriai, reikalauja net iš Bava
rijos išvyti. Bet vis tik pasta
romis dienomis kelioms tokių 
patriotų grupėms pavyko su
sijungti ir sudaryti ‘"Kovos bū
rius” po senąją vokiečių mo- 
narkijos vėliava.

Bet ko tie ponai nori? Rei
kia manyti, kad daugumoj ir 
jiems patiems neaišku. ‘ Juk 
Ludendorfas ir jo grupė nie
ko daugiau nenori, kaip tik 
grąžinti Vokietijoj monajrkir 
ją. O bavarčikų norai irgi to
kie pat — tai kodėl šventoj 
šeimynėlėj taip keiktis?... 
Tenka tiktai pasiklausyti jų 
mitinginių kalbų, kurioms 
Bavarijoj nei galo nei krašto 
nėra.

Šit didžiuliame cirke daro 
mitingą “tėvynainiškos sąjun
gos”. ludendorfininkai. Mitiri- 
ge pirmose eilėse sėdi — bu- 
vu’sis ministeris pirmininkas 
Kahr, aukšti policijos atstovai, 
generolai, veikiančiosios armi
jos atstovai ir tt. Mitingas tu-, 
ri visai oficialinio pobūdžio.

Vienas kalbėtojas uždavinius 
formuluoja: “Vidaus tikslas —

o

išsivaduoti iš marksistų val
džios; išorės tikslas — išva
duoti tėvynę nuo priešininko.” 
“Vokiečių valstybė — tiktai 
geografinė sąvoką”. “Kas šian
die dedas Vokietijoj Štrezema- 
nui vadovaujant — tėra tik
tai internacionalo planų vyk
dymas, tėra tiktai Vokietijos 
bolševizacija.”

Toliau tasai kalbėtojas prof. 
Bauer sakė: “Klausimas, ties 
kuriuo mes šiandie stovime 
yra sekamas: ar turi būti pra
vesta Vokietijoje socializacija, 
tai yra Vokietija subolšęvikin- 
ta, arba Vokietijos valstybė 
turi būti vėlei vokiečių tikre
nybe?* Atsake į šį 'klausimą 
visos tėvylnairiiškos sąjungos, 
grupės ir partijos yra . vieno
dai nusistačiusios. Mu'ms rei
kia faktų ir į faktus mus gali 
vesti tiktai gyvas žygis. čia 
kalba eina ne apie “putšą” iš 
pietų, kaip berliniečiai mano, 
kuris mus jungia. Čia apie put
šą ir kalbos būti negali, čia 
kalba eina apie didžiausius tė
vynės vadavimo žygius”.

Toliau kalbėtojas keletą kar
tų pabrėžė, kad jie apie jokią 
separaciją nuo Vokietijos ne
maną, kad tai visa esą plet- 
kai. Vadinas išeina, kad jie 
rengiasi eiti į šiaurės Vokieti
ją, ten padaryti tvarką,
štrezemanui ir cicilikams ma
žiausia kailį nulupti.

Kitas kalbėtojas, garsusai 
Nylander’is sakė:

“Mes turime vėlei visuotiną 
kareiviavimo prievolę įvesti 
de^ei žygių, kurie artimiau
siais mėnesiais (iš vietų: ar 
artimiausiomis dienomis!) tu
ri subręsti! Versalės ir Berlino 
valdžia mums neegzistuoja. 
Jei Berlinas nepradės, tai pa
daryti teks Bavarijai”.

Mitingas baigėsi visuotina 
daina “Garbė Viešpačiui, kur 
įsakė augti geležei!”

Vadinas šios grupės tikslas 
taip formuluojamas: nu versti 
Berlino valdžią, atstatyti mo
narkiją ir žygiuoti prieš pran
cūzus. Čia yra ludendorfiniai 
inonarkistai, kuirems arti sto
vi ir hitlerininkai — fašistai.

Tomis pat dienomis laikė 
mitingą ir valdančioji koalici
jos partija Bayerische Volsk- 
partei, kuriame dalyvavo ir 
Bavarijos vidau* reikalų mi- 
nisteris Schweyer. Kalbėtojas 
Di. Schlittenbauer’is tarp kit
ko kalbėjo, kad štreze maras 
veda Vokietiją į bolšeyizmą,— 

“Bet jis valdys tiktai kol su
sirinks vokiečių parlamentas 

iš atostogų. Susirinkus parla
mentui, jis bus nuverstas, 
štrezemaną . nuvertus, ateis 
kairiųjų valdžia, čia tai stojo 
didis istorinis momentas bava

rams. Bavarų valdžia turi pa
sakyti kairiajai Berlino val
džiai: mes jūsų nepripažįstam, 
mes atsisakom nuo jūsų, Vo
kietija randas musų lagery. Ir 
laukdama šito mirksnio Ba
varijos valdžia ir bavarų tau
ta turi jau dabar kuostropiau- 
siai rengtis”... Čia kalba mo- 
narkistas bavarinio pobūdžio, 
iš legerio priešingo Lunden- 
dorfui. Šios grupės žmonės į 
Bėrimą markiruoti nesirengia, 
o tiktai gintis nuo Berlino, 
siekia išsivaduoti iš jo įtakos. 
Jau Knillingas pareiškė Štre- 
zemanui, kad Bavarijos tiks
las ne unitariniai santykiai su 
Vokietija, bet federativiniai, 
ar net konfederativiniai. Jei 
Bortine atsiranda kairioji val
džia, tai bavarčikai, žinoma, 
su ja nesikalba — kokia čia 
begali būti federacija! Tuo
met belieka vienas kelias — 
Bavarijai atsiskirti nuo Vokie
tijos. Kad tai pagreitinti — 
daroma dahg kas, kad Štreze
maną vis tiktai greičiau ne
versti. Net labai uoliai plati
nama gandai, kad Berlinas 
projektuoja šudarylj Įketurių 
žinotojų diktatorių kolegĮiją, 
kurių trys turi būti socialistai. 
Tokia diktatūra bavarčjkams, 
tai kaip velniui švęstas van
duo...

Bavarų katalikų partijos or
ganas “Bayerische Kurier” 
šiuo reikalu rašo: “Jeigu daly
kai turi jau tokią kryptį įgau
ti, tai Bavafų vadas turi būti 
ne kas kitas, kaip tik, buvusis 
kronprincas Ruprechtas.”

Daba]? bavarčikai labai susi
rūpinę įvesti Bavarijos prezi
dento sostą^ir kanditąjtu išsta
tyti Ruprechtą>^ Net ^Bavarų 
parlamente kalbėtoją! už pre
zidentūros įvedimą atvirai sa
ke, kad tai yra pereinamas 
laipsnis į monarkiją. Iškilmėj, 
kurią dengė “Nationalterband 
deutscher <)ffixiere” dalyvavo 
ir Ruprechtas, ir jis visą laiką 
buvo tituluojamas Bavarijos 
karaliumi ir jo garbei buvo 
laikomos tokios ceremonijos, 
kurios' dar gerai prieš karą iš
kilmingiausiose šventėse tetu
rėdavo vietos....

Kad Ludendorfo-Hitlcrio mo- 
narkistų grupė taip greitai su
sitartų su Bavarijos tautiniais 
monarkistais — vilties maža 
— ir tikslai perdaug skirtini. 
Ir todėl nežiūrint į visą tų 
žmonių smarkumą, nėra jau 
taip baisu, nors jie gąsdint ir 
labai netingi. Bet visos šios is
torijos tikslas liudija, kaip 
sunkios sąlygos veikti štreze- 
mano kabinetui, besirūpinant 
Vokietijos gelbėjimu.

(Bus daugiau)

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Balys Sruoga.

Tekančios saulės rytų 
H šalies žiburėliai.

III. Kiny Verdenių gelmėse 
lygiai su vandeniu.

Taip neriasi greitai valtele vandens švit- 
[rumoj,

Taip greitai genuosiu žvilgsniu įstingimo 
[srovių.

Vaiski debesyse nakties ir dangaus gied
rumoj,

Vaiski ir srovė naktis tarp ugnies širpulių.

Aipus debesiftis praslinks prieš mėnulį stai- 
[ga — '

Ir sklaidantį jo chrizolitą matau gilmenoj. 
Ir, rodos, danguj besisklandžia valtelė ma- 

i '[na, > 
Ir, rodos, tik meilės juruoja širidyj manoj.

PRIE MIESTO VARTŲ.

Prie miesto vartų, prie aukštų 
Būrys jaunų mergužių, * 
Kaip debesų, vaiskių, rtengvų, 
Vilkstis aušrą gegužio.

Bet kas iš to, bet kas iš to, 
Kad jose kraujas budi, 
Jei drobulėj baltoj, kietoj 
Manoji meilė gludi!

Prie miesto vartų, prie antrų, 
Būrys grakščių merginų, 
Kaip puokštė vasaros žiedų, 
Kuriuos praeiviai skina.
Bet kas iš to, bet kas iš to, 
Kad kraujas jų juruoja, 
Jei drobulėj baltoj, kietoj 
Mana meili baluoja!

V. Vedę gimnŲ pirmpradybė.

IV. Iš naujagraikiškiu dainę.I

Tarp trylypių marių bokštas. 
Bokšte juodakė gražuolė 
Saisto žvangančius karolius 
Ant baltų sidabro siūlų.

Dvyliką eilių stfsaistė 
Visą dvylįką parijus < 
Ant krutinės ir kasose 
Saulę gandina skaistveidė: 
—Tu išeik! — ir aš išeisiu!
Tu pažvelk! — ir aŠ pažveilksiu! 
Nuo tavęs — ims džiūti pievos! 
Nuo manęs — ims vysti širdys!

Erdvėj toj pirmapradėj negyveno 
Nei Niekas tamsusal ir nei Kasnors, 
Kitomet nebuvo dar giedrios mėlynės 
Ir nei plačiai paplytusių skliautų.
Kas viską dengė? Prieglobstis kur bu- 

[vo?
Ar buvo bedugnybė? Indija?
Nebuvo ten Mirties nė Nemarybės 
Ir Dienos nesiskyrė xnuo Nakčių. 
Vienumas vienui vienas pats savaime 
Alsavo be alsavimo visur.
Tamsa — tai buvo viskas, ūkana 
Driuknojos, Marės be šviesas tai bitvo, 
Vienintelė, be sienos, tyruma, 
Slaptybėj gemalas susgužęs 
Susitiekė vidaus ugnies širdy.
Visų ankščiau įuomet pakįlo Meile 
NosmaHytne, iš sėklos paiegų. 
Įžvelgusio giliai savon širdin 
Įšipįn&ai pajautė, kad Nebūtybėj 
Būtybės yr diegai. Ir ištiesė > 
Jie įžulą į Dangų ežią.
Ar buvo apačia? Viršus ar buvo? 
Davėjai sėklos buvo ten ir iegos... 
Būtybės patvaldybė — Apačioj, 
Viršuj — gali Erdvybės išlaisva. 
Kas žino paslaptį? Kas ją įspėjo? 
Iš kur pasaulis? Stojos kaip jisai?

Tolybių ir Dievams tų nepasiekti, — 
Atėjo jie vėliau. Tai kas gi žino? 
Iš kur ir kaip pasaulis šitas stojos, 
IŠ kur gi atsirado visata?
Pasaulis yr sukurtas ar nekurtas?
Tą žino vienas Jis, visažinąs,
Kitos mato viską iš dangaus aukštybių, 
Ar gal ir Jis Patšai nežino to?...

VI. Peru kaitroj drėgemės 
viešpatni. ( -

O, Dievaite, 
Tavo urna 
Grakštų brolį 
Sužeidė.

šit kodėl jis 
Taip grūmojąs, 
žaibu žibčioj ; 
Aukštumoj.

Tu, skaisčioji, 
Danginiesi, 
Savo urną 
Lydini.

O tarpais gi 
Krušą siunti,

Baltą sniegą 
Skraidini.

Šit kodėl tat
Žemės Stalius
Amžius kartu
Su tavim.

Šit kodėl tat
Dūšia gelmių
Ir Kitoėjas 
Gyvs tavy!

SAULĖS GIMIMAS.

Kuomet užugimė Okėrė — 
Žėrėjo rytmečiu skliautai — 
Ten dimnas žiedars prasivėrė 
Ir jis vadinasi Rytai.

Išėjo vaikščiot. Kopia. Godos.
Apėjo mefynus skliautus.
Staiga žaringą mato sodą.
’įTai — Vhkarai jo vardas bus.

Gėlyrių sode žiūrinėjo.
Užsigeidė, kad būt tamsa.
In Jurą nerties nuskubėjo.
Naktis — vadinas ta Jura.

“O kito mana gėlė pirmoji?” 
Okėrė vėlei in Rytus.
Ir naujas žiedas vėl liepsnoja. 
Aušra — jo tikras vardas bus.



Treciadienis, Spalia 10, 1923 ... . .... NAUJIENOS, CElcSgO, m. /

Naujas smūgis Fosteriui
Darbininkų judėjimui jis pa

daręs daugiau blėdies, negu 
visi kapitailstai daiktan su
ėmus.

Įspėjimas
Apsisaugokite nuo naujo “ko

lektoriaus”. — $25 tacn, ku
ris pagaus tą kblektorių.

Nuo kurio laiko atsirado 
apgavikas, kuris vaikšto po na
mus ir kolekttfoja neva užsi
vilkusius mokesnius už elekt
rą. Jis persistato esąs Com- 
monwelth Edison kompanijos 
kolektorius.

Pirmoje vietoje jis pareika
lauja parodyti bilas. Peržiūrė
jęs bilas, jis pareiškia, kad bu
vusi padaryta klaida ir esą rei
kalinga damokėti du, tris ar 
net ir keturis dolerius — kur 
kiek pasiseka jam gauti.

Prigavikas esąs apie 25 me
tą amžiaus, nutukusio veido. 
Savo “kolektas” jis darąs tan
kiausia išryto. Po pažastimi 
jis nešiojasi pilkais apdarais 
knygą. Prigaudinėja jis dau
giausia ateivius.

Commonwelth Edison kom
panijos atstovas mums prane
ša, kad tos kompanijos kole
ktoriai’ visuomet su savimi tu
ri tam tikrą knygutę, ku*r yra 
įdėta kolektoriaus ' fotografija 
su kompanijos aptspauda. Tad 
geriausias apsisaugojimas nuo 
prigaviko yra pareikalauti, 
kad butą parodyta knygutė su 
fotografija. Jkligu kolekto
rius atsisakytą tai daryti, tai 
reiki pranešti policijai arba 
telefoniitoti Bandolph 
klausiant p. S. Scm'b’o.

CoinmoiKsvealth i Edison 
kompanija duos $25 tam, ku
ris išduos prigaviką.

Chicagos 'Darbo Federacija 
turėjo susirinkimą,' kur buvo 
pasakyta daug nemalonių da
lykų' Fosterio adresu.

“Jus gręž^te iŠ Vidaus gan 
ilgai. Dabar sudraskykite sa
vo unijos kortą ir gręžkite iš 
lauko”, sušuko aid. Oscar Nel- 
son, Chicagos Dairbo Federa
cijos viceprezidentas.

Tai buvo griežčiausias pa
smerkimas, kokį Fosteriui ka
da nors teko susilaukti.

*Jųs priešinatės kiekvienam 
dalykui, kuris nesutinka su 
jūsų norais”, buvo kitas Fos
teriui kamplimontas.

“Amerikos kapitalistai išlei
do milionus dolerių siekda- 
miesi susilpninti darbininkų 
judėjimą, bet visi jie paėmus 
daiktan nepadre tiek bledies, 
kiek William Z. Foster”, me
tė dar vieną kaltinimą Nelson.

Foster giriasi, kad jis daug 
pasidarbavęs plieno darbinin
kus, o taipgi skerdyklų darbi
ninkus beorganizuodamas. Bet 
tai esąs humbugas. Tų darbi
ninkų organizavime daugiausia 
pasidarbavo Fitzpatrick, o ne 
Foster, kurio amatas yra tik 
griauti, ką kiti stato.

švietimo Lyga irgi tapo pa
smerkta kaipo įrankis darbi
ninkų judėjimo griovimui.

Lietuvių Rateliuose
1280, Panelės Agotos Viščiu

Tik viena Anglija temo 
ka kąra skolas

liūtės išleistuviy vakarie
nės įspūdžiai ir naujie- 

niečiir vaišingumas

Lordas Birkenhead sako, kad 
karu nebusią galima išveng
ti ateityje.

“Ar tai nėra parodoksas — 
Anglija karo metu pasiuntė 
1,000,000 vyrą į frontą ir ati
davė bėgiu 110 sutaupytą tur
tą ir tuo budu* laimėjo karą, ir 
nežiūrint to Anglija yra vie
nintele valstybė, kuri moka 
reparacijas.”

Tokia tai buvo lordo Birk-

'Praeito nedėldienio vakare 
Naujienų darbininkai buvo 
surengę išleistuvių vakarienę 

' Amber Pie Tea Room vienai 
| Naujienų darbininkei ir darbš- 
; čiai naujienietei, panelei Ago- 
I tai Viščuliutei, kutri šiomis 
dienomis apleidžia Naujienas 
ir* vyksta į Londoną dirbti prie 
Lietuvos atstovybės.

'Svečių buvo susirinkę apie 
trejetas desėtkų, daugumoje 
naujieniečiai bei naujienietės 
ir Naujienų darbininkai, ku
rie kartu dirbo su* panele' Viš-

“kaltinimus,“ o norįs 
ir kitus liudininkus, ką jie pa
sakysią prieš jį. Jam esą pri
klausąs paskutinis žodis kaipo 
“kaltininkui”.

Buvo perstatyta ir pati p-lė 
Viščiųliutė. Pirmiausia parodė 
savo dovanas nuo Naujienie- 
čių ir norėjo tarti kelis žodžius 
susirinkimui už tokį karštą jai 
prijautimą, ale kartu mato
mai jai gaila ir skirtis su Nau- 
jieniečiais, kartu ir su visais 
chicagiečiais. Tokiame didelia
me sujudime jai buvo sunku 
ką pasakyti. Ji tarė: “Aš neži
nau nė ką jums sakyti... 'Man 
sunku daug kalbėti.. ’ ale jus 
mane suprantat... Tik nesa
kykit sudieu, ale tik sakykit 
iki pasimatymo...”

Toliau bu*vo perstatynėjama 
kalbėti vyras ir moteris bei 
mergina. Tarp jų kalbėjo Ryp- 
kevičia, M. Jurgelionienė, kuri 
savo kalboje apsidžiaugė iš 
tos progos, kurią tur p-lė Viš- 
čiuliutė. Pasak kalbėtojos, 
Viščiuliute turi progos pažinti 
plačiau pasaulį ir pasisemti 
savo dvasiai daugiau? dvasiško 
maisto.

Pask u i k aAbcj o NagĮlcvičiutė 
Katkevičiutė ir kiti. Tik ma
tomai, kad merginos yra gai
lestingesnis, negu vyrai, ir 
katra kalbėjo, tai net kožna 
pro ašaras gailėjosi savo 
drauges, nors visa vakarienė 
buvo vedama gana linksmoje 
dvasioje ir pirmininkas d?rg. 
A. Žymontas padarydavo link- 
smaus juoko. Duokim sau 
panelė Marijona Jokimiutė 
kalbėdama pareiškė: “Jums 
juokai, o aš tu*riu verkti...”

Paskui da kalbėjo K. Augu- 
stinavičius, P. Grigaitis ir už
baigimui vakarienės kalbą pa
sakė advokatas Bradchulis ap
sidžiaugdamas, kad chicagie- 
čiai turi laimės iš savo tarpo 
pasiųsti gabiausią panelę dirb
ti dėl Lietuvos valstybės labo.

Sunku butų šiame aprašy
me viską pasakyti kokie buvo 
linkėjimai panelei Vjščiuliu- 
tei. . Turiu pasakyti tik tiek 
kad minėtoji vakarienė buvo 
didžiausio draugiškumo vaka
rienė.
Svečias iš Pittsburgho dūmų.

girdėti ric net civiliai su senom karei-
vių kepurėm.

Trockis laikė prakalbą ir 
prisiegdino naujus kareivius, 
kad gintų savo “tėvynę“ kaip 
nuo išlaukinių, taip ir nuo na
minių “priešų“. Trockio pati 
labai prastai atrodė. Viši iš
žiūrėjo dideliai apsileidusiais, 
su pasišiaušušiais plaukais ir 
barzdom — nekirptais ir ne
šukuotais plaukais.

Pertraukoje buvo kalba. 
Kalbėjo apie Rusiją. Prašė, 
kad žmonės apsiimtų maitinti 
Rusijos vaikus, mokėdami po 
septyniasdešimts du doleriu į 
metus. Esą tiek kainuoja vie
no našlaičio užlaikymas per 
metus. Atsirado du. Tada šau
kė: — kas duos šešiasdešimts, 
penkiasdešimts ir davarė iki 
vieno dolerio ir kas kiek gali.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

EXTRA!
Per paskutines keletą dienų Chicagos majoras uždarė labai 
daug saliunų ir turbut uždarys ir dar daugiaus, nes iš visko taip 
matytis. Iš to didelio uždarinėjimo randasi ir daug lietuvių ku
rie neteko užsiėmimo, taigi tiems, kurie neteko savo biznio turiu 
labai svarbią naujieną ir kiekvienas be atidėliojimo, bet tuojaus 
susižinokite ir susipažinkite su progą išsiliuosuoti iš žabangų.

čia yra labai svarbi naujiena, paliečianti kiekvieną lietuvi, ku
ris turėjo arba turi saliuną.

Telefonuokite

Boulevard 5066

Pirkit 
ir Sutaupykit Pinigų
Daugelis žmonių kurie važinėjasi ant “L” 
traukinių, į darbą ir iš darbo — į krutamus 
paveikslus — perstatymus — bažnyčią — ar 
pas gimines, praktikuoja tikrą ekonomiją 
perkant savaitinį “L” pasą už $1.25.
“L” pasas suteikia jums privilegiją važinė
tis “L” traukiniais taip tankiai kaip jus no
rite. Kuo daugiau jus važinėjate tuo ma
žiau jums kainuoja važinėjimas.
Pirkite “L” pasą ir persitikrinkite patįs ko
kį tikrą sutaupymą jie teikia. Kuomet jus 
ne vartoj ate jo — lai kas nors kitas varto
ja jį.

Kas girdėti
Sovietų Rusija paveiksluose.— 

Blofas. — Nelaimes. — Sau
sinimas.

cnheado kalbos pamatine min
tis. Lordas ne kartą savo kal
boje pabrėžė tą faktą, jog An
glija esanti visuomet pasiren
gusi mokėti skolas, vienok ji 
norinti, kad ir kitos valsty
bės darytų taip pat.

Toliau lordas kalbėjo apie 
karus apskritai. Esą vargu 
kas gali sakyti, kad karai yra 
geras daiktas. Bet, girdi, yra 
tik iliuzija manyti, kad pasau
linis karas buvo paskutinis

čuliute. Buvo keletas ir taip 
žymesniųjų Chicagos veikėjų.

Prie skanių užkandžių ir 
linksmai svečiams besišneku
čiuojant drg. A. Žymontas pir
miausiai perstatė drg. Kl. Jur- 
gelionį kalbėti, JurgĮelionią 
prisiminė apie panelės Višču- 
liutės darbštumą ir apgailesta
vo, kad netenkamą panelės 
Viščidiutės To viso kaltinin
kas,' kad cbicagiečiai neteks 
savo darbščiosios Agotėlės

Žmonės esą dar nepasiekę to 
laipsnio, kad galėtų apsieiti 
nekariavo.

Lordas kalbėjo Orchestra 
Hali salėje.

esąs Advokatas Bradchulis. 
Tai jis taip padaręs.

Jurgelioniu*! jxiįbaigus savo 
kalbą buvo perstatytas kalbėti 
advokatas Bradchulis kaipo 
“kaltininkas” atsakyti į “ap
kaltinimus“, ale Bradchulis

Garsinkites Naujienose pasisakė, kad jis dabar nenorįs 
nieko sakyti į jam daromus

šeštadienį, spalių 6 d., Or
chestra Hali, bolševikai rodė 
krutanius paveikslus iš Sovie
tų Rusijos. 7 valandą vakare 
priėjo pilna svetainė Žmonių, 
daugiausia žydų; buvo kiek ir 
lietuvių. Tikietai, \ nors buvo 
numeruoti, bet nežiūrėta jų— 
varė kaip gyvulius, kur papuo
lė. Tikictų kaina buvo vienas 
doleris.

Pirmiausia parode JRusijos 
žemlapį su pažymėjimu, kad 
Rusija yra didžiausia šalis vi
soj Europoje. Laivas, kuris ,ap 
leido Jungtines valstijas, ve
žęs jos “piliečius” į bolševikiš
ką “rojų”, pasiekęs Petrogra
dą. Rodė Petrogrado didžiau
sius namus, raudonosios armi
jos parodas ir žmonių demon
stracijas šventėse.

Žmonės išrodė labai suvar
gę: apiplyšę, susirietę, kai ku-

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vieną elevatoriaus agentą.

Chięago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

z
Dr. Mikoląs Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 

Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 
SPECIALUMAS: -r VENERINĖS LIGOS

866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 
Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 42 dieną, po pietų nuo

6 iki 9 valandai vakare.

S0UIRE EDGEGATE Jie Was Abįe-bodicd Bcfore thc Battle

HAMBURG AMERICAN LINE j
Trumpiausias kelias į visas | 

dalis ®
| LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę ii 
$ prieplaukos 86 North Upės, prie g. 
$ stalo 46 gatvės, New York, su ® 
'į musų laivais de luxfe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert BalHn” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriue ir populiariŠkl laivai ::į 

į; “Mount Clay”, Cleveland, “Han- 
S: »a”, “Thuringia” ir "WestphaHa” 

bu cabin ir III klesa. Geras man- 
dagus patarnavimas, puikus kam- 

:į: bariai, puikios apystovos.

| United American | 
Lines

171 West Randolph StM 
Chicago, III.

® Arba bilo autorizuoto agento, | 
I____________________________ |

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir mhsažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo, cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEllL&CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja Šik-s 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

DR. M. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
„I ............................... ..................J

~------------- — -H ------------ -----------------------------

............... * ............... ' "■ 1

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 
Ofiso Tel. Brunswick 7692

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milvraukeo Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.
-............. ........... -

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 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roselana, III. 
Nedčliomis 9 iki 12.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškan.'e padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. RASISTĄ,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

Ofiso Telefonas TYR M A RPGAR Busto Telefonas 
Central 4104 Az-i*. zk. DlvUzkU Armitage 3209

. VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Rafffy 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiąa- 
kite 75c. tieaiai į labaratąrij^.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

JEI paprasto 1 laikraščio negalica 
skaityti su viena akla kuomet iaį* 
kote 12 cblių atstu nuo akių. ' 

JEI skaitant išrodo, kad raidės au- 
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbai ixga- 

; mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės šviesa išrodo perdaug 

stipri, gamina miręėjimą žiurėjL 
mo, ašarų bėgimą ir galvos sksu- 
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia' bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA 
AKINIŲ SKEČIALI3TA& 

1801 So. Ashland Avs. .
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakara. 
Septintadienfafs C r. iki 12 dienos.

OB /YHA'E A7v0Cm'£o

yc>u 
<5^ THąt [ 

i-.

BY LOBIS RlCHAlį
^£5

VyREC* 
H E. 

hl!~r AiE.

lself-redUCING .
Nemo Liesinimem num.888, tik
rai pigus. Turi žemą virtų ir vi
dutini sijonų. 1A tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik |8. 

Jei krautuvėj i.čra prisiųskit 
mums savo vardą, adresų ii 

w 13. Mes pasiųsime.
Hygienic-Fashion Institute 

120 E. 16tn St., New York (Dept. S.)

Inte^-nat’! Cartoon Co Garsinkites Naujienose
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lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Rodė, kad ir Debsas maitina 
šimtą vaikų.

Tai buvo tikras Maxwell 
turgus. Esą norį buriavot Tos
terio namą dėl našlaičių.

Rodė ir kai kurias vietas iš 
Maskvos. Už žuvusius dėl so
vietą parodė didelį stulpą. Pa
rodė, kad du raudongvardie- 
čiai ir plaukti moka, ir mau
dosi nuogi.

Matyti buvo ir tos vietos, 
kur kaitra išdegino ir buvo 
badas. Teismas, kuris teise 
tėvynės išdavikus — kontre- 
voliutionierius taipgi buvo 
pa rody tas.

Visa bėda, kad visas progra
mas buvo “pisvorku” dirbamas, l 

išskyrus pinigų kolekta/imą.
Paveikslai tai tik mirgėjo, be
galo greitai; negalima buvo ge 
rai ir įžiūrėti. Mat, ant devy
nių visuos išvarė, o tada vėl 
naujus grūdo. Žmonės neužga- 

‘ nedinti. Šaukė, parodysiu visą 
“teisybę“ apie Rusiją, o ’ čia 
tik duok, duok pinigų, nes jul 
Amerikos “Darbininkų“ parti
ja badu gaišta.

♦ , j
10 vai. vakare, North sidėj 

Mihvaukee prie Paulina, nu1-1 
puolė nuo gutvekario moteris | 
Ji kaltino konduktorių, 
tik jai užstojus aut laipto 
storasis leidęs karą.

kad
pa-

18Sausųjų agentai užklupo 
gatvės distriktą. Nors ir šeš
tadienis, bet saliunininkai už
sidarė nuo 6 vaL vakare. Sau 
sintojai užklupo sekmadienį iš 
pat rrio. Kai kurių uždarytųjų 
saliunininkų bus teismas spa 
lių 16 d. Jie apeliavo ir reika
lavo, kad butų nuspręsto 
Grand Jury, o ne kelių prohi- 
bicijos agentų. Kitų teismas 
bus spalių 17 d. Jie tikisi, kad 
miesto taryba suvaldysianti 
mayorę. Esą neteisėtai be va- 
ranto daroma “raidai*.

Bridgeporto daugumas Sa
liniui patys užsidarė sekma
dienio vakare su saulės šviesa. 
Subatoj tapo uždaryta 128 sa- 
lii/nai. — Bubnis.

Iš SLA. 226 kupos su
sirinkimo spalio 7

Vai tas lietuvių perkūnas, 
kad jis pradėjo Lietuvos išga- 
ma-s daužyti! Jeigu jis ir to
liau taip darys, tai vaje, vaje, 
kas čid bus.

Vos tik kelios dienos spėjo 
prabėgti, kaip 36-toj, lietuviš
kas dievas įsisukęs, visokius 
pelėsius išdegino ir amžinai iš
naikino, o dabar jis jau* gata
vas ir 2-rante apskrityje tą pa
daryti. Ir jis padarys, nes kas 
gi nežino jo galybės.

Tik reikia geram lietuviui 
savo tradicijinį dievą neužmir 
šti. Lai jis būna ta jėga, ku
rios šiandie itin reikia lietu
vystes šioj šalyj palaikymui.

Tai tiek. Dabar eikime prie 
226_tos susirinkimo.

Susirinkimas buvo itin įdo
mus. Ale kur čia tau nebus 
įdomus, kad tartum lyg prieš

MAGDALENA JUŠKIENE
Mirė 7 dieną spalio, 12 valandą 
naktį, paliko nuliudime 3 dukte
ris, 1 sūnų, 3 brolius ir 1 sese
rį Amerikoje ir 2 seseri Lietu
voje. Paėjo ir Suvalkų rėdy- 
bos, šakių apskričio, parapijos 
Višakio Rudos, Laukiniškės kai
mo. Laidotuvės atsibus 11 d e 
ną, spalio iš namų 3424 So. 
Union Avė. į Švento Jurgio baž
nyčią, 8:30 iš ryto, iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiame 
giminių ir pažįstamų atsilanky
ti į pagrabą ir dayvauti laido
tuvėse. Pasilieka nuliudime

Dukterys, sūnūs, broliai 
ir seserys.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTE
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Are., Cicero, III,

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

kokią svieto pabaigą atėjo su- 
drinkiman net ir tie nariai, 
kurie beveik niekad neateida
vo. Ir jie čia nesnaudė. Ma
tant, kad kuopa labai nepasi- 

I enkinus 2-ro apskričio dar
buote, paskui ir dviem šitos 
kuopos delegatais, kurie buvo 
uisiųsti 2-ro apskričio konven 
•ijon, — tuoj pakelta klausi
mas, kad čia reformų reikia, 
fr kaip bematant gera prad
žia padaryta.

Išrinkta nauji delegatai.
Ir Margeris, ir dr. Montvi

las, ir kiti labai . ryškiai įrodi- 
’ėjo, kad ne žodžiais, bet gyvu j 
larbu reikia toliau dirbti. O 
au 2-ras apskritys, tai, girdi, 
'uri būti reabilituotas iš pat 
pamatų. Tokiam darbui atli
eti, žinomas daiktas, kad rei
kia gerų darbininkų. Jau 36-ta 
net čielą krūvą tokių darbinio 
cų davė, o dabar 226-toji da
vėjo da 8, būtent: Galskį, dr. 
Montvidą, Margerj, Hermaną, 
Rugį, Semašką, Mickevičių ir 
Prusį. Vadinasi, jau tik šitos 
ivi kuopos galės datfg padary
ti, o kur da kitos.

vienijimą nuo anti-lietuvizmo 
ir kitokių plynių.

Dabar tik reikia,- kad netik 
36 ir 226 kifopos, bet ir kitos 
kuopos sukrustų, ir kas reikia 
padarytų. ,

Vyrai, pradžia gera, tik ei
kime toliau, o padarysime tai, 
ko visai nesitikėjome!

— Išminties Mylėtojas.

Iš bolševikijos.
-- ----- -

Maskvoj areštuota Tobinso- 
nas-Krasnoščokovas, val

džios banko direk- * 
torius.

Y. Times korespondentas

PRANEŠIMAI. REIKIA OARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Jaunuoliu Orkerstros susirinkimas 

įvyks seredoj, spalio 10 d., 8 vai. va
kare, Mark White Sąuare svetainėje, 
prie 29 ir Halsted gatvių; Orkestros 
nariai ir jų tėvai atsilankykite, nes tu
rime aptarti apie rengiamą Koncertą.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

L.< S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį spalių 12 d., 
7:30 vai. vak.

Nariai malonėkite atvykti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų, būtent, 
sutvarkymą lavinimosi susirininkimų, 
įvedimą lietuvių kalbos pamokų, etc.

.— Valdyba.

North Side. — Rytinės žvaigždes 
e aš. ir Pasilinksminimo Kliubo balius 

uu šeštadieni, spalių 13 d., Meldažio 
salėj. Pradžia 7:30 v. vak. Kvie
čiame publiką atvykti ir turėti gra
žios pramogos. — Komitetas.

MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ 
16 metų amžiaus ir senesnių 
lengvam darbui į baksų 
dirbtuvę. Moderniškas įren
gimas ir puikios apystovos.

Atsišaukite
1418 W. 22 St. 

RATHBŲRNE HAIR & 
RIDGWAY CO.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučerne. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Gyvenimas tin
ka dideliai ir mažai šeimynai.

4164 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, prie biznio gatvės, 
biznis geras ir cash. Pardavi
mo priežastis liga.

1942 W. 47th St.

Sekanti 2-ro apskričio konven
cija bus 226-osios pastogėj.
Dabar tik laukiama 2-ro 

•kričio konvencijos, o jau 
bus padaryta, kas reikia, 
kad šitas apskritys reikia 
načiam dugnui išmėžti, tai,

ap- 
ten

O 
ligi 
re-

nijimo gerovė ir aplamai lietu
vystė rupi. Tiktid pamislyki- 
*•0, kad apskritį valdo žmonės 
kurie tik į Maskvą žiuri, 
Susivienijimą ir Lietuvą,
tik užpakalį atsukę laiko! Jie 
’rįsta žioplas rezoliucijas

šitos apielinkės lietuvi)’ 
Susivienijimo centru*’

o j 
tai

šyti ir
ra

iųsti.
Ištikrųjų, kaip gali garsio

sios Čikagos inteligentija to
liau šitą maskvinių karštako
šių darbą pakęsti? Ar tai ne 
’armata Čikagos lietuviams, 
kad keli Trockio zakristijonai 
pradėjo kultūrinėse lietuvių 
organizacijose fašistų ir bolše1 
viku diktatūrą rodyti?

Bet čia ne diktatūrų reikia 
9 rinito, savitarpinio darbo: ta; 
"aktinės sąmonės lietuviuose 
stiprinimo; apšvietos platini

nio; sveiko proto ir kūno lie 
Luvių į vieną didelę organiza
ciją kaupimo. Ot, ko reikia 
pirmiausia. Ir lietuviai priva
lo visa tai padaryti, vadinasi, 
parodyti savo tradicijinę galy
bę. O tai reiškia, kad kol lie
tuvis snaudžia, tai snaudžia, 
bet kaip jau jis šoka dirbti, 
tai dirba, tarytum, su perkū
no pagalba.

Senųjų

N. 
oraneša, kad Maskvoj tąpęs 
areštuotas Tobinsonas, kitaip 

basiva^tnęrs KrasnoščokoviL Jis 
areštuota už pašlavimą didelių 
sumų pinigų iš valstybes ban- 

| ko (“gosbank”), kurio jis bu
vo direktorius.

Tobinsonas-Krasnoščokovas 
yra ilgą laiką gyvenęs Ameri
koj ir čia pasižymėjęs savo 

veikimu tarp rtfsų ir žydų 
darbininkų. Buvo didelis ko
munistų darbuotojas; buvo jis 
komunistų prezidentas Sibire; 
jis buvo žinomas Amalgametų 
suorganizuotos “’Russian-Am- 
'rican Industrini Corporation” 
atstovas Rusijoj. Pastaraisiais 
keliais metais gyvendamas Ma- 
kvoj jis laike užėmęs aukštas 
r atsakemingas valdžios vie

tas.
Nciw Yorko žydų laikraščio 

“Forverts” korespondentas 
Rerline savo (kablegramoj iš 
•palių 5 d. praneša, kad Rusų 
itstovybė Berliiije gavo iš Ma
lt vos oficialinį patvirtinimą 
inios apie Tobinsono-Krasnoš- 
•okovo areštavimą.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKTA —

10 patyrusių moterų sortavi- 
mui regsų.

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
krautuvė. Sena įstaiga, atiduosiu už 
$950 už viską, išmok ėjimais. Renda 
$45, su 5 gerais gyvenimui, kamba
riais. Savininkas serga, turi parduo
ti. Gera vieta vedusiai porai, 141( 
So. Komensky Avė., vienas blokas j 
vakarus nuo Crawford Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

2 flatų naujas mūrinis namas 
5-5 kambariai, su visais įtaisy
mais. Aukštas cimentuotas bei- 
smentas. Randasi Pershing Rd. 
ir Califorrria. Vertas $13000, 
parsiduoda už $10500. Mažas 
įmokėjimas, arba mainysiu ant 
mažesnio arba didesnio namo, 
loto arba bile kokio biznio.

C- P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

BRIGHTON PARKO BARGENAI!

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prlsirašyt: 
ie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

iojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
tas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
epatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
migo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
’rkestro praktikos įvyksta kas antra- 
ienį, 7:30 vai. vak., Mark VVhite 
'ark svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
dorintieji prisirašyt malonėkit atsi- 
ankyt. — Organizatorius.

delegatų raportai 
nepriimti.
šitos kuopos delega-
dalyvavo 2-ro apsk-

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan- 
astišką operetę “Girių Karalius” 
palių 21 d., Cicero Liuosybės svetai

nėje. — Komitetas.

PAJIEŠKAU savo sunaus Kazimie
ro Bumbulo, kuris prasišalino iš na
mų, už tai kad tėvai nepirko automo
biliaus “Jewett”. Mat musų sūnelis 
nebepasitenkina “Fordu”. Senumo 
19% metų 5% pėdų aukščio. Mes gy
venome ant Bridgeporto apie 22 me
tus; jai kas žinote, arba pamiatytsit 
musų sūnų praneškit mums už ką bu
sim labai dėkingi arba pats sūneli 
sugrįžk.

Kazimieras ir Agota Bumbulai 
6229 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGA
Tuojau reikalingas patyręs bučeris: 

darbas ant visados, didelis užmokes- 
nis ir sanitariška vieta. Pastoviem 
vyrui puiki vieta. Kuris mokate mi
nėtą amatą kreipkitės tuojau sekan
čiu adresu:

A. J. SUTKUS,
1007 — 8th St., Waukegan, III.
Telephonai: 1408M ar 497

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučemė; biznis iš
dirbtas tarpe visokių tautų. Nu- 
pirksit pigiau Priežastis parda
vimo—liga. Greitai turi būt par
duota- 1003 W. 32 St.

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
lam-as 2 flatai po 4 kambarius; su 
elektra ir maudynėm; beismanatas ir 
1 šantės užpakalyje; kaina $5.000, pu
sę pinigais, o kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas mu- 
“0 namus 2 flatai po 6 puikius kam
barius; viskas įtaisyta pagal naujos 
nados; pirmam flate karštu vandeniu 

'iildoma; kaina $14,000, apie $6,000 pi- 
ligais, o kitus ant morgičio lengvais 
šmokėjimais.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
’.tsilankykite diena ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz vedėjas
'034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar

ia našlės, nuo 35 iki 47’metų, alekad 
mtų be vaikų. -Aš esu 40 metų naš- 
ys, turiu 2 vaikus, 7 ir 9 metų. Aš 

turiu farmą. Katra mylit ant farmos 
gyventi, prašau atsišaukti laišku, šy
du piisiųskite ir paveikslą. J. Lapas, 
R. 1, ScotvillO, Mich.

REIKALINGAS porteris į sa- 
liuną dirpti, pusamžio žmogaus, 
gera mokesnis, burdas, golis ir 
gera vieta dėl gero žmogaus. At- 
sišaukit 2907 S. Union av.

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra 
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau 
sios mados rakandus ir gražų dvigubu 
^pringsų _ gramafoną su rekordais u: 
gerą pasiūlytą kainą, yiskas nauj: 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu 
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei 
kitę greitai ir pažiūrėkite šio bargent 

1922 S. Kedzie Avė.

NEKURIE TIKRI BARGENAI

JIEŠKAU merginos ar našlės dėl 
apsivedimo, nuo 18 lig 35 metų, dau
giausiai. Kad butų protlyva. Aš esu 
29 metų senas, Amerikoj užaugęs, la
bai blaivus, turiu savo gerą prapertę. 
Meldžiu rašyti

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Box 845.

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 
gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. i Bodega Materials Co.

1520, Consumers Bldg.

PARDAVIMUI rakandai, be 
veik nauji. Parlor setas, kar- 
petas, dreseris. Parduosiu dali
mis arba visus sykiu. Joe Bladi- 
kas, 1923 S. Union Avė. 2 floor

2 flatų frame, 5 ir 5 kambarių, 
'U mace šildomi, aržuolo trimingas, 
pradžius rendos $90 i mėnesį, vienas 
blokas nuo 63 gatves ir Kedzie. Kal
ia $7,950. Išmokėjimais pagal su
ari).

5 kambarių mūrinė cottage, fumace 
tildoma, aržuoliniai trimingai, naujai 
’a^evota ir dekoruota, porčiai su sie- 
eliais ir nuo audros langais, netoli 63 
atvės ir Robey. Kaina greitai par- 

’uodant, $6.500, pinigais $2,500.
KEDZIE REALTY CO.
6245 South Kedzie Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant i'endos vienam ar 

2 vaikinams ar merginoms. Šilto van-. 
dens apšildomas, moderniški patogu
mai. Randasi pietvakarynėj dalyje 
miesto.

W. VALANTINE,
6338 So. Mozart Sttreet, 

Phone Repuįjlic 8490

‘ REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo ir seno kostūmeriško 
darbo. Turi būt patyręs savo 
amate. Atsišaukite tuojaus. 106 
E. 107 St. Tėl. Puliman 3546-

Aš TURIU puikius forničius 
ant pardavimo tur būt trumpiui) 
laike parduoti, atsišaukite tuo- 
jaus, 2114 S. Halsted St. Cana' 
1755 7:30 A. M. 5:30 P. M. Mr. 
Joseph Jucius.

PARDAVIMUI 4 ruimų (cottage) 3 
ikrai žemės, visokių fruktų, medžių 
r gera vieta dėl piknikų ant Ogden 
Boul. 19 mylių nuo Chicagos Nu
mirksi! pigiai, nes priežastis pardavi
mo labai svarbios. Kreipkitės nuo 
yto iki 10 vai. 5744 So. Richmond 
've. Tel. Prospect 5277 arba Tel. 
Hinsdalle 489Y3.

AUTOMOBILIAI»»

KAMBARYS dykai ir taip to
liau dėl senyvos moters už pri- 
dabojimą nemažo vaikd išėjimo 
laiku. Geroj vietoj su visais pa- 
rankumais. Kreipkitės, Naujie- 
nų Sk., 3210 S. H^lĖted St. No.39

REIKIA patyrusių assemble- 
rių prie coil sppnpstį ir helicąlf 
viršų. Darbas nuo štukų.

Atsišaukite
Englander Spring Bed Co. 

3961 Lowe Avė.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA automobilius 
Pierce Arrow, limozine 7 sėdynių 
labai gerame stovy j f nauji tairai 
tinkamas dėl graboriaus arba 
livery biznio. Parduosiu pigia' 
arba mainysiu ant bizniavo loto 
Kam toks yra reikalingas atsi- 
šaukit nuo 7 iš ryto iki 9 vakare. 
Tel. Canal 2339.

PARDAVIMUI 3 aukštų su gerai 
’rengtu beismantu, mūrinis namas. 
Elelrtra, maudynės ir visi geri įtaisy- 
lai. NupirkfiKe už prieinamą kainą, 
kreipkitės prie savininka kas die-

3131 So. Emerald Avė.
1 lubos

ią.

MOKYKLOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTE

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apy
linkėj, įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Nauji įrengimai, daromas didelis biz 
nis. Parduodamas, saldainiai, cigare- 
tai, tabakas ir kiti smulkus dalykai. 
Renda $35, lysas ilgam laikui.

GEO. RIBNIKAR
' 1978 Canal port Avė.

NAMAI-ZEMt

Senųjų, 
tų, kurie 
ričio paskutinėje konferenci
joje raportai nepriimti. O tai 
dėl to, kad jie vienas kitam 
prieėtaravo. Pagaliau, viena 
delegatė net ir prie rezoliuci
jų, žinoma, už bimbizmą, ga
minimo prisidėjo. O čia šita 
kuopa kaip tik buvo nutarus 
kad į bimbizmo ergelius visai 
nesikišti.

j Apskričio laiškas atmestas.
Apskritys pasisiūlė su marš- 

frutm Gjrdi, ir kalbėtojus jau 
turįs. O jau tie kalbėtojai— 
well, galite įspėti: Dundulis, 
Andrulis, Mizara ir Žaldokas. 
Tarytum, kad jų pasakos apie 
Leniną da žmonėms -ligi gy
vam kaului neįgrįso. Paga
liau, sakytum, kad jau pačio
je kuopoje nebūtų inteligentų, 
kad ve reikia Lenino zakristi 
jonus kviesti. Šita kuopa ir pa 
ti prakalbąs ar paskaitas su 

1 rengti, na, ir iš savo narių kai 
bėtojų ar prelegentų gauti 
Kokiems galams čia tų sveti
mų dievų ieškoti?

Susirinkimo užbaiga.

Susirinkimas užsibaigė labai 
puikiai. Net keli nauji naria I 
prie kuopos prisirašė. Bet kas 
svarbiausia, tai kad beveik vi 
suose nariuose matėsi nemen 
ko noro ir energijos dirbti — 
dirbti taip, kad apvalfus Susi-

D. L. K. Keistučio kliubo dramos 
skyriaus generalinė repeticija įvyks 
palių 10 d., 7:30 vai. vak., C. S. P.

svetainėje (1126 W. 18 St.)
Visi veikalų “Juozapas Zelbora” ir 

‘Paraono Sapnų” lošėjai būtinai at
rykite. — Režisierius.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
’iertaininis susirinkimas įvyks trečia- 
’ienį, saplių 10 d., 7:30 vai. vak., F. 
Ihedvello svetainėje, 341 Kensington 
\ve.

Visi nariai yra kviečiami atsilanky- 
i nes yra daug dalykų aptarti.

, — Direkcija.

Cicero Lietuvių Pašalpos kliubas 
aikys savo mėnesinį susirinkimą 
lenktadienį, spalių 12 d., 7:30 vai. 
ak., laet. Liuosybės name.
Bukite laiku, nes turime daug.įvai- 

ių pranešimų* kuriuos padarys komi- 
ijos dėl rengiamo gruodžio 30 d. va

karo. — Kliubo koresp.

Teatrališko Kliubo “Lietuva’* mė- 
lesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, spalio 11 d., 8 v. v. Davis 
>qaare parvo svet. Visi nariai-ės su
virinkite, nes yrą labai svarbių reika- 
ų apsvarstymui. — Valdyba.

“Apšvietos” Jaunų Mergaičių cho
ro generalinė repeticija vyks ketvirta- 
Henį, spalių 11 d., 7:30 vai. vak., 
Fellowship Hali, 831 W. 33 PI.

Visos choristės malonėkite atvykti, 
■>es musų choras spalių 14 d. turis 
lainuoti ^Mildos” svetainėje, 8142 S. 
Halsted St.

— Sbphie Stankaitė, raŠt.

Jaunosios Birutės pamokos ir susi
rinkimas įvyks trečiadienį spalio 10 d. 
Mark White Sudarė (Engine Room), 
bukite visi laiku 7 vai. vakare.

— Valdyba.

Moterų atydai. šiądien įvyksta 
'Irmos prakalbos moterims tiktai. Vy- 
■ai arba mergaitės mažiau 16 metų 
amžiaus nebus įleidžiami. Labai 
•varbus dalykas moterims. Kalbės 
Ir. A. J. Karalius^ Pradžia 8 vai. v. 
eredoje. spalio 10, Tautiškos bažny

čios svetainėje, 35 ir Union gatvių
Kviečia “Gyvenimo” Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučemė ir gre 
šerne arba mainisiu ant loto ai 
automobiliaus.

Atsišaukite <
4600 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2 flati 
mūrinis nanias, karštu vande 
niu šildomas, 50 pėdų lotas, 1 
karų garadžius.

3592 Archer Avenue

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—-dienomis ir vakarais.
Specialiai nu pigintos vakacijų kle
jos dėl jauni) merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTERŲ

Reikia

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didele Studio 

ant didėlės gatvės, naujausios m»doF 
aperęiting room. Puiki proga de 
jauno artisto. Savininkas priversta? 
parduoti į trumpą laiką,, priežasti 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į Nau 
jienų Skyrių, 8210 So. Halsted St. 
No. 29.

PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Gero 
plaukes. Matykite:

JOS J. ROZHON, 
1930 Shelby Ct. 9 vai. iš ryti 

arba 7 vai. vakare

50 gabių merginų.
Darbas prie grobų. 
Nuolat darbas. 
Gera alga.
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsio.
Atsišaukite į superitendento 

ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

NEGIRDĖTAS BARGENAS!
Parsiduoda didelė kriaučiaųs šapa. 

Rakandai yra verti daugiau kai 
$1000. Biznis gerai išdirbtas tarp vi 
sų tautų. Vienas biznis vertas api 
$1500. Gi parsiduoda tik už $500 
Turi būt parduota greitai. Atsišauki: 
pas T. J. Kučinską, 666 W. 18th St.

KAM KO REIKIA . <
Pirkti, parduoti, manyti: namu 

otus, farmas ir visokios rųšies biz 
ius. Mes parduodam ir mainom.
Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, DailraŠystės Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai. vak.

MAINAU bučemę ant užda
ryto saliuno, bet aš galiu atidary 
ti. Aš turiu 'labai gerai įtaisytą 
bučemę. Norinti biznį daryti 
praneškite F. Dobrowolski, 4454 
So. Westem Avė.

MODERNIŠKAS 8 flatų na 
mas. Furnace ir pečiumi šildo 
mass Ugnavietė ir knygoms kei- 
sai, 4 ir 5 kambarių flatas. Ren 
dos $3,828 į metus. Kalni 

’>5,000. Tas yra tikras barge 
nas, veikite tuojau.

SHEEHAN WITOUS <fc CO. 
1654 W. 63rd St.

Prospect 1910
REIKALINGA veiterka; trum 

pos valandos, gera mokestis. 
Darbas ant visados.

Atsišaukit
NEW CITY RESTAURANT 

4680 So. Ashland Avė.

GROSERNfi ir bučemė taipgi yra 
vietos dėl lunchruimio. Parduosiu 
arba mainysiu ant nedidelio namo 
Vieta priešais Crarie dirbtuves. Prie
žastis. partnerių nesutikimas.

Atsišaukite
4235 S. Kedzie Avė.

Chicago, III.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
rrammar School, Higb School ir 
rekybc« dalykų. Prirengia prie 
votimų j visas augštesniąsiaa mo- 
5'klas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
i 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80.

'Jedėldieniaia: nuo 10 ryto iki 
2:00 dieną mokina lietuvių kal- 

<>s gramatikos ir rašybos.
<301 8o. Halsted St., Chicago. 
kampas 88-dios gat., 2-ros luboi)

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 Califomia 
Terrace. Tel. Buckingham 4485.

PARSIDUODA grosernė geroj vie 
toj, gerai biznis daromas, turi bu*’ 
Parduota tuojau, negaliu vienas ap- 
iurėtl, renda pigi, keturi kambariai 

Atiduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

5135 So. Halsted St.
Tel, Bolevard 1524

PUIKUS tuščias kampas, šiaur 
ytinis kampas 64 gatvės ir Mozai 
lt., 60 pėdų iš fronto. Gatvė ir šaly 
gatvini ištaisyti ir apmokėti, savinir 
kas nužemino kainą iki $3,000, gri 
am pardavimui išmokėjimais. Me 

turime daug kitų bargenų Marųuett 
lanor, praperčių, rezidencijų ir bh 
lių. Atdara vakarais ir nedėliomis.

JAMES A. BURKE, 
8107 W. 68 St.

PARDAVIMUI pekarnė, bal
tos ir juodos duonos ir taipgi vi- 

prie darbo naktimis į pajų dirb- šokių keksų, labai geroj vietoj 
tuvę. Pradžiai $16 į saVaitę.

Atsišaukite
3659 W. Harrisoin St.

REIKIA moterų ar merginų

Biznis išdirbtas per daug metų.
Kas pirmas, tas nesigailės.

1434 So. 49 Ct., Cicero, IU.

HALSTED biznio namai, šiaur-v'* 
arinis kampas 35 Place ir Raiste 

"?t., yra 3 krautuvės, yra brangi tu? 
ia vieta užpakaly dėl garadžiaus, le 
ns 25x250, rendos $270 į mene*’ 
Taina $32.00&, morgičius $16,000 kr 
is pasibaigs 5 metus, ši prapcrU 
'ina bran^vn kasdien.

JAMES A. BURKE & CO. 
^1U7 W. 63 St.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

{steigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skal

yti, rašyti ir kalbėti angliškai į 
įbai trumpą laiką. Taipgi arit- 
netikos, gramatikos, geografijos, 

’^torijos. Musų augštesnėj moky
kloje mies prirengsime Jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių.

Jus galite rasti pas mus užbai- 
rusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tu, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Hes pagelbėjome šiitams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
agelbėsime ir jums.
Klesos dienomis ir vakarais.

1537 N. Robey St,
netoli Milwaukee Avė.


