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Francija nesitaria 
su Vokietija

Stresemann nepasi- 
duodąs fabrikantams
Tyrinėja Ind. gubernato 

riaus šmugelius

Iną išsiaiškino, kad jis tankiai 
[pasirašydavo paskolos notą, 
| išduotą jam pačiam, kurio 
| nors darbininko ar partnerio 
kardą ir paskui tą notą par- 
|duodavo bankui. Jis taip sko- 
llinęs kiek tik galėjęs ir esąs 
Į prasiskolinęs bankams ir žmo- 
| nėms netik Indianos valstijoje, 
I Kt net ir Chicagoje, nuo $2,- 
000,000 iki $3,000,000.

Vakar teisme liudijo 
žmonės, kad

I po notomis
I nios ir 
torfcius 
Bet tos

I duotos
Tolimesni įrodymai žada 

duoti labai sensacingų dalykų.
Be to prieš gubernatorių 

yra užvesta 19 civilinių bylų. 
Savo gi visą turtą — ukes ir 
galvijus, jis atidavė kredito
riams, išėmus vieną namą. 
Bet kreditoriai nesitiki dau*g 
pelnyti ir savo pinigų gal 
dalį teatigaus.

Rėpublikorių partija gi, 
riai jis priklauso, bando
spirti jį pasitraukti iš guber 
natoriaus vietos. Bet guberna
torius nepasiduoda ir trauktis 
iš vietos nesutinka..

Teisme jis teisinosi, kad jis 
joko šmugelio nevaręs ir ^ad 
jis padėjo po notomis sveti
mą parašą pilnai “teisėtai” i 
tame jokio nusikaltimo nesą.

Vokietija svarsto fabrikai 
. ty reikalavimus

Debsas busiąs Socialistu 
partijos kandidatas

kėturi 
padėti 

jy ži-
jų vardai 
visai be

jie niekad iš guberna- 
pinigų skolinę nėra, 
notos vistiek tapo par- 
Indiana bankams.

Federacija priešinasi kūrimui 
Darbo partijos

Francija nesitaria su Vo 
kietija dėl Rulir

Tenkinasi tik fabrikantais. Su
Vokietija tarsis tik 
tribucijos.

dėl koir

10. —
Hoesch

PARYŽIUS, spalio
Vokietijos atstovas 
šiandie apsilankė pas 
jos premierą Po i nearė ir pa
šildė Vokietijos kooperavimą 
linkui atnaujinimo normalinio 
ekonominio gyvenimo Ruhr

Poincare atsakė, kad kadan
gi dabar Ruhr distrikte yra 
veliamos derybos su fabrikan
tais, tai nėra reikalo užvesti 
naujas derybas tuo pačiu klau
simu.. Jis pranešė Hoeschui, 
kad kada Vokietija prisirengs 
paduoti pasiulymUS visu kont
ribucijos klausimu, tai jis mie
lai sutiks tuos pasiūlymus

atnaujinimą mokėjimo kontri
bucijos prekėmis.

Ambasada stebisi delei fran- 
euzų atmetimo pasiūlymo. Ji 
sako, kad Vokietija išpildė 
F ra nei jos sąlygas. Vokiečiai 
sako, kad Poincare prižadėjo 
s/kajtyti pasyvį {priešinimąsi 
užbaigtu kada bus atšaukti pa- 
tvarkimai, draudžiantys vo
kiečiams valdininkams Ruhr 
distrikte turėti reikalų su oku
pantais ir kada Berlino vąldžia I 
nustos mokėjus algas bedar
biams.

Vokiečiai skaito, kad abi tos 
sąygos liko išpildytos, bet kar
tu jau'čia, kad Ruhr klausimas 
delei to nė kiek nepažengė ar
čiau prie išrišimo.

tik

ku- 
pri-

Darbo Federacija vėl pasi
priešino Darbo partijai

BERLINAS, spalio ' 10. — 
Derybos tarp valdžios ir Ruhr 
fabrikantų atstovų apie prie
mones atnaujinimui darbo 
okupuotame krašte prasidėjo 
trečiadieny. Valdžia pateisino 
Hugo Stinnes ir kitus fabri
kantus, kurie vedė derybas su 
okupantais.

Delei fabrikantu padubtų 
reikalavimų, kurių išpildymą 
jie skaito esant reikalingu at- 
steigimui Ruhr krašto, kanc
leris Stresemannas pareiškė, 
kad tie reikalavimai yra svar
stomi valdžios.

Šalies gynimo ministeris 
Gcssler panaikino cenzūrą ant 
militarinių žinių.

Bilius, kuriuo kancleriui 
Stresemannui butų suteiktos 
diktatorinės teisės leisti įsta
tymus be reichtsago sutikimo, 
liko reichstago priimtas ant
ruoju skaitymu. Komunistai 
su nacionalistais , deda pastan
gų nepraleisti biliaus trečiuo
ju skaitymu, bet koalicijos 
partijos mobilizuoja savo spė
kas ir stengiasi surinkti rei
kiamus du* trečdalius balsų.

Tarp socialistų reichstage, 
matyt, iškįlo nesutikimų ir 
gal einama prie skilimo, ka
dangi oficialiuos deilegacijos 
pranešimas kviečia visus “lai
kytis partijos”.

Baus pelnagaudas mirtimi

sp. 10.— So- 
sekretorius 

šiandie čia

OMAHA', Nob„ 
cialistų partijos 
Otto Branstetter 
paskelbė, kad senas socialistų 
darbuotojas Eutį'.ne V. Debs 
jau šeštu kartu bus Socialistų 
partijos kandidatas į preziden
tus sekamuose- rinkimuose. De
lei jo buvimo federaliniame ka
lėjime, iDebsui dar nėra sugrą
žintos pilietinės teisės.

Pats (Debsas apie savo kan
didatūrą taip pasakė: “Aš bu
vau penkis kartus kandidatu į 
prez i centus ir penkis kartus 
sėdėjau kalėjime ir nelabai pa
geidavau būti kandidatu seka
mais rinkimais”.

Gubernatorius Walton su
tinka pasitraukti

Bet reikalauja pirmiau pra
vesti įstatymus prieš Ku 
Klux Klaną.

Bavarija norinti gelbėti 
Vokietijai

Ji visai nemananti atsiskirti 
mio Vokietijos, sako jos va
dovai.

Stresemannas atmetęs fa 
brikanty reikalavimus.

Federacijos konvekcija taipjau 
priešinga ir Rusijos pripaži“ 
n linui.

Nepasiduosiąs jų diktatūrai.

nuo 
tikslas 
šeimi- 

iki

Poincare atsisakymo: 
derybų su Vokietija 
yra būti pilnai liuesu 
ninku okupuotame krašte
nebus išrištas visas kontribu
cijos klausimas ir iki nebus 
suteiktos gvarantijos, kad kon 
triburi ja bus užmokėta.. Poin- 
care skaito, kad Ruhr okupa
cija buvo Vokietijos nubau
dimas už nepildymą Versalės 
sutarties ir kad todėl Vokieti
ja negali pasakyti kaip pabau
da turi būti vykinama.

Bijomasi, kad Berlino vald
žia gali dar labiau supainioti 
padėtį Ruhr distrikte, bet 
franeužai su belgais esą nusi- 
sprendę, kad Ruhr klausimas 
neturi būti dar labiau supai
niotas.

Vokietijos ambasadoje aiš
kinama, kad tas pasiūlymas 
buvo paremtas tuo, kad Ruhr 
gyventojus reikia aprūpinti 
darbu ir maistu, nes Berlinas 
nustojo mokėjęs bedarbiams 
algą, taipjau reikia prirengti

Giriu gaisrai gręsia 
miestams

Gaisras siaučia trijose valsti
jose ir artinasi prie penkių 
miestelių.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.

BERLINAS, sp. 10. — Kan
cleris Stresemannas ir jo ka
binetas nepakęsiąs jokios dik
tatūros Hugo Stinnes ar ku
rios kitos fabrikantų grupės, 
nežiūrint kaip ji nė stipri butų.

Vokietijos kancleris atsakė į 
dešimtį fabrikantų reikalavi
mų* pasiuntimu vidaus reika
lų ministerio Solmann į reich
stagą pranešti atstovams, kad 
anglių ir geležies baronų rei
kalavimai dar labiau pripildy
ti jų kišenius nebus valdžios 
nė svarstomi.

Kancleris ruošiąs įstatymus, 
kurie palengvintų darbininkų 
būvį ir fabrikantų padėtį, bet 
jis pasakęs stambiesiems fab
rikantams, kad jie negali ti
kėtis tik jiems vieniems pa
tinkančių įstatymų ir kad jie 
negalės prispirti valdžią tokius 
įstatymus priimti.

Stambieji įfabrikantafl, ku
rie siekiasi panaikinti 8 vai. 
darbo dieną ir visą tai, ką dar
bininkai laimėjo per 20 metų 
kovos, jau pradėjo kovą su 
kanclerio reichstage ir preso- 
je.

PORTLAND, Ore., sp. 10.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija vakarykščiame ]X)- 
sėdyje vėl išreiškė pasiprieši
nimą Federacijos įsimaišymui 
į politiką, tveriant ar bent už
ginant tvėrimą Darbo parti
jos. Ir tai tvėrimas partijos at
mestas nepaprasta didele di
džiuma balsų. Prieš tvėrimą 
Darbo partijos kalbėjo ir John 
Walker, kuris nesenai buvo 
Darbo partijos kandidatu į 
Illinois gubernatoriui. Negel
bėjo ir Anglijos Darbo parti
jos atstovo kalba, kimioj jis 
įrodė, kad tą patį manė ir 
Anglijos darbininkai 50 metų 
atgal, bet paskui 
dabar jie pavirto į 
litinę spėką.

Darbiečiai betgi
na. Jie sako, kad tą klausimą 
jie kelsią kiekvienoj Federa
cijos konvencijoj iki nebus 
prieita prie kūrimo savysto- 
vios darbininkų partijos ir 
bus nustota landžioti po kapi
talistines partijas.

Konvencija ‘didele didžiuma 
balsų taipjau atmetė rezoliu
ciją, šildančią, kad Federaci
ja reikalautų iš valdžios pripa
žinti Rusijos sovietų valdžią. 
Prieš rezoliuciją kalbėjo 
pats Gompersas.

MJUNICHĄS, sp. 10. — Ba
varijos diktatorius Kahr pa
skelbė, kad maisto pelnagau- 
dos, kurie neparduoda maisto 
laukdami augštesnių kainų ar 
stengiasi kainas Ipakelti, bus 
baudžiiami mirtimi. Antruoju 
dekretu diktatorius nustatė 
pieno ir sviesto, kainas.

Bavarijos valdžia stovi už 
prailginimą darbo valandų ir 
stengiasi taip pataisyti kon
stituciją, kad butų panaikinta 

vai. darbo diena.8

Nutaisė buvusį šnipą

suprato ir 
didelę po-

nenusiine-

Alfred 
nepado- 

laiškų 
proku- 
išdavė

Tyrinėja gubernatoriaus 
finansinius šmugelius

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavę* užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jj ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasLstatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo aytomobilią 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobiliy, ir 
jus nurisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

Indianos gubernatorius ban** 
kruti jo ir atsidūrė teisme.

INDIANAPOLIS, Ind., sp. 
10. — Indianos gubernatorius 
Warren T. McCray, buvęs tur
tingas spdkuliatorius žemėmis 
ir galvijais, atsidūrė teisme, 
kadangi nebegali išmokėti sa
vo skolų. Gelbėdamas savo 
turtą jis tiek Šmugelio prida
ręs, kad jo finansinį šmugelį 
pradėjo tyrinėti grand jury.

Jau pirmą tyrinėjimo dįe-

NEW YORK, spalių " 10. — 
Federalinis teisėjais Knox nu
teisė 30 dienų kalėjiman bu
vusį privatinį šnipą 
Bailin už pasiuntimą 
rių ir grūmojančių 
Cook pavieto, Illinois, 
romi. Bailin nesenai

šnipų veikimą komunistų or
ganizacijose, ant kiek jis tai 
patyrė tarnaudamas šnipams 
ir kartu dirbdamas tarp ko
munistų.

(Cook pavieto prokuroras 
Crowe sako, kad jis nieko 
žino apie jokius laiškui).

nc-

10.

ir

Salina komunistus iš

WASHINGTON^ spalio 
l—Geoirgetojvvn observatorijos 

seismografas užrekordavo ga 
na smarkų žemės drebėjimą, 
kuris tęsėsi apie pusantros va
landos.. Spėjama, kad jis bu
vo už 3,500 mylių į pietus nuo 
Washingtono.

unijos
,CHICAGO. — Intern^ion^l 

Cadies Garment Workers uni
jos vice prezidentas Perlstein 
paskelbė, kad pastaruoju lai
ku iš tos unijos tapo pašalin
ta 41 komunistas, daugelis jų 
yra suspenduoti, taipjau dau
gelis patraukti unijos teisman. 
Chicagoje pašalinta iš tos uni
jos 11 komunistų. Unija ir to
liau nesustosianti valymosi 
nuo komunistų darbą, iki “grę
žimai iš vidaus” nebus galuti
nai suvaldyti; j

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 10 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 26,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: _

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $5.10
Danijos 100 markių ................ $17.91
Finų 100 markių ..................... $2.69
Franci jos 100 frankų .......... $6.10
Italijos 100 lii-ų ...........   $4.55
Lietuvos 100 Litų.... !...............$10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 15c
Norvegijos 100 kronų........... $15.75
Olandų 100 kronų ............... $89.30
Švedijos 100 kronų ............... $26.43
Švedijos 100 kronų .....  $26.53
Vokietijos 100)000,000 markių ...» 7c

DULUTH, Minu., spalių 10.* 
— Šiaurinėj daly trijų valstijų 
siaučia smarkus gaisrai, kurie 
nuo vakar delei smarkaus vė
jo pradėjo dar smarkiau siau
sti. Daug namų jau sudegė, 
taipjau žuvo ir vienas vaikas, 
nuostoliai irgi yra labai dide
li. Navigacija ant didžiųjų 
ežerų liko sutrukdyta, taipjau 
sutrukdytas nickurių mieste-, 
lių susisiekimas su kitais mie
steliais omnibusais. Penki mie 
steliai yra dideliame pavojuje, 
nes prie, jų artinasi girių gais
rai. Keturiuose Wisc^)nsino 
pavietuose oras taip pilnas du
rnų, kad net kviepuoti yra sun 
ku.. Dubiais yra* padengtas ir 
visas ežeras Superior, taip kad 
laivai tik su dideliu vargu gali 
plaukioti, nes yra tamsiau ne
gu laike didžiausios miglos.

Valstijų milicijos ir visi apie 
linkių gyventojai stengiasi pa
dėti gaisrų užgesinti, bet 
pastangos ikišiol neditoda 
angų.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
sp. 10 — Gubernatorius Wal- 
toh po 9 mėnesių ėjimo parei
gų, sutinka pasitraukti iš sa
vo vietos, jei nustos gyvavęs 
O'klahomoje Ku Klux Kla
nas, su kuriuo jis vedė ir dar 
tebeveda atkaklią kovą.

Gubernatorius padavė legis- 
laturos nariams, kurie nori jį 
apalkltinti, pasiūlymą pasi
traukti iš gubernatoriaus vie
tos, jei legislatura, kuri susi
rinks ketvirtadieny nepapras
tam posėdžiui, tuojaus priims 
įstatymus, kurie uždraustų Ku 
Klux Klaniri gyvuoti valstijo
je ir suvaldytų govedos siau
timą.

Didžiumos dągislatorių va
dovai betgf sako, kad jie pir
miausia pajfiRūpinsią apkaltin
ti gubernatorių, o jau tik tada 
“svarstysią” apie panaikinimą 
Ku Klux Klaną, kurio nariais 
didžiumoje ji|e patys yra.

MUiNICHAS, sp. 8. — Ba
varijos vadovai, kurie sakosi, 
kad jie ir tuktsančiai kitų no
rį pagelbėti Vokietijai atgau
ti savo tikrąją vietą pasauli
niuose reikaluose, siūlo stver- 
tis patriotinių karo laiko prie
monių, kaip merginų kirpimas 
savo plaukų marketui, parda
vimas gobtuvių žiedų ir kito
kių šeimininių turtų ir t. t. 
Tie vadovai tvirtina, kad Ba
varija yra pasirengusi diCoti 
Vokietijai kokia tik yra gali
ma pagelba, kad tik Vokietijų 
išlaikius čielybčje ir pašiepia 
tą tvirtinimą, kad Murticlias 
nori visiškai atsiskirti nuo 
Berlino.

Tie vadovai tečiaus atvirai 
pripažįsta, kad jie daugely at
sitikimų neužgiria centralinės 
valdžios veikimo ir prisibijo, 
kad “nusmukęs kapitalas” visą 
ląiką trukdys tikrą j ai valsty
bės rekonstrukcijai.

CHINIJOS KONSTITUCIJA 
PARUOŠTA.

jy 
pas-

Siaurina balsavimo teises
Daugelis New Yorko valstijos 
gyventojų negalės balsuoti.

NEW YORK, spalio 10. — 
Tūkstančiai naujų balsuotojų 
Ndw Yorko valstijoje delei 
valstijos augščtiausiojoi valsti
jos teismo nuosprendžio, ne
teks balsavimo teisių.

Teismo nuosprendžiu, rinki
mų tarybos 
teratingumo 
mo vietose, 
visi •nau'jieji
parodyti liudijimus, 
yra baigę mažiausia pradinę 
mokyklą, pirm negu jie bus 
prileisti prie balsavimo, arba 
jie turės prirodyti, kad jie iš
laikė kvotimus prie regentų 
tarybos, kuri prižiūri viešųjų 
mokyklų egzaminus.

negalės daryti li- 
kvotimų balsavi- 
Tai reiškia, kad 

balsuotojai turės 
kad jie

Laikosi senojo pasiūlymo
Jungt. Valstijos neduos naujų 

pasiūlymų kontribucijos da
lyke.

WASHINGTON, sp. 9. — 
Amerikos valdžia, kuri jau 
pirmaiu įteikė Europos šalims 
pasiūlymą, kad butų paskirta 
internacionalinė komisija nu
statyti Vokietijos nuojiegumą 
mokėti kontribuciją, Jalikysis 
to savo pasiūlymo ir nedarys 
jokių žingsnių, kad išnaujo at
kreipus Europos domę į tą pa
siūlymą.

l

Kaliniai nuplakė policijos vir
šininką. Bus paskelbta laike prezidento 

inauguracijos.
MARION, III., spalio 8. — 

Gretimo Pittsburgho policijos 
viršininkas IMonroe Ohveifs li
ko nuplaktas kalinių vietos 
pavieto kalėjime. Jis tapo are
štuotas už sumušimą žmogaus 
ir pasodintas kalėjiman, nes 
neturėjo reikiamos kaucijos.. 
Devyni kaliniai jų tarpe du, 
kuriuos jis pats buvo arešta
vęs, tuojaus padarė savo “teis
mą” ir uždėjo ant jo $10 pa
baudos, kurią jis atsisakė mo
kėti. Tada jį pririšo ir .kah- 
čium nuplakė, o paskui atėmė 
iš jo $24.

PEKINAS, sp. 9. — Kartu 
su inauguracija naujojo Chi- 
infijos prezidento militaiįstcl 
maršalo Tsao Kun, bus pa
skelbta ir Chįnijos konstituci
ja, kurią parlamentas jau nuo 
senai ruošia. Konstitucija yra 
paruošta ir galutinai parlamen" 
to priimta.

Išvaro negrus
PITTSBURGiH, Pa., spalio 

10, — Stowe miestely, kuria
me gyvena tarp 400- ir 500 ne
grų, nežinomas “komitetas” 
įsakė visiems negrams išsi
kraustyti į/ 24 valandas. Dau
gelis negrų jau apleido mieste
lį, o kiti rengiasi apleisti. Po
licija nesirūpina su j ieškoti to 
“komiteto”. Tą puolimą ant 
negrų pagimdė vieno nesugaif- 
to negro nušovimas seno žmo
gaus ir sužeidimas ir išgėdini- 
mas%jaunos mergaitės.

šerifas su kų kluxais.

AMARIILLO, Tex., sp. 10.— 
Geležinkelietis McDonald teis
me liudijo šiandie, kad jį ku 
klux klaniėČiams atidavė pats 
šerifas Whitaker, kuris jį 
areštavo, o paskui nuvedė į 
mišką ir atidavė k u kluxams. 
Tie tuo laiku jam nieko neda
rė, bet tik pasigavę antru kar
tu išsmalavo ir apibėrė plunks
nomis, taipjau ir nuplakė.

ŠIANDIE — giedra; nedide
lė permaina tęmperatuTojc.

Saulė teka 5:57 valandą, lei
džiasi 5:17 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 5:56 valandą vak.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės 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 Halsted Street, Chicago, lUinois. t
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iš bolševikijos
Politinių kalinių kankinime 

bolševikai viršija caro 
budelius.

vosi dar apie laikraštį, apie 
vaikų mokslą. Džiaugiesi \ pat
sai ir juos šiaip bei taip išmai
tinąs.

Už tai būdami nesusiorga
nizavę ir traukia tą bėdžių 
jungą. * (S.-d.)

Rusų Socialdemokratų Par- 
K tijos Užsienio biuras Rerline 

gavo naujų žinių iŠ Rusijos 
apie tai kaip žiauriai persekio
jami areštuotieji socialistai 

• bolševikų kalėjimuose 
trėmimo vietose, štai 
faktų.

Šių metų rugpiučid 
naujai bolševikų valdžios įs
teigtame šiaurėj koncentraci
jos punkte (Solovecko salose, 
Baltosiose jūrėse) kailinių sar
ai surišę socialdemokratus 
achorovičą ir Trengerą plakė 
ios ir žiauriausiu bildu kan- 
ino.<Trengeras yra dar jau

nas vaikinas, sergąs džiova.
Pastaromis dienomis sargai, 

tarp kurių didesnis procentas 
yra paprastų kriminalistų, baL 
šiai sumušė žinomą šocialistę 
Z., kurios pilno vardo social
demokratų 
tikrų 
viešai

Dvi 
sargai 
ant dvidešimts septynių social
demokratų ir socialistų-revo- 
liucionierių, kurie ką tik buvo 
atgabenti iš Archangelsko į 
Solovecko salą: jie buvo bai
siai sargų sumušti, sukruvinti.

Kaipo protestui prieš tokį 
žvėrišką sargų elgimąsi kali
niai paskelbė bado streiką. 
Socialdemokrate Vera Arkavi- 
na, nebegalėdama pakęsti fi
zinių ir dvasinių kankynių, nu
sižudė.

Panašių kankinimų politi
nių nusikaltėlių, kokių dasi- 
leidžia bolševikų satrapai, ne
buvo nė juodžiausiais carizmo 
laikais.

(AUNAS
Pr. Mašioto 60 m. sukaktuves.

ir iš
keistas

21 d.

biuras, dėl tanj 
šeimyninių priežasčių, 

neskelbia.
dieni po to nelaisvių 

padare tiesiai ix>gronią

Lietuvos dvaro prole
taru būvis

l'eko man matyti keletas 
dvarų Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte. Ir pasirodo, kad darbi
ninkų padėtis ne tik bloga, bet 
tiesiog nepakenčiama. Ir kaip 
darbininkas su šeimyna gaili 
pragyventi gaudamas mėnesiui 
10 arba ir mažiau litų. Klai
pėdos krašte nė tiek negauna
ma. Ten mokama tiktai po 
litus mėnesiui! Viena moteriš
kė skundėsi, kad už penkias 
darbo dienas gavusi 1,60 cen
tų. Juk tai baisiausias išnau
dojimas. To užmokesnio toli 
neužtenka net druskai nusi
pirkti, o kur kitos būtiniausios 
gyvenimo reikmenos?

Tiesa, gauna dar javais, bet 
ų irgi tiek, kad galėtum du 
cba daugiausia trys pragyven- 
, nes visų javų gaunama apie 
)0 pu*dų, retai kur daugiau, 

varvės ir ne visur laikomos. 
Dar gaunama po kelis sieks
nius žemės bulvėms pasiso
dinti. Ir iš to turi pragyventi 
šeimyna iš 6—10 asmenų.

Butai yra tiesiog nepaken
čiami — lindynės netinkamos 
net gyvuliams, o turi gyventi 
žmonės. Ir kokie užaugs vai
kai tokiose nehigieniškose są
lygose? Tame pačiame kamba
ryje virtuvė, miegamasis, san
dėliai ir net vištos, o kartais 
ir paršeliai laikomi. Juk neno
romis turi žmonija eiti prie 
išsigimimo. Kiek.geresni butai 
yra Klaipėdos krašte. Teko 
matyti gana švarių butų, tu
rinčių po du kambariu, virtu
vę ir net sandėlį atskirai, bet 
užtai apmokėjimas daug men
kesnis. \

Kame gi priežastis, kad taip 
vargsta musų darbo žmonės?

Pirmiausia, tai stoka susi
pratimo, apšvietimo. Juk veik 
visi darbininkai yra bemoks

liai, neskaito jokių laikraščių 
ir nesupranta savų organizaci
jų reikšmės. Daugelis, tiesa, 
supranta mokslo svarbą, bet 
gaudamas 5—10 litų negi gal-

šių metų gruodžio 19 d. mu
sų žinomam pedagogui, aušri
ninkui ir rašytojui Pranui Ma
šiotui sueina šešios dešimtys 
metų. Toms sukaktuvėms pa
minėti Knygų Leidimo Komi
sija yra nutarusi išleisti tam 
tikrą jam paskirtą “Švietimo 
Darbo” numerį, kuriame iš
eitų aikštėn jubiliato asmuo, 
darbai ir nuopelnai tiek musų 
mokyklai tiek ir visai tautai.

P-lės Marijonos Rakaus
kaitės koncertas Kaune

romios, naujai artistei labai pa
lankus, kaip jau teko patirti 
ir Palangoje.

P. Rakauskaitė, žinoma, vi
su savo turtu tepasirodys Ope
roje. Koncerte to nepadarysi. 
Kuo puikiausiai pagiedojo 
angliškąsias savo giesmes ir 
“Liepė tėvelis”. Tik pabaigoje 
pavargus, giedant “Toską”, 
bent kiek nebebuvo vienos li
nijos, lyg bent kiek imta var
žytis technika.

Publikai p. Rakauskaitė pa
darė daug džiaugsmo ir ji ne
kantriai laukia pradžios sezo
no, sveikindama sugrįžusią dar 
vieną prašmatnią savo tautie
tę-

Be galę smagu darosi, iš
girdus V. Motekaitį smuikuo
jant: smagu, kad jau susilau
kėme bent vieno savojo tikro 
virtuozo. Jo padaras — smui
kas, jo technika visai kitaip 
dabar atrodo, neg prieš išva
žiuojant jam jį užsienius. Da
bar Motekaičio smuiko tonas 
tapo 
nika 
ri.

M.
daugiau fizinių pajėgų, 
nepavargtų. Sakysime, 
deisono koncertą jis pagrojo 
kuo puikiausiai, bet III dalyje 
jau buvo pavargęs, bent kiek

nebe taip išlaikė ritmiką; taip 
pat ir Vieniavskio valse, bi- 
suodamas. šiaip jau viską atli
ko taip, kad nieko neprikiši.

Sveikiname maują didžiulę 
tonų meno pajėgą.

Akompanfavo p. Hofmekle- 
ris. Tai labai geras akompa
niatorius; jis pusę 
neša savo rankom, 
pasisekimą artistai turi jam
padėkoti. —Juozas T.

koncerto 
tai ir už

MOTERS SVEIKATA 
ATITAISYTA

o tech-
netik didžiulė, bet ir šva-
vyriškai gražu

labai liesas; jam reikia 
kad 

Mcn-
Lietuvos kritikai labai palan

kiai apie čikagiečių “Mariu
tę” atsiliepia.

“Selected”
šiandien

den’i

Darymas Progreso Mokyklose

Visi siekia prie tvirto ir ge
rai maitinamo kūno. Vaikai

reikalauja pilna pasirinki
mą vieną kvortą į dieną Bor-

s “Selected” Pieno. Jis
yra švariausias pienas pi

giausia kaina.

U žsi sakykit
Borden’s BORDENS

EmUoductsCo. of- Illinois 
Franklin 31 K)

Ji sąko E. Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound pagel
bėjo, kuomet niekas kitas ne
galėjo.

Milwaukeo, Wisconsin. — “Manau, 
kad man reikia pranešti jums apie sa

vo ligą. Aš sirgau 
ir negalėjau dirbti 

, apie namus ir 
skalbti, taip buvau 
parsibaigus po pir
mutiniam kūdikiui. 
Ėmiau daugybę vi
sokių vaistų ir tu
rėjau gydytojus. 
Paskui mečiau juos 
ir paėmiau Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getablo . Compoun- 

dą ir dabar aš jaučiuosi stebėtinai 
gerai. Aš dirbu viską, kas tik parei
na ir mes visi imame jusu vaistą, ka
da nesijaučiame kaip reikia. Esu dė
kinga už tai, ką Vegetable Compound 
yra padaręs man ir mano Šeimynai.” 
—. Mrs. Mary Saiecheck, 944 28th St., 
Milwaukee, Wisconsin.

šitokie laiškai paliudija Vegetable 
Compaundo vertę . šitos moters, kal
ba iš tikros širdies. Jos aprašo kiek 
galint teisingai savo stovį; - pirma 
tuos simptomus, kurie Žymiai jas pa
liečia; ir paskui tų simptomų išnyki
mą._ Jos nuoširdžiai išreiškia savo 
padėką. Mažne per penkiasdešimts 
metų Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundas buvo šitaip garbinamas 
moterų.

/

S. L FMifflRS Gi!.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AIK M AI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS \ 

ųfrS. TAS JUMS BUS į
• ~ ANT NAUDOS. f

809 W. 351h St., W 
Tel. Boulevard 0611 &

PADAROM PIRKIMO l.ut PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiama plūgus ir 
Parduodam Laivateirtvs.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom 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
vienų vakarų, išskyrus utarnlnką 
ir ketvergų. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

“Musų Mariutė”, kaip čika. 
giečiai buvo pratę vadinti p-lę 
Marijoną Rakauskaitę, sėk
mingai išlaikė kvotimus prieš 
Kauno publiką. Nesenai ji da
vė kauniečiams koncertą, ir 
štai ką rašo apie ją “Lietuvos’* 
recenzentas Juozas T. (211 
iium.):

Rugsėjo 16 d. Kaune Balto-, 
sios Gulbės salėje gerokai pub
likos miniai pasivaidino musų 
“amerikietė” dainininkė p. 
Marijona Rakauskaitė ir mu
sų ■ studentas smuikininkas 

Vladas Motekaitis. Abudu la
bai suįdomino lietuvių visito- 
menę.

M. Rakauskaite yra vadina
ma dramatingu sopranu. Var
gti bau taip yra. ’ Dramatingas 
sopranas esti labai stipras bal
sas. P. Rakauskaitės balsas, 
nors puikioje Baltosios Gul
bės salėje skambėjo jgaUlngaj, 
didžiuoju balsu, ypač vidury, 
■pavadinti negalima; jos bal
das tikriau* bus pavadinus ly- 
ringai dramatingu.

Savo balso gražumu p. R. 
stoja šalia p. p. Galaunienės ir 
Grigaitienės, o savo interpre
tacija šalia p. Dvarionaitės. 
Tos balsas jau išlavintas. Gie
dojimo keblumų ji nebejaučia. 
Dainuoja su dideliu jausmu ir 
temperamentu. Rakauskaitė 
iai? artistė pilnoje reikšmėje. 
Klausytoją ji pagauna kaip tik 
tuo savo upu; jis jaučia, lyg 
artistė jam skirtų savo gies
mę, pati ją improvizuodama, 
o ne kitų kompoziciją repro- 
duktuodama.

P. Rakauskaitė Amerikoje 
giedojo M. Petrausko operetė
je. Lietuvon atvažiavus, ji tuo
jau* pagavo širdį. Musų Operos 
Taryba l>e mėginimų ją įskai
tė estatine savo artiste — tiek 
daug ja pasitiki, tiek daug vil
čių deda. Ir ji bus didelis mu
sų Operos pagražinimas, jei 
aprims naujoje nepriprastoje 
atmosferoje, kuri [toji gražu 
ne tokia, kaip Amerikoje, kur 
ji gimus ir augus, kur tėvus 
palikus. Gerai bent, kad Pa
žaislio Vienuolyne yra jos'sese
lė muzikos vedėja. Lietuviai.

E

Išpardavimas ketverge, pėtnyčioj ir soabtoj, spalio 11, 12 ir 13

75
Nauji Rudeniniai ir Žieminiai

Kautai

Gražios Dresės
RUDENIUI IR ŽIEMAI
' '* ' ■ ■ ■ ..-J.,, n h h

Išpardavimas naujų rudeninių dresių — naujų kau
tų efekto, liuosi modeliai ir tiesių linijų dresės yra 
parodomos. Mate
rijoms yra Charme- 
use, Tricosham, 
Canton Crepe, i^>i- 
ret TwiU ir Valvę- 
teen—trimuotos su 
karoliais, nėriniais, 
braid ir platings. 
Spalvos, Navy, Ru
dos, Rust ir Juodos 
— mieros 16 iki 44

Daug metų patyręs dak
taras sako

Po sunkios ligos influcnzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nėra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
N greitai , kaip 

Nuga-Tone P
Po tokių silpninančių ligų jus turite 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PetnyČioj nuo 9 r. iki 6 V. 
Veda visokias bylas visuose tyla
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. "Dearbom 9057

A. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

t

Naujas išradftnas 
mų, kataro, 
sutinimo, reumatizmo 
Bandykit “Alberta“ 
25c ir $1. Del 
durių ir patainymo systemos 
Bandykite 

Kiitivo arbatą — 25c. 
siusime jums paštu, 

ALBERTA 
2338 W. 23 rd I’lnce, Chicago, III.

dėl skaus- 
perei'šaldymo, 

ir tt.
Salve — 

iSvalymo vi-

"Alberta“ I’ur- 
ir SI.00. Mes at- 
apmokėta.
CO.,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

*»•***»

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA"

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMOS VAIZDELĮ
Pradžia 7:30 valandą vakare

Vaidys žymiausi Chicagos artistai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vūiuaoą 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YuŠka
3223 W. 38th St., Chicago, IU.

“VALKATA

ra-

Stato scenoj

Nepraleiskite progos.

Garsinkite Naujienose

.y;;
■

. Gražus nauji plaids, dryžuoti ir solid spalvų. Liuosi arba su 
diržais modeliai su raiščiais 
ant šono arba su guzikais ant 
šono. Taipgi vieneiliai arba 
dvieiliai sportiški modeliai, su 
kalnieriais to pačio materijolo 
arba iš odos. Puikus pasirin
kimas gerai padarytų kautų, 
apkainuoti labai žemai dėl šio 
specialio išpardavimo. Mieros 
moterims ir merginoms 36 iki 
44, specialiai po

Telephono Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioi pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago

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

1311 Rccter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. I

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

South S’ide ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. Yards 229G.

J. P. WAITCHES ]
LAWYER Lietuvys AdvoKatae

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn SL

Telephone Randolph 5584 Į
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė,

Tek: Pullman 6377. !

NUSIPIRK
TypewriteYį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos •
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

Overkautai
2 kelnių siutai. 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Nedėlioję, SpalIo OcMer 14 d., 1923

School Hali Svet., 48ta ir So. Honore gatv.

Fine for Lumbago e •
Mušte role drivea pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment* made 
with oil of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubcs; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

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

$5 1ld $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 Kfi
ir augščiau ’♦ M* ■

Vaikų siutai ir overkautai $8.50 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted S't. 
prie 14 St.

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

Nedčlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Spalio 11, 1923 Eilinis No. 27
-------- — -----------------------Į Į.  M 1 ■ II ' ’■ ■ I '  ' .............. ' 

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1789 So.

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

A. Urehelis, 10225 Peny Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
.1. Vili*. 2538 Charleston St.
.1. .1. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

Laiškas.
Drauge!
Buvau tau pasižadėjęs raši

nėti dažniau. Dovanok, kad 
taip ilgai nieko nerašiau. Bu
vo tam tikros priežastys.

Vis dėlto tu savo laiške, pa
skiausia rašytame man, pasi- 
jutokei iš mano neįvykdomų 
svajonių ir mane pavadinai 
“nepagydomu socialistu”. Ka
da aš tau kalbu apie sąžines, 
mokymo ir kitas laisves, tu 
pastebi, kad tos laisves jau 
valstybių konstitucijose garan
tuotos. Ir kam dar apie tai kal
bėti! Bet, drauge, tu vis ne
nori giliau į dalykus pažiūrė
ti ir todėl skaudžiai klysti. To
sios konstitucijų garantuoja
mos laisvės ir visų lygybė te
siekia tik piliečių prieš įstaty
mus. Brolau, o kągi reiškia 
tosios laisvės tam, kurs nei 
lailjo, nei progos tam pasinau
doti neturi? Ką gi reiškia lais
vė ir lygybė vargstančiai žmo
nijos daliai, kuri visą savo 
energiją privalo turėti įtemp
tą kovoje su šmėkšančiu kiek
viename žingsnyje badu, ką gi 
jai reiškia “garantutotos” kon
stitucijose laisvės, jei ne vien 
tik iliuziją ir karčią ironiją?

Įdomus iš tavęs vis dėlto, 
žmogus. Tu net sutinki, kad 
socializmas, galbūt, ^kada nors, 
įvyks, bet tik ilgos evoliucijos 
keliu,, kada žmonės bus prie 
to priaugę, kada jie bus persi-, 
ėmę brolybe ir kitų meile ir 
t. t. Ir daugelis taip galvoja. 
Drauguži, prisimink, ką aš tau 
parašiau pirmame laiške ir 
šio laiško pradžioj ir tavo klai-: 
da bus aiški. Juk tu atsakyk., 
man į kalusimą. ar dabartinė-, 
sc politikos ir ekonomijos są
lygose, apskritai kapitalizmo 
tvarkoje, galima to pasiekti? 
Dabartinė rėdą tuo ir pasižy
mi, kad vieni lėbauja, o kiti 
verkia, verkia skurdo ašaro
mis. Ar galimas toks svajoji
mas, kad pavergta darbo kla
sė kaip ekonominiai, taip ir 
dvasiniai, dabartinėse sąlygose 
išaugtų kokiais “dvasios ga
li imais”. Reikia atsiminti, kad 
svarbiausias žmogaus budo, 
faktorius yra aplinkybės, ku
riose tenka gyventi. Todėl ne
pakeitus politinių bei ekono
mijų įsąlygų, (išsGaulklejimats 
(kokio tu nori, kad butų gali
ma socializmą įvykinti) pla
čioms žmonių minioms yra ne
pasiekiamas.

Mums', socialistams, todėl 
pirmiausia ir rupi sukurti to
kias gyvenimo sąlygas, kad 
išnyktų iš vienos pusės žmo-< 
gaus ižmogumi lišnaud orimas/ 
o iš kitos pusės — kūno ir 
dvasios pavergimas. Ir tik tuo
met, — suvisuomeninus kapi
talą ir gamybą’ kuomet tikrie
ji gamintojai virs ir gaminimo 
įrankių savininkais, — atsi
dengs prieš žmoniją naujos 
kūrybos pers^cktyvosl). Ir tik

D Perspektyva — gabumas išreik
šti iš tolo matomus daiktus, kaip Jie 
akiai atrodo; čia suprantama, kaipo 
budimieji kūrybos pradai.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

Finansų Sekr. A. Baniene, 1G42 W.
<♦ Monroe St., Chicago, III.

ti/omet galėsime žmogų išauk
lėti į harmoningai išvystytą 
asmenį.

Laukti, kol sava i m i ateis to
ji 12-ji valanda ir mes galėsi
me pasakyti: “Dabar ūkį pra
dedame tvarkyti socialistiniais 
pamatais” yra vien tik dabar
tinei tvarkai, tikriau sakant, 
buržuazijai pataikavimas, šian
dien socializmas yra darbo 
klasės būties klausimas, ne 
svajonė ir utopija#) kokia, bet 
realus šių dienų kahisimas. 
Priartinimas tos valandos pri
guli nuo darbo klasės susipra
timo ir nuo jos sutartingų 
žingsnių.

Pasitikėti, kad naująją tvar
ką įvestų šio pasaulio galiu- 
na(i, viiešpataujančiiois klasės, 
butų per daug naivu. Socializ
mo įvykinimas nėra reikalas 
atskirų žmonių ar grupių. 
Prisiminki tik socialistus uto
pistus, jų įkurtus falangas ir 
bendruomenes, juk jų utopi
nis (svajonių) socializmas 
buvo galingas savo dideliu už
simojimu ir giliu ateities tvar
kos permatymu, bet praktikos 
žvilgsniu jis liko bejėgis. Ko
dėl? Todėl, kad socializmas 
yra reikalas ne atskirų žmo
nių ar grupių, bet visos visuo
menės, tos klasės, kuri yra 
daugiausia kapitalistų išnaudo
jama, būtent darbininkų kla
sės. Viso pasaulio darbininkai 
turi būti gyvai suinteresuoti 
socialistinės tvarkos įgyvendi
nimu, ir toji tvarka priguli 
nuto jų sutartingų žingsnių ir 
sąmoningos valios, pritaikin
tos prDe objektingo3) ekonomi
nio plėtojimosi proceso4). štai 
kodėl socialistai savo vėliavose 
įrašo K. Markso ir F. Engelso 
žodžius: “Visų šalių proletarai, 
vienykitės”.

Bet daugeliui dar ir šiandien 
socializmas tebėra tik svajo
nė, o kiti jį vadina tiesiog ne
sąmone. To svarbiausioji prie
žastis yra tai, kad kiekvienas 
žiuri į gyvenimą per savo kla
siniu^ akinius. Viešpataujanti 
klasė deda visas galimas pa
stangas, kad neištrūktų toji 
galia iš jų rankų ir darbininkų 
klasė nepaimtų valdžią. Bur
žuazija darbfiųjinkarns nusilei
džia tik per atkaklią kovą. Pa
imkime, pavyzdžiui, kad ir ko
vas už šventimą gegužės 1 d. 
Juk už ją liejosi kraujas bari
kadose, UŽ ją šimtai kovotojų 
gyvi supuvo kalėjimų rusiūto
se. Štai šiandien jau valsty
bės “pripažino” ją “Darbo ir 
tautų solidarumo švente.” Bet, 
deja, ir šiandien toji šventė 
tik karikatūra verčiama. Ir 
lengva suparsti kodėl: kapita- 
lista'ms svarbu, kad darbinin
kas nemurmedamas neštų sa
vo jungą. Todėl ar jiems gali 
butą pakenčiama gegužės 1 d., 
kurioje darbo 'žmonės išėję į 
gatves, parodo pasauliui, kad 
ir jie žmonės, kad ir jie nori 
gyventi. Vai, suprantama, bro-

2) Nejvykinama svajonė.
3) Nepriklausąs nuo atsklraus žmo

gaus pažinimo. t ,
4) Reiškiny*; ko nors kitimas, bu

rnai reikalingas pasiekhnui žšaombjd 
tikslo,

lau, kam toji šventė valstybi
ne pripažinta ir suprantama, 
kodėl Lietuvoje karo stovis ir 
karaliauja visokĮie kdmendan- 
tai... 1

Bet niekas neužginčys to fak
to, kad vienų turtingumas, ly
giai kaip kitų neturtas, yra so
cialinės tvarkos padaras, o ne 
nuopelnas ar yda vieno ar kito 
asmens ar klasės. Kapitalistinis 
vystymosi procesas vis didesnes 
žmonių mases įtraukia į darbi
ninkų klasės eiles, bet drauge su 
tuo kapitalo augimu auga ir dar
bininkų klasės galybė. Tai ka
pitalizmo duobkasiai. Tos klasės 
uždavinys yra įvykinti aukštes
nę ir teisingesnę ūkio formą — 
socializmą.

Baigsiu ir antrąjį tau laišką. 
Jeigu ką mano pastebėjimuose 
rastum tikrai įsidėmėtina, pra
šyčiau juos kada nekada ir gal
voje turėti- Aš ka’lbu į tąve, kaip 
liepia mano širdis ir protas, apie 
mano švenčiausius įsitikinimus. 
Argi aš galiu kitaip pasielgti? 
Mano žodžiai, tai mano persitik
rinimo žodžiai. Mes kiekvienas 
jieškome tiesos ir kiekvienas sa
vaip ją randame, mat, nevieno- 
ki yra pasaulėžiūros veiksniai. 
Bet aš manau'drauge su didžiuo
ju italų kovotoju G. Mazzini, 
kad: “Suklysti — tai yra nuo
dėmė, bet pažinti teisybę ir) ne
sielgti sulig ja — tai yra nuo
dėmė, kurią smerkia dangus ir 
žemČ”.

O svarbiausia, drauguži, mes 
privalome gyvenimą ne keikti, 
bet jį pašventinti.
(“žiežirba”) 1923 m.-VII-15 d.

» Dzidas Vaidulis.

Atsišaukimas 
į draugus 

darbininkus.
Visų šalių proletarai, 
vienykitės!

. ę. k + \ * * • .<

Draugai, darbininkai ir darbi
ninkės !

šiandie, rugpiučio 30 d., mes 
susirinkome Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VIII Rajono konferen- 
cijon aptarti savo organizacijos 
ir visos darbininkų klases reika
lus.

Mes visi darbininkai velkame 
sunkią naštą, kurią uždėjo mums 
viešpataujančioji išnaudotojų 
klasė, ir musų Visų uždavinys 
yra pasiliuosuoti nuo jos, einant 
išvien ir kovojant prieš savo iš
naudotojus. Todėl šiuomi mes 
kviečiame visus darbininkus dė
tis kaip į ekonomines, taip ir į 
politines savo organizacijas.

Politinė darbininkų organiza
cija yra Socialistų Partija, kuri 
yra Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo dalis. Amerikoje gy
venantys lietuviai darbininkai 
įeina į tą partiją, kaipo Lietuvių 
Socialistų Sąjunga.

Taigi, draugai, stokite visi į 
šitą organizaciją. Vienykitės! 
Dabar kaip tik yra 'laikas jung
ti į daiktą savo pajiegas, bend
rai šviestis ir bendrai ginti savo 
reikalus. Jei to nedarysime, tai 
musų padėtis eis vis blogyn ir 
blogyn. Tik dirstelėkim Euro
pon: dėl darbininkų nesusitari- 
mo tenai vis labinus ir labiaus 
įsigali reakcininkai militaristai- 
Vienoje šalyje po kitos jie stei
gia savo diktatūrą; Jau ir Vo
kietijoje militariziųo slibinas ke
lia savo galvą. Jeigu mes nesi- 
darbuosime,*tai nepajusime, kaip 
ir Amerikoje prasidės žiaurus 
darbininkų persekiojimas ir nai
kinimas tų teisių, kurias jie yra1 
iškovoję.

Atsiminkime, be to, tuos lai
kus, kada čionai nedarbo armi
ja siekė keleto milionų žmonių. 
Kas gali užtikrinti, kad neužil- 
gio ir vėl milionams musų drau
gų darbininkų nereikės ton ar„ 
mijon patekti ? Ir ką tuomet 
jiems gelbės net ir tos “laisvės”, 
kurias jie turi? Kol kapitalas 
viešpatauja, nedarbo pavojus 
nuolatos kybo ant kiekvieno dar
bininkė galvos. Tik pašalinus da
bartinę visuomenės sistemą ir 

įsteigus jos vietoje Socializmą, 
<tas pavojus išnyks.

Reikia tad mums subrusti Rū
pintis savo klasės reikalais. Nie
kas kitas to už mus nepadarys. 
Mes turime galią, tik reikia mo
kėti ją pavartoti. Reikia organi
zuotis. Stiprinkime savo politinį 
organizaciją — Lietuvių Socia
listų Sąjunga! Vienikimės su vi
so pasaulio darbininkais kovai už 
savo pasiliuosavimą ir geresnę 
žmonijos ateitį!
L.S.S. VIII Rajono Kohferencija.

Iš Lietuvos Socialdemo 
kratų partijos judėjimo
Griškabūdis (šakių apskr.). 

Ligi šio laiko šioje apylinkėje 
nebuvo jokios sociklistinės 
darbininkų oijgjanizacdjos. (Bet 
nuo 1923 metų pradžios socia
listų spauda čia nemaža ran
da skitytojų. Rugpiučio mėn. 
5 d. š. m. čia buvo sušaukta 
L. S. D. P. steigiamasis susi
rinkimas. Dienotvarkė buvo 
gana plati ir susirinkimas tę
sėsi apie keturias valandas. 
Susirinkę draugai gana daug 
kalbėjo ir gana daug iškūlė vi
sokių neatidėliojamų darbi
ninkams klausimų. Narių į 
kuojelę įsirašė 20. Nario mo
kesnis nustatytas 30 et. mėn. 
ir įstojimo mokesnio 1 litas. 
Sekantį susirinkimą nutarė 
šaukti už dviejų savaičių.

Daujėnai. — 19 d. rugpiučio 
įvyko L. S. D. P. Daujėnų 
kuopos narių ir prijaučiančių 
susirinkimas. Kuopa narių tu
ri 13.

“Socialdemokrato” pareina i 
Daujėnus apie 15 egzetinpl.

Yra keletas ir veiklesnių 
draugų ir įsirašė keletas nau
jų kandidatų.

Saločiai. Rugpftičio mėn. 12 
dieną įvyko Saločių L. S. I>. P. 
kuopos susirinikimais. Atvykęs 
Centro atstovas, Seimo narys 
drg. Daųkšys darė pranešimą 
apie s.-d. frakcijos seime dar
buotę, kovą darbininkų atsto
vų su besiplečiančia reakcija; 
taipogi papasakojo apie vidaus
----------------------  —,---------- -—

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 3159' 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 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Pcii*k^ 
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

A. L. DA VIDONIS, M. D
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Soa Halsted St., Chicago, UI. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

ir užsienio politiką, apie kade- 
mų pasikėsinimus pabloginti 
Lietuvos darbininkų padėtį, 
apie Hamburgo kongresą ir 
t. t., ragindamas darbininkus 
tvirtai stovėti kovotojų eilėse. 
Pranešimo klausyti susirinko 
apie 2—3 šimtus žmonių. Vė
liau ėjo kuopos narių pasitari
mas, ir tutomet k svečiai pasiša
lino. Naujų narių įsirašė 11, 
taigi kuopoje yra jau 22 na
riai.

Palanga. Rugpiučio 15 d. 
įvyl<Y> vietos L. S. D. P. orga
nizacijos steigiamas!: susirin
kimas. Į susirinkimą atvyko 
į 50 žmonių, išimtinai vietos 
ir apylinkės dvarų darbininkų. 
Pirmoje eilėje išklausyta pra
nešimų: a) iš seimo s.-d. frak
cijos darbuotės, b) iš partijos 
C. K-to veikimo ir c) apie mu- 
vsų partijos^ programą ir tak
tiką. Tuos pranešimus padarė 
drg. Kairys, Bielinis ir Mar
kauskas.

Pastačius klausimą apie Pa
langos valst. org. kūrimą, 22 
balsais nutarta įkurti Palan
gos vals. s.-d. organizaciją. 
Čia pat įsirašė musų organi- 
zacijon 28 draugai, sumokė
jusieji nario stojamąjį mo
kesnį. Po to išrinktas organi
zacijos komitetas iš 5 narių 
ir jiems pavaduotojų ir revizi
jos komisija. Susirinkimas už
sitęsė apie 5 vai. Visi draugai, 
dalyvavusieji susirinkime, iš
siskirstė patenkinti ir pasiryžę 
dirbti sunkų ir atsakomingą 
darbą.

18/VIII įvyko Palangos or- 
ganiz. 
riame 
mis ir aptarta šie klausimai:

kojnitėto posSdlis, ku- 
pasiskirstyta pareigo-

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien rtuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.

Ofiso Telefonas OT? W A Ali Busto Telefonas
Central 4104 1 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kam b. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telcphonę

Boulevard 2160
Valandos

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

DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis ų .

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan StH 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

8315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

a) darbidlnkų kliufoo steigi-Į 
mas, b) knygynėlio sudary
mas, c) laikarščio platinimas' 
ir daugelis kitų klausimų. De-j 
lei kliubo nutarta ištirti sąly-. 
gas, knygas knygynėliui orga- 
niz. nariai nutarė rinkti savo 
tarpe ir kreiptis. į Lietuvos 
draugus, (kad pradžiai paau-; 

kotų palangiškiams knygų jų 
knygynėliui. Be to nutarta 
platinti “S-tas” ir organizuoti 
jo pardavinėjimą.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 81 
Ofisas su Dr. J, F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 

VISO- 
prieš 
laike

kiose 
gimdymą, 
gimdymo Ir 
gimdymo.

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

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

kreip 
rasite

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometri^t, 

3639 W. Rooaevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNE(i
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfar 5574 
CHICAGO, ILL

Tek BH. 3138 
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

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

^■DR. HERZMAN -M

pa- 
mote- 

prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Išbara to rija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 418® 

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonail

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
. Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288®

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrht 
T«l. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat_ 

2-roe lubobe

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Phone Cicero 5526

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Dr. Helen M. Wisnow
LIETUVĖ DENTISTfi

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6, ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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vakar prie Dunne’o paša
linimo, dar buvo pilnam 
karštyje. Kuomet komuni
stai bus iššluoti iš darbi
ninkų unijų judėjimo, šita 
politinė švytuoklė ateinan
tį metą, gali pakrypti dar Į 
labiaus link trečiosios par
tijos.^
Tuo budu nėra abejonės, 

kad komunistai'atliko meš
kos patarnavimą Darbo Par-

18.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50

.75

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams_____ _____________
Pusei metų*...... .......................
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiam - - 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per n aliute jus J
Viena kopija L - -į 8c 
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui ( . 
Metams- ----------............... $7.00

Pusei metų______________  8.50
Trinas mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta) .

Metams................._.... ........—$8.00
Pusei metų............4.00
Trims mėnesiams______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
<!_ 1____ UPJF.'g JUll.U'-g'—t J —g. JHaBSlUBUa

Diskreditavo 
gerą dalyką.

Taip dabar jau susidėjo 
sąlygos, kad jie pakenkia 
kiekvienam dalykui, kurį jie 
ima remti. Darbininkų judė- 
jirfie jie šiandie yra lyg ko
kia piktžolė, kuri turi būt 
išrauta, jeigu norima, kad 
augtų ir neštų vaisių sveiko-' 
ji sėkla. Ir ji bus išrauta!

Komunistines pikt
žoles rauja ir 
meta lauk.

kas tuojaus nuvyko pas 
nuovados viršininkų, kuris 
pranešė dr. Žukauskui, 
kad Radviliškio piliečių 
vardu ir reikalaujant 
Radviliškio šauliams, jis 
uždraudžiąs vakarų. Šau
lių būrio vadas Krikšta- 
nas pasakė dr. Žukauskui, 
kad jei vakaras busiąs vy
kinamas, tai jis ateisiąs su 
visu savo štabu ir vakaro 
neįeisiąs.”

r Musų draugų laikraštis 
nurodo, kad sekančių ‘dienų, 
t. y. 2 d. rugsėjo mėnesio, 
Radviliškyje turėjo įvykti 
šaulių vakaras. Tad šauliai, 
matyt, dėlto ir sutrukdė so
cialdemokratų vakaro rengi
mų, kad nebūtų jiems kon
kurencijos.

Iš viso galima pastebėt, 
kad šauliai Lietuvoje labai 
dažnai pasirodo dideliais 
arogantais ir akyplėšoms, 
nesiskaitančiais nė su papra
stu mandagumu, nė su įsta
tymais.

stambios privilegijos piliečių' 
dąliai.

Privilegija yra dalykas, 
priešingas piliečių lygybės 
principui. Šita gi ginklų ne
šiojimo privilegija yra dar,, 
be to, ir pavojinga valstybei. 
Kas gali pasakyt, kokiam 
tikslui kartais gali tie gink
luoti būriai pavartot savo 
ginklus? Juk ginkluotų bu
rtų pagelba* kai kuriose ša
lyse įsigalėjo fašizmas; ki
tur tokie būriai dėvėsi pa
naudoti kitokiems nelabiems 
judėjimams.

Šauliai Lietuvoje pasta
ruoju laiku yra ne kartų vi
sai nemalonioje šviesoje pa
sirodę. Kaipo ginkluotos jė
gos, jų misijos naudingu
mas, matyt, jau buvo pasi
baigęs. Todėl bus ir gerai, 
kad jie padės ginklus, o už
siims sportu. '

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos
(Musų specialio korespondento).

(Tęsinys)

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija, kaip ir bu
vo galima tikėtis, atmetė su
manymų steigti Darbo Par
tijų. Ji patvirtino senųjų 
Gomperso politikų, kuri pa
taria darbininkams jieškoti 
sau “draugų” kapitalistų

Bet Darbo Partijos steigi
mo šalininkų konvencijoje 
pasirodė visgi ne mažai. Jie 
atstovavo dvidešimt-septy- 
ilioms tarptautinėms uni
joms ir valstijų federaci
joms. Pritarimas tai idėjai 
butų buvęs dar didesnis, jei
gu už jų nebūtų stoję komu
nistai. Štai, kų pastebi vie
nas laikraščio koresponden
tas apie pasireiškusių kon
vencijos delegatuose užuo
jautų Darbo Partijos ide- • • jai:

“Ji butų pasireiškusi 
dar stipriau, jeigu ne ta 

. aplinkybė, kad jų rėmė 
komunistai. Labai mažas 
skaičius tarpe tų, kurie 
balsavo konvencijoje už 
tokią partiją, yra arba g^al 
būt nė vienas nėra komu
nistai; bet ant jos buvo 
Fosterio-Dunne’o dėmė, o 
kpnvencijos pasipiktini
mas komunizmu, atvedęs

International Ladies Gar- 
ment Wbrkers’ unija, mato
ma, yra pasiryžusi visiškai 
apsivalyti nuo bolševikiškų 
šašų. Unijos viėe-preziden- 
tas Perlstėin praneša, kac 
iš jos tapo jau prašalinta 41 
“gręžikas”, daugelis jų įvai
rus viršininkai*

Pasak Vicė-prezidento, 11 
bolševikiškų unijos ardytojų 
tapo išmesta Chicagoje; be 
to, dar 3 suspenduoti tre
jiems metams, o 5 laukia tar
dymo. New Yorke pašalinta 
19 vieno skyriaus komiteto 
narių. 9 nariai yra pašalinti 
Philadelphijoje, 1 — Bosto
ne, 1 — Clevelande ir dar 5 
bus teisiami.

Visoje unijoje esu ne dau
giaus, kaip 300 bolševikiškų 
komunistų. Bet jie kėsinęsi 
įsteigti savo diktatūrų ant 
160,000 narių. Su tuo unija 
nesutiksianti.

Lietuvos visuome
nė ir klerikalizmas

Ir gerai!

Lietuvos šaulių 
smarkavimas.

“Socialdemokratas” rašo, 
kad Radviliškyje turėjo būt 
rugsėjo 1 d. viešas vakaras, 
surengtas tos vietos social
demokratų kuopos, bet jį su
trukdė Šaulių būrio vadas. 
Sako:

“5 valandų po piet (va
karas turėjo prasidėti G 

vai.) atėjo į salę du mili
cininku ir pranešė ren
giančiam scenų dr. Žukau
skui, kad vakaras esųs už

gintas. Draugas Žukaus

Musų dešiniojoje ir vidu
tinėje spaudoje buvo 
paskutinėmis dienomis 
pranešta, kad Lietu
vos valdžia pašalino šau
lius nuo lenkų pafrontės ir 
dabar visai nuginkluoja 
juos. Valdžia įteikusi Sei
mui įstatymo projektų, kuris 
draudžia šauliams nešioti 
ginklus ir paverčia juos pa
prasta sporto organizacija.

Kai kurie laikraščiai de
juoją, išgirdę apie tai. Kaip, 
girdi, galima tokių skriaudų 
daryti “Lietuvos nepriklau
somybės gynejems”! Bet 
mes negalime ’ sutikti su jų 
nuomone.

Savo laiku Lietuvos šau
tai galėjo atlikti naudingų 
patarnavimų kraštui, prisi
dėdami prie kovos su Lietu
vos užpuolikais. Lenkų už
plūdimo laiku ne tik šauliai, 
oet ir kitokie ginkluotų sa
vanorių burtai dalyvavo Lie
tuvos gynime. Bet ar gi bu
tų išmintinga, kad tie būriai 
ir toliaus nešiotųsi ginklus, 
tuomet ginkluota kova jau 
yra pasibaigus?

Butų kas kita, jeigu visi 
Lietuvos piliečiai turėtų tei- 
cę laikyti ginklus ir lavintis 
juos vartoti; tuomet nerei

kėtų kariuomenės. Bet kuo
met tokios tvarkos Lietuvo
je nėra, tai leidimas atski- 
riems būriams nešioti gink- 
us, reiškia suteikimų labai

Vakar musų skaitytojai 
turėjo progos patirti Lietu
vos savivaldybių suvažiavi
mo rezultatus, gyvai išdės
tytus musų bendradarbio, 
Kunigo,- straipsnyje: Tame 
suvažiavime tapė daugiaus 
kaip 60 delegatų atsirado 
tik vienas krikščionių demo
kratų pakalikas. Visais be 
išėmimo klausimais savi
valdybių atstovai priėmė nu
tarimus, priešingus viešpa
taujančiosios Lietuvoje par
tijos nusistatymui.

Tai liudija, kad Lietuvos 
visuomenė yra nusistačiusi 
prieš klerikalus ir jų politi
kų; Bet kodėl tuomet kleri
kalams pasiseka laimėt rin
kimus į Seimų ir dar pa
traukti savo pusėn tautines 
mažumas? 4

Todėl, kad visuomenė dar 
yra mepkai susiorganiza
vusi. •

Miestuose, valsčiuose ir 
apskrityse visuomenė jau 
turi tiek organizacijų, kad 
su jų pagelba pajėgia nuga
lėti juoduosius ta-demus, 
3et viso krašto plote tos or
ganizacijos dar yra persilp- 
nos. Klerikalai, mat,/ turi 
savo rankose galingų, am
žiais subudavotų, bažnytinės 
organizacijos mašinų.

Vienok, vartodami politi
kos tikslams bažnyčią, kleri- 

kalai patys naikina to savo 
įrankio galių, nes jie diskre
dituoja bažnyčių žmonių 
akyse. Ilgai tų kęsti vargiai 
norės ir tikintieji žmonės.

i

III. FINANSŲ REFORMOS 
PASTANGOS.

Be sutvarkytų finansų nėra 
įmanomas valstybės gyveni
mas.

Kad Vokietiją išgelbėti iš 
to^ bedugnes, ant kurios kam
po ji jau stovi, turi būti sut
rauktos visos šalies pajėgos, 
kad kaip nors reformuoti ar 
sutvarkyti finansus.

Koks gali būti ūkis, jei do
leris vakar kainavo šimtą mi- 
lionų markių, šiandie kainuo
ja du šimtu, o už kelių dienų 
gal jau visą\milijardą kainuos!

Normalinėmis sąlygomis, 
kad pravesti finansų reformą, 
reikalingais pąsit'ikėjĮimjas val
stybe, kaip viduje taip ir užsie
ny. Nei vieno, nei kito Vokie
tija neturi.

Bet Vokietijos padėtis tuo 
sunkesnė, kad ji turi reparaci
jas mokėti, kad kol Rphr’o 
konfliktas bus šiaip ar taip 
išspręstai, jokia finansų refor
ma apskritai nėra galima. O 
Rulir’o konfliktas ir yra ta 
priežastis, dėl kurios Vokieti
ja taip begaliniai 
smukti žemyn.

Nebekalbant apie 
dėl tos priežasties 
Vokietijos pramonė, kas nega
lėjo neatsiliepti į šalies finan
sus, tai dar tiesioginiai priver
tė: išplėsti' pinigų spausdinimą 
iki negirdėtų pločių.

Rtfhr’o srities darbininkai 
nedirba, bet jie turi juk gyven
ti, — pragyvenimo lėšas turi 
duoti valstybė.

Ir ne tik darbininkai, ir lais
vų profesijų žmonės, kaip an
tai visokie juristai, dailinin
kai, daktarai, irgi reikalauja 
paramos. Toji parama buvo 
duodama be galo, be krašto.

čia dar reikia priskaityti 
milijardus vokiečių inarkių, 
kuriuos sukonfiskavo prancū

zai. Vokiečiams tai kainavo be 
galo brangiai, ir jokios vilties 
neliko Ruhr’o sirties kovą lai
mėti. Ir juo vėliau 
tas bus išspręsta, 
čiams blogiau.

Ir štrezemanas, 
sas jo kabinetas, 
kaip galima greičiau tą kon
fliktą likviduoti, Pradėta ieš
koti su prancūzais susiprati
mo, pasiūlyta vokiečių ir pran
cūzų pramonei bendradarbiau
ti, ir nors Poincare dar spirias, 
bet iš visko matyti, kad štre
zemanas yra pasiryžęs daryti 
kuodidžiausių kompromisų, ir 
l<axl derybos įvyks, ir bus su- 
rasta bendra kalba.

Nuošaliai žiūrint, tai vienin
telis būdas išgelbėti Vokietiją.

Bet dešiniesiems taip neat
rodo, ir jie pasiryžę net namų 
karo nepasibijoti, by tik susi-

pradėjo

tai, kad 
prakirsta

tas konflik-
juo vokię-

kaip ir vi- 
susirupinęs,

pratimą su prancūzais sutruk
dyti. Žinoma, tokiomis sąly
gomis susipratimas sunkėjo, 
ir prancūzai, matydami tokias 
vokiečių monarkistų pastan
gas, neturi pamato būti ma
žiau užsispyrę. O be susiprati
mo su prancūzais, be šio ar to 
reparacijų klausimo sutvarky
mo, visos pastangos reformuoti 
finansus, nedavė jokio vaisio.

Tiesa, dabar Vokietija jau 
gyvena aukso valiutos \gyveni
niu. Beveik visos gyvenimo ir 
pramonės sritys veda apyskai
tą aukso markėmis ir atsilygi
na, padauginę aukso vienetą 
tam tikru koeficijentu, kuris 
atstovauja aukso markės ver
tybę. Gelžkelįai, viešbučiai, 
knygynai, spaustuvininkai, me
talo fabrikantai, cukro fabri
kantai, karčiamninkai ir tt. 
jau skaito aukso markėmis.

Bet iš to šaliai nei kiek ne 
lengviau. (Nes tie koeficientai 
kas dien auga, ir vistiek gyve
nimo nesutvarkysi. Odų pra
monė, pavyzdžiui, net įsisteigė 
odų banką, kur apyskaitų pa
matai! padėta “odų valiutą!” 
Panašius bankus steigiasi ir 
kitos pramonės sritys. Kiek
vienas miestas leidžia savo pi
nigus, kiekvienas bankas iš
duoda taip vadinamus apyvar
tos čekiuos, kurie kursuoja ly
giai su valstybės banknotais.

Pinigų, berods, tik tas ne
dirba, kas tingi...

Tuo»tarpu vokiečių valsty
bės bankas dėl neišmintingos 
operacijos ąu rėmimu vokie
čių markės, kad dirbtinai pa
laikyti jos kursą, labai pratuš
tėjo. Kad dabar tebebūtų val
stybės banke tie pinigai, ku
riuos savo laiku Guno valdžia 
išmetė į biržą spekuliantams 
susprogti, tai butų galima kas 
nors dar padaryti. Bet dabar 
valstybės kasa tuščia.

Kad sudaryti šokią tokią pa
ramą perėjimui į pastovią va
liutą, buvo paskelbta vidaus 
aukso paskola, kuri turėjo bū
ti apskaitoma doleriais, ir grą
žinta doleriais,
bonai nustatyta atatinkamai 
dolerių notoms, 
mažiausias bonas 4.2 aukso 
markės, kas lygu vienam do
leriui. Toliau ėjo du doleriai, 
penki, dešimts, 
tt., kaip yra 
Amerikos notos, 
iš tos paskolos, 
rezultatų — 500
so markių. I3.e:t tesurinkta vos 
septinta dalis, vos 75 milijonai 
aukso markių. Šitokia suma 
dėl Vokietijos labai menka. O 
tai reiškia, kad Vokietijos pi
liečiai savo valstybe nei kiek 
nepasitiki. z c

Dabar įsteigta taip vadina
ma svetimų valiutų diktatū
ra. Vadinas, norima visą esa
mą Vokietijoj svetimą valiu
tą sugaudyti, kad surinkti fon
dą, kuriuo rertiiantis butų ga
lima išleisti naujos valiutos 
notas, turinčias aukso vertės. 
Ir valiutos prekyba suvaržyta 
iki paskutinių galimybių, ir 
valiutų savininkai, nenori n tie
ji geruoju atiduoti savo valiu
tas valstybei, persekiojamai ir 
baudžiami.

Ir vis tiktai rezultatai labai 
nežymus. Pirmas to vaisius — 
begaliniai išsiplėtė juodoji bir
ža. Svetima valiuta pavienių 
spekuliantų dar labiau gaudo
ma negu seniau. Ir didelė da
lis to, kas seniau* butų galėję 
nueiti į bankus ir patekti val
stybės iždinei!, dabar patenka 
spekuliantų kišenėn, iš kur ne
galima jau taip Lengvai bciš- 
krapštyti.

[Labai maža vilties, kad pa
vyks veikiai surinkti kiek di
desnė suma, kad butų galima 
pereiti į aukso markių valiu- 
tą.Kaipo pareinamąją į aukso, 
valdžia nusprendė įvesti taip 
vadinamą ru'gių valiutą. Bet 
rugių kaina nepastovi, ir apie 
pastovumą rugių valiutos sun
ku ir kalbėti.

•Visos valdžios pastangos re
formuoti finansus rodo, kad 
piliečiai valstybe nepasitiki. 
Vadinas nėra elementarines 
sąlygos, kuria bųtų galima su
tvarkyti valstybės 
tą nepasitikėjimą 
kairieji ir dešinieji 
do, tarytum jo
skinti kam kitam, o ne Vokie
čių žmonėms. Jei patys Vokie
čiai nepasitiki, tai užsienis dar 
labiau.

ištrezemano kabinetui den- 
ka spręsti problemos viena už 
kitą sunkesnės, gal net kartais 
žmogaus pajėgas perviršijan
čios. Be susipratimo su pran- s 
euzais, finansų sutvarkymas 
nėra galimas. Susipratimas su 
prancūzais gali virsti obalsiu 
namų karui. Bet kas žino, ar 
tas karas neprasidės ir be šio 
obalsio ?
‘ Vokietijos pilietis Įgyvena
įvairiausiais gandais ir įvai
riausiomis baimėmis, ir jeigu 
turi kokį doleriuką, tai jis 
gludi giliai giliai užanty. Do
leris — vienintelis sutvėrimas, 
kuriam dabar pilnai tetikima. /

(Pabaiga)

finansus. Ir . 
kraštutiniai 
sėja ir ug- 
vaisiai teks

Net paskolos

Pavyzdžiui,

dvidešimts ir 
spausdinamos 
įkivo laukta 
labai 'kuklių 

milijonų auk-

Balys Sruoga.

Tekančios saulės rytų 
šalies žiburėliai.

Gražybė Tu Dangaus, ir Žemės meilė Tu!

Kas tapo su minia leliojamų ugnių, 
Kur šviečia švituriais juodybėje nakčių 
Užgesę jas tik vienas tavo spindulių!

Kai Tu, pasaulio Įkūrėjau, 
Pirmsyk užsidegei danguj! 
Ji visuomet tų džiaugsmų mena, 
Kai sutemų kasrytas gena!

Nakties tamsa—aguonų tapo skaistpma, 
Susijungė gaivai keturpradžia junga.

VII. Okeanijos gelmių 
prošvaisčiuose.

SAULEI GIMNAS

Jei Tu? neslėptume! nakčia šviesos savos, 
Ar būt skurdybė žvaigždžių taip pilna 

liepsnos?
Kas būt danguj?—Lyg žvaigždės ten ir 

netutaos!

Giesmė sutartinė

Kasrytmetis, kada aušroj
Lelioji Tujen šventę raudžių— 
Suviri>a žemė, lyg judroj, 
Ir kas tik gyvas—giesmę audžia. 
Lyg lukojos dūktų tėvų— 
Ir jų sulaukė—tarp liepsnų!

Ugnis tegieda bangą, neria jos krūtis, 
Banga, kaip garas, kįla; Oras—jos dalis; 
Ir Orus, kaip meilužis: Žemės glaudžias jis.

f ‘

Sutakėja žeme—sėklą bringdina savy. 
Vaiseja Meilė—bunda gyvastis diegly. 
Pažvelgi Tu—Visybe vėl ir vėl ugny !

Ink ės
Visatos dusia, kur iš aukštybių 
Nesiūlydama, n ea ušdama, 
Erdves liūliuoji ir šildai žemę 
Banga tapradžia negestama, 
Priimk, o Saude, gimy dienų 
Aukas ir giesmes vaikų tavų!
ž i n y s
O, Viešpatie, žengiąs ugninėje brėkštoj, 
Kurs skaidrini skliautus, kurs amžinas 

graznoj, 
Kurs kaip vainikas jaunas giodrės aukštu

moj!
Kai ūkanos žilėj, tarpe gaisrių sargų, 
Žvelgi—ir smenga užlaidos tamsos takų,

Mergelės
Kūrėjau rytmečio džiaugsmingas! 
O, Visagalis aukštumoj!
Kaip jos turėtų būt 'laimingos, 
Tavosios žmonos, valandoj 
Kai tirpti liaunas kūnas ima 
Nuo Tavo meilės palietimo!

Žengimas Tavo—vien gaįzdra.
Šviesiojo sandraugos—kaip uogos.
Nakties karionių grakštumą
Jau be sapningos skraistės mtoga. 
Tik Tavo viens staigus žvilgsnys— 
Ir visos paslaptys—ugnys’!

O, kaip gamta žėrėt turėjo 
Tų valandų judros, bangų,

I n k ė s

ž i n y s

Visybės Dušja! Be tavosios gaisrumos 
Pasaulis būt tiktai gudybė sutemos, 
Butų apmirusios ir marių platumos.

Nebūt Tavęsr—tai Žemė liūnas tebūtų, 
Ir •vendenyriai sunkų šviną teliętų, į 
Dangus J>ut rūkas, Oras—ūkana kapų.

Gaivitosna įsmigai, kaip lupos prinikai, 
Susupstė Orą pirmi Tavo žvilgesiai, • 
Pragiedrino) vilnis, ir Žemė—vien gausmai.

Mirksny s—ir viskas dūšia; tirpsta, ūkana,

Visatos Dūšia! O, SaulėILiepsna! 
Graznos Kūrėjau—ar vienas Tu? 
Ar priešlaikinės bepradčs pradžios 
Esi skelbėjas muųis iš daubų?

Jeigu tepildai tik savo yalią— 
Priimk guodimos širdžių visus! 
O jeigu raiški Vyriausio rėdą— 
Tavy 'Kuręjas iri mus tėjus!

Nunešk žarybę kluponių musų, 
Meldimų aistrų aušros metu !

Žara, kaip balsu, tu Jajam taiki— 
O, Tu, gaisriausias, mums Jis—tai Tu!

Sunkus klausimas.

Ponas, prijojęs kryžkelių® ir 
nežinodamas kur toliau pa
sukti, užklausė netoli stovin
čio gyventojo:

“Ar girdi! Pasakyk man, 
kur tie keliai eina?”

Žmogelis pasikasė pakaušį ir 
nenorams suinutmiejo:

“Biesai juos žino, poneli: aš 
jau senas laikas kaip čia gyve
nu, bet juos visados iš po nak
ties rasdavau toj pačioj vie
toj.”

žmonės
O, didis Viešpatie danguose!
Goriausias tėve iš tėvų!
Šviesk mums per mažius amžinuosius!
O, neapleisk vaikų savų!

. ..... . ................ - '■■■■■■■■■<

Miško Aidas.

Rožiy kelias.
Mano rožės — tyro kraujo, 
Mano rožės •— žemės jausmo, — 
Kur dairausi, kur keliauju, 
Vien verpetai juodo skausmą..

Kai keliauju — dangus liūdi: 
Tolių saulę svajos niaukia, 
Man ant kelio rožės gludi, — 
Kraujo putom žemėj plaukia.

Kąi nuilstu —sųolos kietos 
Lūkesiuose ašaroja, — 
Kraujo rožės Tau žadėtos 
Mano kelių jausmu kloja.

Mano ryto rožių kelias 
Veda kraštan nemarybių, 
.Nors po kojų vargas velias, — 
Aš keliausiu lig aušrybių!..

(L. Ž.)

/
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Kaip Lietuva atrodo dabar
Užvakar Mildos . svetainėje 

įvyko P. Grigaičio, “Naujienų” 
redaktoriaus, prakalbos.

Senai jau bebuvo į tą svetai
nę tiek žmonių prisirinkę: 
daugeliui teko stovėti pasie
niuose, nes pritruko sėdynių. 
Matoma buvo visiems įdomu 
išgirsti apie tai, kaip dabar at
rodo Lietuva.

Prasideda ir prakalbos. Pir
moje vietoje kalbėtojas pasi
sako, jog kokių nors sm u Ik me
ilingų tyrinėjimų apie Lietuvos 
gyvenimą jam nebuvę progos 
daryti. Tokiam darbui reika
linga daug laiko. Nes ir Lie
tuvoje jau yra nemažai statis
tinių davinių įvairiausiais klau
simais. Bet tokios medžiagos 
surinkimui! ir sutvarkymui 
reikia mėnesiai pašvęsti. Tad 
prisiėjo, turint mažai laiko, 
tenkintis skubiu tyrinėjimu, 
būtent, j kuotrumpiausį laiką 
pamatyti k uodą ilgiausia vietų 
ir žmonių, kad tuo budu? su
darius sau aplamą supratimą 
apie Lietuvos gyvenimą.

Seniau ir. dabar.
Po 18 metų sugrįžus atgal 

į Lietuvą jokių* akią veriančių 
permainų nepąstebiama, o 
ypač ūkininkų gyvenime. Jie 
gyvena tokiu jau gyvenimu, 
kaip ir prieš 18 metų. Tos pa
čios trobos, tik kai kurios jų 
labiau pakrypusios, pasenusios. 
Pasaulinio karo, dviejų okupa- 
pacijų žymių beveik kaip ir 
nebėra. Kur ir buvo apkasai, 
tai ir tie jau žole užžėlę. Iš 
kitur atvažiavęs žmogus var
gu dasiprotės, kad tose vieto
se ėjo kruvini mūšiai, jeigu 
jam apie tai nepasakys vietiniai 
žmonės.

Žodžiu sakant, ūkininkų gy
venimas beveik visai nepasi- 
varė pirmyn.

s 'Lietuvos laimė.
Tas faktas, kad Lietuvos 

gyventojų didžiumą sudaro 
ūkininkai, davė jai progos pa
lyginamai j trumpą laiką vėl 
atsistoti ant kojų. Jeigu Lie
tuva butų buvusi industrinė 
šalis, tai šiandien vargu butų 
buvęs toks dalykas kaip nepri
klausoma Lietuva. Pasaulinis 
karas ir okupacija tik todėl 
neparblošikė Lietuvos, kad ji■ 
yra žemdirbystės šalis. Net Vil
niaus, Lietuvos širdies, išpie
šimas neatsiliepė taip skau-j 
džiai ,kaip kad į vokiečius at-* 
siliepė Ruhro okupavimas, kur 
yra sukoncentruota vokiečių 
industrija ir anglių kasyklos.

Lietuvos miestai ir mieste-! 
liai yra tik salos ūkių juroje.! 
O juk visiems žinoma, kadi 
nukentėjUsį ūkį yra galima 
nepalyginamai Įgreidiau atsta
tyti, negu fabriką. Štai kodėl I 
į kelis metus Lietuva vėl įsten-! 
gė atsigriebti. .

Lietuva yra nepriklausoma.
Parvažiavus Lietuvon ypač 

metasi akysna tas faktas, kad i 
visose valdžios įstaigoje kal
bama lietuviškai. Po to kai 
ten buvo priprasta girdėti vien 
tik rusų kalbą, nauja permai
na daro malonaus įspūdžio. 
Eina oficieriai, valdininkai ar 
kareiviai ir jie visi kalbasi tar- 
pusavyj lietuviškai. Kareiviai 
dainuoja lietuviškai taip, kad 
net gerai išlavintas choras su 
jais negali susilyginti.

I Iiiter-nat’l Cartoon Co., A.
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Matant visa tai pradėti įsi
tikinti, kad Lietuva ištiktųjų 
yra nepriklausoma. O tai yra 
svarbus dalykas. Po pasauli
nio karo visos mažosios tautos 
ėmė bėgti nuo svetimo jungo, 
kaip vėžiai iš tarbos. Ir tai 
suprantama. Žmonėms toli 
gražu ne visvien ar priklausyti 
nuo kitos valstybes ar ne. 
Skirtumo nedaro tik dvarinin
kams ir turtuoliams, kurie ga
li išmokti kalbėti ir “po pols- 
kemu” ir“po francuskemu”. O 
šiaip paprastam žmogui, o 
ypač darbi niinkui, sudaro di
džiausio sunkumo, kuomet jis 
negali susikalbėti pė teismuo
se nė kitose valdžios įstaigose, 
kitas blogumas yra tas, kad 
priklausant nuo svetimų prisi
eina ir mokyklose svetima 
kalba mokytis ir kęsti 
visokios paniekos.

Tad kas ką nesakytų apie 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
vienok tai yra didelis žingsnis. 
Kai kurie tą nepriklausomybę 
vadina '“bulvine nepriklauso
mybe”. Bet šiokia ar tokia, o 
visgi tai yra nepriklausomybe, 

žmonių lėtumas ir nuoširdu
mas.

Parvažiavus Lietuvon vasa
ros metu, žinoma, pasijunti la
bai smagiai. Oras tyras, vis
kas skęsta žalumynuose. Žma- 
riės irgi niekur nesiskubina, 
nelipa ant Įžulnų taip, kaip 
Amerikoje. Eina jie sau iš
lėto, — kalbasi, juokauja. Su
tinka pažįstamą — sustoja, Už
sirūko papirosą. Atrodo, jog 
jie neturi nieko veikti, neturi 
jokio užsiėmimo'. Nėra susi
kimšimo gatvekariuose, nes 
nėra nė gatvekarių. Yra tik 
konka, kurią traukia kumelka. 
Ir ji traukia išlengva, taip 
kad galima išlipti ir paėjus kiek 
vėl įlipti į konką.

Žbnonėis lirgi vjisai kfitokie, 
negu Amerikoje. Jie nepapras
tai vaišingi, nuoširdus. Pas 

Puiki laivais ekskursija.

New York. Keleiviai kurie plau- Laivas Prezident Rooseyelt, kuris 
kioja ant United States laivu visuo- važiuoja daug keleivių į Bremeną, 
met yra pilnai užganėdinti ir dainuo- ypač turi prirengtus visokius^ prnen- 
ja visokias dainas ir žaidžia visokius gimus dėl žaidimo. Tie visi žaidimai 
žaismus plaukiodami tais laivais. netik suteikia daug smagumo, bet jie

Ant United States linijos laivų yra priduoda pasažieriams ir daug sveika- 
teikiama visokie geriausi ir patogiau- tos. ,. ‘ <
si parankamai, kiekvienas keleivis yra Laivas Prezident Harding, taipgi 
aprūpinamas visu kuo, kas tik yra plaukioja ant kurio galima rasti daug 
galima ir reikalaujama. Pasažieriai merginų. Jos čionai žaidžia ir dirba 
tarp savęs turi visokius žaidimus, taip tokius darbus kur namie būdamos, 
kad dienos jiems pasidaro pertrumpos. skaitydavo juos sunkiais darbais. Su- 
Šj metų labai daug važiuoja jaunų vy- kiai užima irgi nepaskutinę vietų ant 
rų ir jaunų merginų, jiems labiausiai tų patogių ir gerų United States lai- 
ii- patinka tas ant alivų važinėjimas. vų.

RAHUOS-AMERiKOC
LINIJA 9Bi'oadvay, Nev^ork.NY*

t LIETUVA.
.1 , PER HAMBUR.GA,PIIJ/0iĄ

/ ARBA. LIEPOJIĮ
1/ / Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
-/z/ Lietuviai važiuoja j Piliavą 
P/ Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
V VISA TREČIA KLESA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S'S. ESTONIA ..................  Oct. 17
SS. LITUANIA ................t..................  Nov. 7

„ TREČIOS KLESOS KAINOS f:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei lai v. ir žinia] kreipkitės nrie savo agentų

amerikiečius jausmai kaip tai 
atbunka. Per kelerius metus 
čia pažįsti žmogų, o vienok 
nėra to draugiškumo, kokis 
ten pasireiškia po kelių dienų 
pažinties.

Valdininkų savivalaivimas.
Amerikiečiai yra apsipratę 

su policininkais — nesibijo jų. 
Jeigu nežino kokios vietos, tai 
be niekur nieko jie prieina prie 
policininko ir klausia: “Mister, 
kur tokia ir tokia gatvė?”

Visai kas kita Lietuvoje. 
Ten į tvarkos dabotoją žmo
nės žiuri su nepasitikėjimu. 
Jeigu jie mato milicininką 
stovint ant kampo, tai jie ban
do tą vietą aplenkti. Ir ištiąsų 
tvarkdariai elgiasi kaip tinka
mi. O tai dėl to, kad jie ne
žino savo pareigų. Nežino, ką 
jiems įstatymai leidžia daryti, 
o ką ne. Be to nemažą blo
gumą sudaro neįmanomas ap
sileidimas valdžios įstaigose, 
kur dirbama tik iki 3 vai. po 
pietų. Ir dirbti taipgi nesi
skubinama. Žmonėms prisiei
na kelias dienas sugaišti, kol 
atliekama menkutis reikalas.

Štd1! vienas savivaliavimo 
pavyzdys. Klaipėdos geležin
kelio stotis. Dvi eilės, žmo
nių laukia atidarymo kasos. 
Netoli mito kasos stovi* vyru
kas. Stovi, kaip stulpas, nesi
judina, užstodamas kelią pa- 
sažieriams. Prieina prie jo 
stoties viršininkas ir prašo vo
kiškai pasitraukti iš kelio. 
“Nesuprantu!” — murmtelėjo 
vyrukas, ir nesijudina nė iš 
vietos. Po kiek laiko stoties 
viršininkas vėl prašcF jo pasi
traukti iš kelio. Pasigirsta 
naujas “nesuprantu”. Tąsyk 
viršininkas pašaukia stoties 
tarnautoją ir įsako jam praša
linti užsispyrėlį iš kelio. Pas
tarasis piestu stojasi. Girdi, 
kaip tai galima taip įžeisti 
šaulį. Įbėgo jis į komendanto 
buveinę ir pakėlė didžiausį 
skandalą.

Tokių reginių Lietuvoje gan 
tankiai pasitaiko.

Ūkininkų vargas.
Žmonės, o ypač ūkininkai, 

valgo dabar gal geriau negu 
prieš karą. Jie prisiaugino 
nemažai gyvulių, ir javai ne
blogai uždera. Bet visa bėda 
tame, kad jie neturi tų savo 
produktų kam parduoti. Mies
tiečiai palyginamai sudaro vi
sai menkutę /Lietuvos gyvento
jų dalį. Jie visko negali iš
pirkti. Su Vokietija kokios 
nors prekybos vesti negalinta 
Jos pinigai yra beverčiai. Ru
sai irgi amžini ubagai. Su len
kais santykiai tebėra įtempti, 
o priegtam ir> lenkų marke 
netoli bėgusi nuo rusiško' rub
lio. Žinoma, butų galima 
ūkio produktus parduoti An
glijai arba Švedijai. Bet Lie
tuvos žmonės nežino, kaip tai 
daryti. Juk vieną karvę arba 
grudų vežimą neveši į Angliją. 
Tai reikia siųsti vagonais, lai
vais. Reikia, kad ūkininkai 
butų susiorganizavę. O to 
kaip tik pas juos nėra.

Negalėdami parduoti 
produktų,

savo 
žinoma, ūkininkai 

neturi iš kur ištraukti pinigų, 
neturi kuo mokesnius mokėti. 
Skolinti pinigifs iš banko yra 
ne taip leųgva. Sakysime,

Sutaupysit Pinigų ant Anglių
Paukščiai ir Oro Žinovai Pranašauja Ankstybą Žiemą 

Jei jūsų anglių sandeliai dar nėra pripildyti, jus gerai padary
site jei tuoj užsisakysite nors dalį anglių žeimai. Daug pasivė
linusių orderių ir prasti kelai, gali suvėlinti jūsų vėlesnius orde
rius. Nieko nelaimėsite laukdami.

Bukite prisirengę prie pirmuti
nio šalčio.
Pasidarykite draugais su geru 
anglių pristatytojų — dabar — 
kuris apsaugos jus vėliau.

(gnsumers (ompany
•Fred W. Upham, Prezidentas 

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. Westem Avė. yra pasirengęs 
patinanti jums.

Charles Banvood, Manageris. Telefonas Lafayette5935.
Jei yra parankiu, ateikit asmeniškai dėl pažinties.

v—............................. ii  .............  , ii u......................————

65 skyriai visoje Chicagoje. Pasižiūrėkite j telefonų knygų ku
ris yra arti jūsų namų.\

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

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

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

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

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Į Lietuvą 22
12

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa- 
' tarnauja visiems lietuviams pasa
žieriams.

Nov. 24, Dec.
Nov. 14, Dec.

Oct. 31, Dec. 5
Nov. 10

NBW YORK, PLYMOUTn 
HAVBE-PARI8

LA SAVOJE Oct. 20,
PARIS ....... Oct. 24,
FRANCE .......
LAFAYETTE i—<• *

Vailokaičių bankas lupa net 
iki 100% palūkanų.

Litus įvedus.
Vokiečių markės katastrofi

nis smukimas skaudžiai užgavo 
Lietuvos žmones. Tų markių jie

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

American Line Su
... White Star Line sykiu

N. Y. — PJymouth — Southampton — 
Cherbourg — Ilamburg

Paprašti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St., Chicago, III.

Compafcrte

NEW YORK, VIGO (8PAIN). 
BORDEAUY

Rąžykite dcl žingeidžios aprašomos 
kaygutės Jūsų vietiniui agentui arba | 
didiii ofisų 18 State Street New York.

BERENGARIA
New Yorką kas Utarnlnkus 
persėdimas Southamptone. 
ypatiškai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

naujų

Karės taksų

•CUNARD
N LIETUVON PER 10 DIENŲ
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 

per Southampton^ ant Milžinų laivų
H AQUITANIA, MAUKETANIA
JJ Apleidžia 

Greitas
■ Lietuviai
■ Taipgi
■|' šiai j Hamburgą ant naujų laivų
H burnerių. 3čia hiena (j Piliau $106 50,' 

j Hamburgą $103.50).
■ $5.00
■ KELEIVIAI Iš LIETUVOS ,! 
g| sėda laivai! Piliavoj važiuojant i 
m Eouthamptoną ir ten persėda ant Mil- 
™ žinų laivų. Plaukia kas savaitė. •

Greičiausi laivai pasaulyje.
■ Informacijų dėl kainų ir reikalin
gi gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
n leiviams galite gauti nuo bile agento.
. , Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste
■ arba apielinkėj.
2 CUNARD LINE N
n 140 N Dearborn St-., I „
™ Chicago, Illinois

ui

&

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremcn

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

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 Roseland, III. 
Nedeliomis 9 iki 12.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

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

dieną.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Nšpropath

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

Patarimai dovanai.
, 324p So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedaliomis 9—12

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

DR. VAITŲSH, O. D. 
Lietuvi* w»»rialiHtan

Palengvins akių Tipkną, kurU 
efeti, priežastimi gai j skaudėjimo, 
■vaiglmo, akių apteififcio, nervuc«- • 
mo, skaudamą akių Laritį, atiU. 
nei ras akis, nuima ta 4 atitik
so trumparegystę ir ta 
renka teisingai akiniuc at
sitikimuose egzaminav.lM^r *®romas 
su elektra parodančia mrfi&usiaa 
klaidas. Speciali atyda atkreipiame 
i mokyklos vaikus.

Vai.: !• iki 8 v. Ned. lt I p. p. 
1545 West 47th žfk

Phone Boulevard 7569

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li- 
rų- . 1 °privatiškų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
gerinusį Ameriko
nišką i” -r'“ixpe- 
jišką blv'Ą gydy
mo. Dickllfi skai
čius žinoti^ ..įly
domų kasdien, per 
Dr. Ross, e įtei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį m-okestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

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

GYDYMAS ,
$50 už $12.50

Visą šitą, mėnesį, aš gydysiu visut 
atsišaukusius » pacijantus uz numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile koki^ negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuo jaus. Atsimink, aš duodu junvs tų 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtume! pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gycynr’ 
žinomi] medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mari n 
337 W. Madison 
Chicago, III.

DAUTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 rri 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad ft 
t esu pasekmingas 
ir prieinamas, ai . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul VVasarma* 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligęs, ar ne. Persitikrinkitl Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
S laukte plaukia į mano gydymo kam- 

arius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

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

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. JUL
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Kaip Lietuva atrodo 
dabar

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

buvo prisirinkę tūkstančiui, 
/ūkininkai skaitė markes tie
siog bonkomis. Kurie buvo ap
sukresni, tie įsigijo kokių nors 
prekių — patvarios vertybės. O 
kurie to nepadarėr tai jų mar
kes nuėjo niekais. Litus įvedus 
daugelis savo markių nė neniai 
nė į litus. Girdi, tegul vaikams 
palieka tos markių bonkos, kad 
jie žinotų, kaip turtingi 
btfvome... , ■

mes

Apšvietimas.
Lietuvos žmones yra tamsus. 

Skaityti jie nėra pratę. Prieg- 
tam iš senosios gentkartes ke
lintas tik ir tegali paskaityti. 
Ačiū tam visoje Lietuvoje tėra 
tik du dienraščiu, kuriuodu ne
ša leidėjams nemažo deficito. 
.Jau iš to fakto galima spręsti, 
kad su Lietuvos apšvietimu 
reikalas yra visai blogas, 
jai.'nesniais žmonėmis irgi 
kokie popieriai. Retas jų 
tėra lankės mokyklą. Visa
tis gludi priaugančioje gentkar- 
tėje, kuri dabar lanko mokyk
lą. Tie jaunuoliai jau kitaip 
žiūrės į gyvenimą, nebebus to
kie konservatyvus. O lankančių 
mokyklas jaunuolių dabar pri- 
nkaitoma 'Lietuvoje desetkai tū
kstančių.

Su 
ne- 
irgi

Buvusieji amerikiečiai.
Tik koks vienas nuošimtis 

buvusių amerikiečių sugebėjo 
prisitaikyti prie Lietuvos sąly
gų, yra patenkinti savo gyveni
mu. Visi kiti keikia Lietuvą 
susiriesdami. Jie tuoj važiuotų 
Amerikon, jeigu galėtų.

Ir tai suprantama. Lietuvę n 
jie važiavo be jokio plano. Pa
rvažiavę manė kalnus nuversiu. 
Pasitarė su savo giminėmis jie 
kibo į įvairius biznius, neturė
dami apie tų biznių vedimą nė j 
mažiausio supratimo. Į įspėja
mus jie atsakydavo: “Never 
mind”, mes amerikonai, mes ži
nome, kaip reikia biznis vesti.” 
Ir nieko stebėtino, kad taip pra
dėti bizniai sunyko, kaip du
rnai. Na, o pražudžius pinigus 
nieko daugiau nebelieka daryti, 
kaip tik keikti.

Kiti vėl parvažiavo ant ūkių. 
Nuo to darbo jie visiškai at
prato. Kokis, sakysime sma
gumas buvusiam Amerikoje 
kriaučiui vilktis čerepoku pas
kui žagrės ir žiūrėti, kaip aukš
tai. saulė ir ar greit ji nusileis? 
Toks gyvenimas yra tiek npo-

bodus, jog stebėtis reikia, kad 
musės neišmiršta...

Ir išviso didžiausi amerikie
čių klaida yra ta, kad jie va
žiuoja visai nepatyrę Lietuvos 
gyvenimo sąlygų. Važiuoja, ne
žinodami kuo ten verstis, ką 
daryti.

Ką reikia remti Lietuvoje.
šiandien Lietuvoje yra vie

nas svarbiausių klausimų orga
nizacija ir apšvietimas. Reikia 
remti organizacijas, kurios ko
voja už darbininkų būvio pa
gerinimą. Lietuva negali lauk
ti išganymo ne iš Maksvos, nė 
iš Rymo, o turi brendinti savy
je tas spėkas, kuriomis pasilai- 

Iko ten demokratija. Jeigu uki- 
ninkivms reikia organizuotis, 

į tai tuo labiau tatai reikia daryti 
darbininkams.

Apie kultūrinio darbo rėmi
mą daug nėra reikąlo kalbėti. 
Visi žino, kad pirma žmonės tu 
ri apsišviesti, suprasti savo rei
kalus, o tik tada jie galės tin
kamai valdytis. Lietuvoje da
bar daug neteisybių įvyksta tik 
todėl, kad žmones nesupranta 
savo pilietinių pareigų.
Ar galima laukti Lietuvoje re

voliucijos.
Lietuvoje nepasitenkinimas 

yra didelis. Visi nepasitenkinę 
visais. Ant valdžios kalnai ver
čiama. Ūkininkai jaja nepaten
kinti ir net valdininkai aukštie
siems ponams rodo kumščias.

I kišenėje. Taip dalykams esant 
revoliucija, rodosi, jau turėtų 
įvykti. Bet kas taip mano, tas 
klysta. Ko, ko bet revoliucijos 
mažiausia Lietuvoje tegalima 
tikėtis. Nors žmonės yra nepa
sitenkinę, bet jie mato, jog (Lie
tuvoje nepalyginamai yra ge
riau* gyventi, negu nusibankru
tavusioje Vokietijoje arba des- 
potingoje Rusijoje, kur žmo
nėms galvos ima suktis bes
kaitant milionus markių lx?i 
rubliu.

O priegtam ūkininkai, kurie 
sudaro didelę daugumą Lietu
vos gyventojų, yra labai kon
servatyvus elementas ir jokių 
revoliucijų nekels.

Tad yra tuščias dalykas kal
bėti apie revoliucijos galimybę 
Lietuvoje dabartinėmis sąlygo
mis. Gyvenimas ten progresuos 
išlėto ir artimoje ateityje nega
lima tikėtis stambių permainų.

PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

5EVER05 GYDUOLES UZ1AIKU
v >ĄEIMYND5 $VEIKATĄ

ir reumafiško uždegimo galima 

pasekmm^ai išgydyti su

lt!

į

SEVERAS 
gotharDOL

?i

Išt»

į
Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo. tinimo, raumenp šfyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

s KAINA JO /R &O CCHTA4.

KlobskRe pas aptiekoHUs*

į >W. F. SEVERĄ CO.
' ceoarrapids, iowa

JONAS MACIKAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
spalio 9 dieną, 9 valandą vaka
re. Paliko nubudime sūnų An
taną, dukterį Juzefą, vieną bro
lį ir vieną seserį Amerikoj, 2 se
serį ir tėvus Lietuvoj. Paėjo 
iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų 
parapijos, kaimo Kanapinškiš- 
kių. Laidotuvės bus 13 dieną 
spalio iš namų 4054 S. Rockwell 
St. į Ndkalto prasidėjimo bažny
čią iŠ ten švento Kazimiero ka
pines. Meldžiam gimines ir vi
sus pažįstamus atsilankyti į pa- 
grabą ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nubudę
S’unus, duktė, brolis ir sesuo.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyĖiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kvieciam-i prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

RUIMAS rendai vienam ar 2 
vaikinam. Ruimas su visais 
parankumais. Prie mažos šei
mynos. Kreipkitės

819 W. 34th PI.

Grigaičio kalbos turinys. Su
prantama, kad šiame aprašyme 
gal daug kas yra nepaminėta. 
Bet jau ir iš aprašyto skaityto
jai turės supratimą apie paju
dintus prakalboje klausinius.

—K.Sėjikas.

Gyvybės atsiradimas
Iš kur ir kaip atsirado gyvy

bė? žingeidžiausia prelekcija 
bus, kurią skaitys Dr. A. J. Ka
ralius ateinantį sekmadienį, 
spalių 14, Raymond Institute, 
10:30 valandą ryte. Paskaitas 
rengia Mokslo Draugai.

Visi turėtų susidomėti šia 
prelekcija, nes Dr. A. J. Ka
ralius daug rengiasi prie jos.

Jau padaryta gana daug iš- 
kaščių <lel prisirengimo.

Manoma, kad pritruks vietų 
šiai prelekcijai, nes visi nori 
žinoti iš kur atsirado gyvybe.

— Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. — Komitetas.

Cicero Lietuvių Pašalpos kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penktadienį, spalių 12 d., 7:30 vai. 
vak., Liet. Liuosybės name.

Bukite laiku, nes turime daug įvai
rių pranešimų, kuriuos padarys komi
sijos dėl rengiamo gruodžio 30 d. va
karo. — Kliubo koresp.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, spalio 11 d., 8 v. v. Davis 
Sqaare parvo svet. Visi nariai-ės su
sirinkite, nes yra labai svarbių reika
lų apsvarstymui. ' — Valdyba.

“Apšvietos” Jauniį Mergaičių cho
ro generalinė repeticija vyks ketvirta
dienį, spalių 11 d., 7:80 vai. vak., 
Fellowship liuli, 831 W. 33 PI.

Visos choristes malonėkite atvykti, 
nes musų choras spalių 14 d. turės 
dainuoti “Mildos” svetainėje, 8142 S. 
Halsted St.

— S'ophie Stankaite, rašt.

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

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

— Valdyba.

North Side. — Rytinės žvaigždės 
paš. ir Pasilinksminimo Kliubo balius 
bus šeštadienį, spalių 13 d., Meldažio 
salėj. Pradžia 7:30 v. vak. Kvie
čiame publiką atvykti ir turėti gra
žios pramogos. — Komitetas.

“Birutės” rėmėjų metinis susirinki
mas įvyks petnyčioj, spalio (Qct.) 12, 
1923, Birutes Konservatorijoj, 3252 S. 
Halstod St. 8:30 v. v. Visi rėmėjai 
pribukit nes tolesnis santikis su Bi
rute bus svarstomas. —• Valdyba,

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą spalių 
14 d., 1 vai. po pietų, J.' Malinausko 
svetainėje.

Dabar yra gera proga stoti j musų 
draugystę, nes įstojimo mokesniai ta
po sumažinti. —, Valdyba.

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
:dant Naujienų darbininkai geriaus 
;alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda* 
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių* rakandų, kambarių 
u ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jieėl'oji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimaiuH.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
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 pamatytsit 
musų sūnų praneškit mums už ką bu
sim labai dėkingi arba pats sūneli 
sugrįžk.

Kazimieras ir Ajęota Bumbulai 
6229 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

JIEŠKAU savo pusbrolio Petro 
šniaukšto, Kazimieros Sniaukštaitės, 
po vyru Adomaitienė, 9 metai tam* at
gal gyveno Philadelphia, Pa. iš Lietu
vos paeina Gūbrių kaimo, Šilalės pa
rapijos, Kauno i’ėdybos. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą. K. 
šniaukšta, 4544 Wentworth * Avė., 
Chicago, III.

SENIEMS PAŽĮSTAMIEMS
Meldžiu visų senų pažįstamų atsi

liepti. o aš parašysiu kiekvienam iš 
šito šilto krašto, kur auga visokie 
vaisiai.

V. NARMONTAS,
P. O. Box 322, Fairhope, Alabama.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos vienam ar 

2 vaikinams ar merginoms, šilto van
dens Apšildomas, modemiški patogu
mai. Randasi pietvakarynėj dalyje 
miesto.

W. VALANTINE,
6338 So. Mozart Sttreet, 

Phone Republic 3490

APSIVEDIMAI.

; ;VYRŲ
REIKIA —

Dešrų prikimšėjų.
Ątsišaukite

PURITY PACKING CO. 
3247-51 W- 47 St.

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

1942 W. 47th St.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba -našlės, nuo 35 iki 47 fnetų, ale kad 
butų be vaikų. Aš esu 40 metų naš
lys, turiu 2 vaikus, 7 ir 9 metų. Aš 
turiu farmą. Katra mylit ant farmos 
gyventi, prašau atsišaukti laišku, sy
kiu prisiųskite ir paveikslą. J. Lapas, 
R. 1, Scotvlll^, Mich.
---------- ---------------- r---------------------

JIEŠKAU merginos ar našles 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 345.1

REIKALINGI lietuviai Life ir Ca- 
sualty, Insurance Agency. Geras už
darbis ir lengvai parduodami kont
raktai dideles ir senos Insurance 
ganizacijos. Atsišaukite pas

JOHN D. SIMANS, Manager, 
9008 Commercial Av, S. Chicago,

Phone So. Chicago 0355

or-

Ill.

REIKALINGA apysenio žmogaus, 
kuris negali sunkaus darbo dirbti, bet 
gali namų darbą padaryti, plauti 
grindis, langus Jr tt. Geram žmogui 
gera alga. Kambarys ir valgis.

Kreipkitės
MR. GADEIKO

1606 So. Halsted St. Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicago j ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone I.awndale 0114.

REIKIA real estate pardavinėtojo. 
Mes turime gerą progą vyrui kuris 
gali kalbėti lietuviškai ir kuris nori 
sunkiai padirbėti real estate biznyje. 
Patyrimo nereikia.

JAMES A. BURKE & CO. 
3107 W. 63 St.

Atdara vakarais ir nedėliomds

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA bučerne ir gro 

šerne arba mainisiu ant loto ar 
automobiliaus.

Atsišaukite
4600 S. Francisco Avė.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina arba 

moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 California 
Terrace. Tel?Buckingham 4485.

REIKALINGA moteris prie 
vaikų kitokio darbo nėra, mokes
tis ir užlaikymas. Atsišaukite, 
615 W. ISth St. Klauskite ken- 
džių krautuvėj.

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

( ‘ f
Atsišaukite. ?• :

1418 W. 22 St. 
RATHĘPRNE HAIR & 

RIDGWAY CO.

REIKIA — > h«
10 patyrusių moterų sortavi- 

mui regsų.
P. GOLDMAN

. 1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA merginos ar moters- 
prie namų darbo, šeimyna ma
ža, gera užmokestis. Kreipkitės 

5124-26 University Avė.
Tel. Dorchester 0613

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA
Tuojau reikalingas patyręs bučeris: 

darbas ant visados; didelis užųiokes- 
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

REIKALINGAS porteri j sa- 
liūną dirpti, pusamžio žmogaus, 
gera mokesnis, burdas, golis ir 
gera vieta dėl gero žmogaus. At- 
sišaukit 2907 S. Union av.

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. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

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

REIKIA patyrusių assemble- 
rių prie coil springsų ir helicalf 
viršų. Darbas nuo štuk,ų.

Atsišaukite
Englandėr Spring Bed Co. 

3961 Lowe Avė.

MEKANIKAMS ATYDA.
Parsiduoda didelė “repai r shop” 

su/visais įrankiais ir bizniu. Gero pa
siūlymo neatmesime. Atdara nuo 8 
ryto iki 9 vai. vakare.

Atsišaukite
4257 So. Kedzie Avė.

BIZNIO PERMAINOS 
Turiu parduoti gerai apsimo
kantį cigarų ir saldainių krautu
vę. Gera proga geram žmogui.

Atsišaukite
2348 S. Hoyne 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 California. 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 BARGENAII

ANT pardavimo grosernė, la
bai geroj vietoj; ilgas lysas, 5 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukit
2858 W. Pershing Rd.

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubi 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno 

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
nanvas 2 flatai po 4 kambarius; su 
elektra ir maudynėm; beismanatas ir 
2 šantės užpakalyje; kaina $5,000, pu
sę pinigais, o kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas mu
ro namas 2 flatai po 6 puikius kam
barius; viskas įtaisyta pagal naujos 
mados; pirmam flate karštu vandeniu 
šildoma; kaina $14,000, apie $6,000 pi
nigais, o kitus ant morgičio lengvais 
išmokėjimais.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
atsilankykite diena ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz vedėjas 

4034 Archer Av. (prie California Av.)

NEKURIE TIKRI BARGENAI

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

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, gerai biznis daromas, turi būti 
parduota tuojau, negaliu vienas ap
žiūrėti, renda pigi, keturi kambariai. 
Atiduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

5135 So. Halsted St.
Tel. Bolevard 1524

PARDAVIMUI pekarnė, bal
tos ir juodos duonos ir taipgi vi
sokių keksų, labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas pirmas, tas nesigailės.

1434 So. 49 Ct., Cicero, III.

BAktlĖNAS
Parsiduoda laikrodininkystės krautuvė 
gera vieta 14 met. buvo laikoma per tą 
patį savininką. Priežastis pardavi
mo, savininkas serga ir turi važiuoti 
gydytis į Califomiją.

S. BARRY,
4551 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevar d 2285

PARDAVIMUI bekernė geroje sve
timtaučių apielinkėje, krautuvė ir 6 
kambarių flatas, lotas 60x125. Par
duosiu viską pinigais arba ant išmo
kėjimo. Savininkas eina lauk iš biz
nio.

CHAS. DOMKE, 
7241 S. Halsted St. Vincennes 2563

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
šiltu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

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

4104 S. Campbell Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučemė; biznis iš
dirbtas tarpe visokių tautų. Nu- 
pirksit pigiai. Priežastiš parda
vimo—’ligra. Greitai turi būt par
duota. 1003 W. 32 St.

DIDELE PROGA
Parsiduoda gera vieta minkštų gė

rimų baras ir gasolino stotis ant di
delio bulvaro, 20 mylių nuo Chicagos. 
Sužinoti galite vakarais

4352 So. Mozart St.
Telephonc Lafayette 4346

PARDAVIMUI pieno važiojimo ve
žimas ir arklys. Mes sutinkam duoti 
pieną dėl išvažiojimo, tas kuris nu- 
)irks vežimą ir arklį. Nupirksit už 
>igią kainą.

Kreipkitės
8251 Emerald Avė 
Tel Boulevard 0727

PARDAVIMUI barbemė. Biz
nis senas ir gerai išdirbtas 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
iš Chicagos.

1120 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne, apgyventa visokių tau- 
;ų, biznis gyvuoja 27 metus. 
Priežastis pardavimo, liga. Bar- 
genas. J. Ališauskas, 5018 So- 
Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Pierce Arrow, limozine 7 sėdynių 
labai gerame stovy j, nauji tairai, 
tinkamas dėl graboriaus arba 
livery biznio. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bizniavo loto. 
Kam toks yra .reikalingas atsi- 
šaukit nuo 7 iš ryto iki 9 iš ryte 
Tek Canal 2339.

2 flatų frame, 5 ir 5 kambarių, 
furnace šildomi, aržuolo trimingas, 
garadžius rendos $90 j mėnesį, vienas 
blokas nuo 63 gatvės ir Kedzie. Kai
na $7,950. Išmokėjimais pagal su
tartį.

5 kambarių mūrinė cottage, fumace 
šildoma, aržuoliniai trimingai, naujai 
malevota ir dekoruota, porčiai su sie
teliais ųr nu0 audros langais, netoli 63 
gatves Ir Robey, Kaina greitai par
duodant, $6,500, pinigais $2,500.

KEDZIE REALTY CO.
6245 South Kedzie Avė.

BARGENAS!
Toks retai pasitaiko. Parsiduoda 

automobilius “Jevvett” 1923. modelio, 
uždarytas 5 sėdynių, 6 cilinuerių, ma
žai važinėtas. Nupirkau fanna ap 
leidžiu Chicagą. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

3210 So Halsted St.
t

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

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI , 3 aukštų su gerai 
įrengtu beismantu, mūrinis namas. 
Elektra, maudynės ir visi geri įtaisy
mai. Nupirksite už prieinamą kainą. 
Kreipkitės prie savininka kas die-

3131 So. Emerald Avė.
1 lubos

ną.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 
mūrinis namas, karštu vande 
niu šildomas, 50 pūdų lotas, 2 
karų garadžius.

. 3592 Archer Avenue

PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Geros 
įplaukos. Matykite:

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

arba 7 vai. vakare

ŠTAI BARGENAS!
6 pagyvenimų mūrinis namas su 

son parlares visi flatai naujausios 
mados, namas 7 metai kaip statytas, 
rendos neiškeltos, neša j menesį $345. 
Parsiduoda už $27,600. Reikia turėt 
$10,000 cash. Namas randasi naujoj 
kolionijoje, dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas

WM. GRITIĘNAS, 
3241 So. Halsted Sa. 
Tel. Boulevard 5066

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti:, namus 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz 
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, .

8114 So. Halsted St.

BARGENAS ant Bridgeporto 3 fla
tų po 6 kambarius, vanos ir sinkos, 
baltos porcelinės, kieti florai, beiz- 
mentas pleisteriuotas. randos į mėne
sį neša $90. Kaina tik $7,500.

Atsišaukit pas-
JOS. AUGAITIS.

751 W. 31 St., Phone Yards 6296

MODERNIŠKAS 8 flatų na 
mas. Furnace ir pečiumi šildo 
mas. Ugnavietė ir knygoms kei- 
sai, 4 ir 5 kambarių flatas. Ren
dos $3,828 į metus. Kaina 
35,000. Tas yra tikras barge- 
nas, veikite tuojau.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, netoli 63 ir Justine 
St., 5 ir 6 kambarių, kieto me
džio grindįs, fumace ir pečiais 
šildomas, 2 karų garadžius, na
mas labai gerame stovyje. Kai
na $9,500, pinigais $3,000.

SHEEHAN WITOUS & CO- 
1654 W. 63 St.
Prospect 1910

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

Prospect 1910

PUIKUS tuščias kampas, šiaur
rytinis kampas 64 gatvės ir Mozart 
St., 60 pėdų iš fronto. Gatve ir Saly- 
gatviai ištaisyti ir apmokėti, savinin 
kas nužemino kainą iki $3,000, grei 
tam pardavimui išmokėjimais. Me. 
turime daug kitų bargenų Marquett< 
Manor, praperčių, rezidencijų ir biz
nių. Atdara vakarais ir nedėliomis.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63 St.

PARDAVIMUI biznio prapertė 
Tame namas, 3 flatų, 3-4-6 kambarių. 
Yra krautuve su gyvenimui kamba
riais. Geras pasiūlymas. Įplaukų 
laugiau kaip $100 į mėnesį. Agentai 
aeatsišaukite.

Savininkas
2815 W. 38th St.

MORTGECIAl -PASKOLOS

HALSTED biznio narnai^ šiaur-va- 
karinis kampas 35 Place ir Halsted 
St., yra 3 krautuvės, yra brangi tuš
čia vieta užpakaly dėl garadžiaus, lo
tas 25x260, rendos $270 į mėnesį 
Kaina $32.000, morgičius $16,000 ku
ris pasibaigs 5 metus, ši prapertė 
eina brangyn kasdien. ('

JAMES A. BURKE & CO. 
3107 W. 63 St.

Antrų morgičių paskola — $500 
’ki, $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
uno 1 metams už paskolą. $1,000, 
-nenesiniais išmokėjimais ir jei title 
iėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž *title ekzaminaciją, revenue stam- 
ias, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

POtlTAGE PARK

Naujas, moderniškas 2- flatų 5 ir € 
cambarių namas, platus lotas, 2 karš
io vandenio plantai, netoli Portage 
Park, Montrose ir Laramie Avė. Nie- 
<o negali būti geresnio ir labiau mb- 
derniškesnio, kaip šis namas. Pinigais 
$4,700, kitus išmokėjimais,

MARK0W
5031 Irving Park Blvd.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.


