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Francija afmete sutartis su Ruhr 
fabrikantais

Marijampolės Realės Gimnazijos Mokytojai

Dvi Vokietijos valstijos 
priešinasi diktatūrai

Rusija prisižada užmokėti * 
skolas Franci jai

Francija atmetė sutartis su 
Ruhr fabrikantais

Dėlto, kad Vokietija atsisakė 
mokėti tiems fabrikantams.

PARYŽIUS, spalių 18. — 
Sutartis su Otto Wolf, vienu 
didžiausių Ruhr fabrikantųų 
Ruhr (listrikte, dėl atnaujinimo 
niokęjimo talkininkams kontri
bucijos prekėmis, liko Franci
jos valdžios atidėta i šalį, dėl 
Vokietijos valdžios atsisakymo 
atlyginti jam ir kitiems fabri
kantams už pristatytus talki
ninkams anglis ir koksą.

Patirta, kad kelios kitos su
tartis, delei kurių tarp Vokieti
jos fabrikantų ir okupantų ko
manduotojo gen. Degoutte bu
vo vedamos derybos, tapo at
šauktos delei kanclerio Stres
emanno įspėjimo, kad Vokieti
ja negali dabar užmokėti fab
rikantams.

Premjeras Poinearė nedavė 
jokio formalinio atsakymo į 
Stresemanno kontribucijos no
tą, kurią įteikė Vokietijos ats
tovas Hoesch, nors pasikalbė
jimas tarp jų tęsėsi 15 minu- 
Y*— * ■ < Mčaų.

Vokietijos atstovo nota dau
giausia kalba apie Vokietijos 
negalėjimą mokėti kasyklų ir 
dirbtuvių savininkams už pris
tatytas talkininkams prekes ir 
anglis, ypač laike dabartinio 
reorganizavimo šalies finansų, 
paleidimo apyvarton naujų pi
nigų ir atšaukimo beverčių po
pierinių markių.

Valdžios įkvėptoji presą tvir
tina, kad Vokietija negali da
bar turėti iliuzijų po šio pasi
kalbėjimo tarp Hoesch ir Poin- 
care ir kad Stresemannas tu
rįs suprasti, jog tolimesni • išsi
sukinėjimai nieko gero neduos. 
Poincare aiškiai pasakęs, kad 
Vokietija turi mokėti kontri
buciją prekėmis ir laike dabar
tinio sunkaus periodo ir kad 
jokis išrišimas kontribucijos 
klausimo nepalies Francijos 
naudojimą užgriebtųjų Ruhr 
industrijų. ,
Belgijja linkstanti prie Anglijos

Didėjantis Anglijos ir Belgi
jos susitarimas kontribucijos 

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

*
Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
gieciams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.

šiandie, Spalio 19,
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd PI.

Kviečia KOMITETAS.

i dalyke gręsia palikti Franciją 
izoliutą, jei Poincare ir toliau 
laikysis savo politikos.

Anglija ir -Belgija pilnai su
sitaikiusios dėl Belgijos patie
ktų pastabų . (kontribucjijos 
klausimu, kurias franeuzai bu
vo palaidoję iki dabar. Dabar 
tos pastabos, prieš franeuzų 
norą, liko paduotos kontribuci
jos komisijai. Anglija pilnai 
pritaria Belgijos pienui. Jam 
prijaučia Italija ir Japonija. 
Jungt. Valstijos nebalsuoja ko
misijoje, irgi pritaria belgams, 
taip kad tik viena Francija tani 
pienui priešinasi.

______________ ’ \
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. Dvi Vokietijos valstijos 
priešinasi diktatūrai

Skelbia Berlino diktatoriams 
kovą. Berlinas atsako pasiun
timu į ten didesnės kariuo
menės.

BERLINAS, spalių 18. — 
Dvi Vokietijos valstijos, Sak
sonija ir Turingija, kurias val
do komunistai ir socialistai, 
atvirai pasipriešino kanclerio 
Stresemanno diktatūrai.

Vokietijos kabinetas veikiai 
sirtiko priimti iššaukimą ir ne
paprastame susirinkime nuta
rė suteikti valdžios spėkų ko- 
manduotojams ■ pilnas galias 
versti tas valstijas vykinti val
džios įsakymus. Prieš tas dvi 
valstijas bus griebtųsi aštriau
sių priemonių ir jokių švelnes
nių priemonių nebus toleruoja
ma.

Saksonijos ginkluotos dar
bininkų kuopos busiančios pa
naikintos, net jeigu reikėtų 
stvertis ginklo, o Turingijai 
nebus leista suorganizuoti sa
vo respublikonišką armiją. Pa
dėtis yra labai rusti.
Saksonija atmetė Berlino ul

timatumą.

Saksonijos socialistas pre
mjeras Zeigner pareiškė, kad 
militarinis gubernatorius gen. 
Mueller davė jam trumpą- lai
ką atsakyti į ultimatumą. Bet 
Zeigner nieko į ultimatumą ne
atsakys ir leis, kad ultimatu
mo laikas išsibaigtų. Jis įspėjo,

Stovi (iš kairės į dešinę): Pranas Braidys, paišybos mokytojas, žerimen Smojtekienč—franeuzų kalbos, Antanina Va
laitienė — gamtos; Juozas Žiugžda — lietuvių jr rusų kalbų, Izabelė Natkevičiutė — lietuvių ir rusų kalbų, Juozas
Liudžius —j teisių ir politinės ekonomijos. Sėdi: Stasys Totorius — matematikos ir kosmografijos, direktorius Jonas
Valaitis — matematikos ir fizikos, Amanda Pudymaitytė v(įk.ieČ‘fų kalbos, Petronėlė Liudienė — istorijos ir Ado
mas Lastas (ptfetas Adomas Juodasis) lietuvių kalbos, oi mokykla yra vienatinė laisva gimnazija Lietuvoje.

(Šiandie šios gimnazijos reikalu yra šaukiamas draugijjų valdybų susirinkimas. Taipjau* žr. šios gimnazijos atsi
šaukimą į amerikiečius lietuvius vakarykščiame Naujienų numery).

kad Vokietija nesigriebtų ne- 
konstitucinių priemonių, ko
kiomis grūmoja gen. Mueller 
Gen. Mueller ultimatumas gi 
reikalauja, kati komunistų ir 
sodialistų gynimos .'organizaci
jos butų panaikintos ir kad jos 
atiduotų ginklus, nes bus grie
btųsi prieš jas karinių priemo
nių. Socialistai atsisako pasi
duoti, kaip jie sako, “juodąjajm 
reichstvehrui,” kuris tik sie- 
kiasi- sutriuškinti pažangųjį'j ly
dėjimą, kad paskui pagelbėjus 
įsigalėti monarchistams.

Saksonijos parlamentas pil
nai remia premierą, kuris sa
ko, kad kancleris Stresemannas 
diktatorines spėkas naudoja 
tik prieš darbininkus ir grie
biasi priemonių prieš Saksoni
ją prašant Bavarijos reakcio
nierių valdžiai.

Turingija su Saksonija.
Turingijojs , gi darbininkų 

valdžia paskelbė Stresemanno 
diktatūrą nekonstitucijine ir 
kad ji todėl reorganizuos savo 
gynimos spėkas ir stos išvien 
sU Saksonija kovon su diktato
riais. Turingi jos valdžios gal
vos Froelich išleistoj prokla
macijoj sakoma, kad Turingi
ja stovi už Vokietijos respubli
ką kartu su Saksonija ir kito
mis darbininkų valdžiomis, ku
rios bus suorganizuotos ir si
jomis sudarys bloką, kad iš
laikius šalies vienybę. Prokla
macija sąko, kad kapitalistai 
pagelba reakcingų militarinių 
gubernatorių ir diktatorių sten 
giasi išpėšti iš darbininkų vi
sus laimėjimus, kuriuos jie ap- 
laikč per desėtkus metų sun
kios kovos.

Turingijos valdžia siūlo už
griebti tikrąsias vertenybes, J- 
vesti užsienio prekybos mono
polių ir uždrausti dirbtuvįpš 
Užsidarinėti be jokios priežas
ties, uždedant ant jų aštrią kon 
trolę.. Už tą, sako proklama- 

ei ja, valdžia neatlaidžiai kovo
sianti.

Siųs daugiau kariuomenės.
Berlino valdžia sužinojusi, 

kad Saksonija atmetė gen. Mu- 
eler ultimatumą, nutarė i tuo- 
jaus pasiųsti iš Prusijos 28 ba
talionus '(reichsM’ehro' sustipri
nimui 15 batalionų, kurie jau 
yra Saksonijoje ir kuriais ko
manduoja gen. Mueller.

Berlino valdžiai atvirai yra 
labai susirūpinusi, nes grįšią 
iškilimas civilinio karo ir gal 
Vokietijos susiskaldymas.

PII1LADELPHIA, Pa., spa
lių 16. — Devyni darbininkai 
apdegė ar visai sudegė eksplio- 
zijoje Midvale Steel Co. dirb
tuvėse.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie šavo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEME.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Rusija prisižada užmokėti 
Francijai skolas

Jei Francija pripažins bolševi“ 
viky valdžią.

PARYŽIUS, spalių 18. — 
Rusijos valstybes banko dire
ktorius Scheinmann tikisi, kad 
jį už kelių dienų priims užsie
nio reikalų ministerijos vedė
jas Peretti įgelia Rocca ir fina n 
su m misteris Lasteyrie.

Bolševikų atstovas yra prisi
rengęs paduoti pasiūlymą pri
pažinti caro sflblas Francijai, 
kurios siekia 15,00(>,<MM),000 au
ksinių frankų $3,000, (XX),000), 
jei Francija sutiks pripažinti 
bolševikų valdžią Rusijoje.

Visos Francijos piliečių nuo 
savybės Rusijoje bus sugrąžin
tos, išėmus viešojo aptarnavi
mo įstaigas, kaip gcležinkc- 
rius, elektros ir gaso dirbtuves 
ir tp., už kurias bus atlygin
ta I,kitokiomis konoesijjonvs, 
daugiausia aliejum ir minera
lais.

Scheinmannas bando išgauti 
Francijos valdžios leidimą Ru
sijos bolševikams paimti savo 
žinion skyrių senosios caro val
džios banko Paryžiuje, kurį ve 
dč Petrogrado amunicijos ka
ralius Putilovas.

Scheinmannas taipjau mano 
įsteigti kreditus Rusijos auksi-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 18 dieną, užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų .............   $5.19
Danijos 100 markių ............  $17.60
Finų 100 markių ....... ... S2.72
Francijos 100 frankų .........- S&02
Italijos 100 lirų $4.56
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių 15c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.55
Olandų 100 kronų ,...........  $39.25
Švedijos 100 kronų ............   $2&68
Šveicarijos 100 famkų ....... $17.&6 

niais rubliais keliuose žymes
niuose Francijos bankuose, kad 
užmokėjus Už bolševikų nupir
ktas čia medžiagas.

Scheinmannas pakartojo či- 
čerino< reikalavimą Genujoj, 
kad Rusijai butų suteiktas ma
žiausia dešimties, o gal ir dau
giau metų moratoriumas.

Francijos finansų ministeri
jos valdininkai yra labai opti- 
mistingi dėl pasekmių Schein- 
manno apsilankymo Paryžiuje. 
Tvirtinama, kad Scheinmannas 
turi pilnus Maskvos įgalioji
mus pripažinti Rusijos prieš
karines skolas ir jis jas for
maliniai pripažins, jei bus pa
siūlytos tinkamos sąlygos.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt.

Chičagolll.

Tuo pačiu laiku skaitoma 
svarbių dalykų, kad butų nu
spręsta apie reikalus Francijos 
bankų, kurie dabar yra skaito
mi atsakom in gaiš už prieškari
nes ir karo skolas jų skyrių 
Rusijoje, nors tie skyriai dar 
1917 m. liko bolševikų konfis
kuoti. Ypač tai rupi vienam 
didžiausių Europos bankų, Cre- 
dit Lyoimais. Šis bankas labai 
nukentėjo nuo konfiskacijų ir 
dabar gavo iš Versalės sutar
tim įsteigto maišyto arbitraci- 
jos tribunalo nuosprendį, kad 
jis turi užmokėti visas skolas, 
užtrauktas prieš bolševikams 
Užgriebiant to banko turtą.

Miestas bėga nuo palvinio
OKLAHiOMA CiYy, Okla., 

sp. 16; — Dar niekad North 
Canadian upė nebuvo taip pa
kilusi kaip dabar ir 15,000 gy
ventojų apleido savo namus 
įieškodamies saugesnės vietos. 
Daugelis namu jau užlieta.

Betgi pastaruoju laiku van
duo pradeda nuslugti ir kaip 
išrodo, pavojus didelio potvi- 
nio praeina. Bet gyventojus 
laukia milžiniškas darbas. Visi 
rūpinasi miestą taip aptverti, 
kad potvynio pavojus sumažė
tų, be to reikia rūpintis ir pa
bėgėliais, Jkad jiems (suteikus 
maistą ir patsogę. Pabėgėliai 
gi kenčia didelį vargą.

Gal streikuos motery ruby 
siuvėjai

ChlCAGO. — International
Ladies Garment Workcrs
Cnion prezidentas Perlstein 

paskelbė, kad tos unijos pildo
mosios tarybos susirinkime, 

kuris dabar yra laikomas Mor- 
rison liotely, bus svarstoma 
apie galimybe streiko 5,000 
moterų rūbų siuvėjų Chicago- 
je lapkričio 1 d. Darbininkės 
rengiasi streikan už pakėlimą 
algų ir už įvedimą kolektyvio 
tarimosi. Daugiau kaip 200 mo
terų rūbų siuvyklų yra orga
nizuotos.

Šiandie — nepastovus, vei 
kiausia lietus; šalčiau.

Saulė teka 6:05 v., leidžiasi 
6:06 v. Mėnuo leidžiasi 11:01 
v. n.



Kas Dedas Lietuvoj

sus ir suvargę, 
savų organizacijų 
kas budintų jų

KELMĖ, (Raseinių apskr.).
Miestely ir apylinkėje yra 

daug darbininkų, nes Kelmės 
valsčius gana didelis ir jame 
daug dvarų; miestely gi yra 
keletas įmonių: 2 odų dirbtu- 
vi, malūnas su tartoku ir kit. 
Bet darbininkų dauguma tam- 

Neturėdami 
jie neturi 

susipratimą, 
laikraščius.

Nenuostabu, kad kunigų ir 
buožių talkininkė, darbo fede
racija, randa čia pasekėjų ir 
stengia darbininkus 'mulkinti. 

Darbininkų tarpe atsiranda ir 
susipratusių, socialdemokra
tams prijaučančių. Tik 
nebūdami .organizuoti, 

paveikti į atsilikusius 
draugus.

Pastaruoju laiku musų

patys 
negali 

savo

drau-

sociaMemok ra t ų orgaaiizaci ją. 
Kuomet ji įsikurs, kunigine 
darbo federacija, reikia tikėtis, 
sutirps bematant.—K. J.

Šundaktariai
Utena, 

feldčeris 
Daugalių

<;ia yra apsigyvenęs

miesčiuko. Prieš ka- 
laiką gyveno Sibire.

šiam. skyriuj. laiku 

nuo laiko gvildensimo rei

kalus Įdomius būsiančioms 

molinoms Ir molinoms jau
ny kūdikiu.

Kūdikių aprūpinimas Ir po- 

nčjlmaa yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai Ir taniai 
ir mes jaučiame, kad lai 

yra dalykas, k ar Į mes ta
rimo reguliaritkats laiko
tarpiais atvirai Ir . laisvai 
pergvUdsaU..

kUDIKIų 
IjEROVĖ S SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Dabar gi, grįžęs Lietuvon, dar
buojas prie Utenos apskr. li
goninės. Be to užsiiminėja 
privačia praktika t. y. priimi
nėja ligonis pas save k davi
nėja receptus, kuriais liepia 
imti vaistus tik Daugailių 
vaist. pas p. B. Vitkų. Kodėl 
tik Daugailiuose? O p.. Vitkus, 
išdavęs vaistus jo receptais, sa
vo vaistinės vardo neišrašo ir 
tų pačių receptų negrąžina. 
Kodėl taip daroma4, irgi nesu
prantama? Va vienas gal dau
gelio atsitikimų:

Viena \moįtervškė apsirgo 
akimis. Norėjo kreiptis pas 
daktarą, bet sutikus p. feldčerį 
A. Č., kuris tuojau ir pašildė 
išgydyti ją. Moteriškė sutiko, 
nes manė, kad pigiau bus.

Pasikvietė pas save (į savo 
ambulatoriją), apžiurėjo akį ir 
pasakė: “Tamsta per dvi, tris 
dienas sveika busi; akies už
degimas, — tai niekai”. Davė 
vaistų, išrašė receptą ir lifcpė 
imti vaistus Daugalių vaisti
nėje. Gydosi, o akis nei kiek 
geryn neina, bet labiau sukti 
pradėjo ir nustojo mačiusi. 
Nebeiškęsdama materiškė vėl 
važiuoja Utenon pas 
Palikta jo ligoninėje, 
kelių dienų tas pats 
pranešė, kad akies jau 
begalima išgydyti, nors kad 
važiuotų ir kraštai! svieto.

Receptus, daktaro parašytus, 
nuo bonkučių nusiplėšęs ir ne- 
begrąžinęs, nors moteriškė ir 
praši ilsi, 
na, kad 
kuriuos jam buvow 
pinigai, irgi pasiėmė iš krep
šelio, nors moteriškė ir protes
tavusi. Taip moteris, nusto
jus akies ir apvilta “gerada-. 
rių”, atsidavė Dievo valiai. O 
nelaimė, tik tas skaudėjimas 
nedavė moteriai ramybės, ir 
buvo patarta jai važiuoti Pa
nevėžin. čia ji pasigydė į tris 
savaites ir grįžo visai sveika. 
Taigi kyla klausimas ar turi 
teisės p. felldčerfai savarankiai 
gydyti ir receptui rašinėti?

vę veltui, ir geriausiomis gaisro 
priemonėmis ugnies nebūtų už
gesinę. Tolesnį gaisro plėtimąsi 
sulaikė ten augą medžiai.

Ugny žuvo apie 38 dešimtinių 
sėjimo javai. Kumiečiai tikėjo 
išsikalsią grudų duonai ir sėk
lai, tačiau visų metų prakaitas 
nelaimingai žuvo.,Nuostoliai sie
kia arti 50,000 'litų.

Dabar kumiečiai nusiminę vai
kšto ir nežino kas daryti, nė 
laukai dirbti, nė ingiai sėti, nes 
sėklos neturi. Nelaimingiesiems 
reikalinga skubi pagalba, kitam 
apie 10 vargingų dvarų kumie- 

; | čių šeimų prislėgs žiauri bado 
letena. (L-va).

Išeis satyros žurnalas 
“Kultuvė”.

Nuo š. m. spalių mėn. ims 
eiti mėnesiinis iliustruotas sa
tyros meno žurnalas “Kultu
vė”, kuri lig šiol ėjo laikraš
čio pavidalu tik kartą per me
tus, balandžio 1 d. “Kultuvėj” 
sutikę bendradarbiauti įžy
miausi rašytojai, puhliciistal, 
poetai, dailininkai ir šiaip 
visuomenės veikėjai.

Iš Vilnijos

jau

Penktadienis, Spal. 19, 1923

Pralaimėtas streikas

daktarą.
bet po 

feldčeris 
visai ne

Ypatingai pažymėti- 
savuosiuš vaistus, už 

sumokėti

Didelis gaisras

Mažeikiai. Federacininkas 
Beržinskas, atvažiavęs į Mažei
kius ir norėdamas pasirodyti 
darbininkų užtarėju, gegužes 
26 sukurstė Gliršmiano dektu- 

kų fabrikos darbininkus strei
kuoti. Darbininkai buvo ne
pasiruošę streikuoti ir streikas 
pralaimėta.

Paralimėto streiko pasek
mės buvo liūdnos: 7 veikliau
sieji draugai tapo paliuosuoti 
nuo darbo, negaudami net 
kompensacijos. Darbininkai 
padavė darbdavį teisman; rug
sėjo 3 bus nagrinėjama byla, 
bet maža vilties ją laimėti. Kai 
kurie tamsesniųjų tos fabrikos 
darbininkų prigulėjo pirma 
darbo feddracijos brgariizaci- 

ko verta 
iš jos pa-

toj fabri- 
darbinin-

tik iy2—

jai. Dabar patyrę, 
federacijos pagalba, 
bėgo.

Dabartiniu metu 
koj dirba apie 100 
kų. Uždirba: vyrai 
tus dienai, moterys
2 lit. Pačioje dirbtuvėje negir
dėtas nešvarumas, per kiau
rus stogus lietus Ii ja.

Darbininkams neatidėliojant 
reikia stoti profesinei! sąjun- 
gon ir gintis suvienytomis jė
gomis. Tuohiet negales ap
gauti darbininkų nei darbo fe
deracija, nei darbdaviai. (S_d.).

KAUNAS
Vagystė.

Alekso-

Rekvizavo “žiburėlio”

Vilniuje yra “Žiburėlio” 
draugijos prieglauda, kuri glo
boja daugiausia mokslo metų 
vaikus. Pereitais metais prie
glauda turėjo butą Žvėryne. 
Prieglaudos vedėjas p. Stašys 
turėjo tą prieglaudų apleisti, 
taigi atremontavo miesto cen
tre vasarą savo namus, į ku
riuos mane perkelti prieglau
dą. Bet lenkų valdžia, nenorė
dama, kad lietuvių prieglauda 
butų miesto centre ir geruo
se namuose, rekvizavo juos.

Žydus meta lauk.
Jau seniau yra valdžios pa- 

iš Vilniaus Žydų 
arieisiti butą, 

Žydai

butą.

reikalauta 
bendruomenės 
kuriame ji dabar yra. 
to rdi'kakrvlimo nepatenkino,
teisindamies, kad tie namai 
jiems prigulį. Dabar vyriausy
bės delegatas padavus (bend
ruomenę teisman.

Bolševikai peša lenkus.

Lenkų laikraščiai dažnai 
skundžiasi, kad bolševikai pe
ša jutos, dabar “Slowo” rašo, 
kad 19 IX būrys bolševikų už
puolė lenkų policiją m. Ko- 
lodki, Vileikos apskr. ir gero
kai apkalę ją, atėmę kas jiem 
patinka, išdūmė Rusijon. Du 
lenkti polioistai sužeisti. J.K-as

Pasėlių stovis Klaipėdos 
krašte

.liarna labai pakenkė nuolatinis 
lietus; orui nepagerėjus ir ne- 
pradžiuvus — pasėliai tose vie
tose turės žūti. Miežiams paken
kė musės (Tephritis), derlius 
pertai žymiai sumenkėjo. Vasa
rojui daug žalos padarė žvirb
liai ir varnos. Miežiai ir kvie
čiai jau nukirsti ir-dalinai suva
lyti. Avižos daugumoje dar ne
pribrendusios ir jųjų suvalymą 
tegalima bus pradėti už poros 
savaičių. Bulvėms žemose vieto
se drėgmė pakenkė — jos ma
žai užmezgusios ir pradeda pu
ti. Vidutinėj dirvoj bulvėms ne
daug tepakenkta — sulig virkš
čių stoviu galima tikėtis nema
žo derliaus Žemai stovinčių pie
vų pirmoji daga dar nevisai su
valyta. Del gausaus vandens kol 
kas nėra ką nė manyti apie su
valymą atolo. L/tingos šio mė
nesio oto sąlygos žymiai trukdė

Į'J. 1U f ■ 1 ■W ■1*1.10." MtiyiMmi

.suvalymo darbus ir iš dabarti
nių 'lytingų ir nepastovių oro są
lygų galima spėti, jog šių me
tų -rugių sėja bus surišta su di
deliais keblumais ir abejotina, 
ar pavyks visuotinas užsėji- 
mas.

šių metų derlius, anot kores
pondentų pranešimų rugpiučio 
mėn. iš dalies pamėginus javus 
kulti, visam kraštui vidutiniš
kai nuo ha centneriais numato
ma:

žiemkenčiai rugiai — 33,9, 
žiemkenčiai kviečiai 30,3, vasa
riniai rugiai 26, vasariniai kvie
čiai 26,9, miežiai 31,1, avižos 32, 
žirniai 26,2 ir vikiai 28,5.

Ar jus žinote, kad
Emigracija iš Lietuvos tik gali būti 
moterų ir vaikų, o visi kiti stiprus 
vyrai turi pasilikai namie? Ar jus 
žinote, kad Helmar Turkiški cigaretai 
yra padaryti išdirbejų augščiausios 
rųšies'Turkiškų cigaretų pasaulyje?

F

Puikus Balius
Rengia

Draugystė Apšvietimo Broliu

Subatoj, SpaliHctober 20 d., 1923
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI.,

Pradžia 7:30 vai. vak.
Užprašome visus jaunus ir senus ant šito puikaus Baliaus, kur 

galėsit linksmai vakarą praleisti ir linksmai pasišokti, ba muzika 
bus net iš Paryžiaus. Kviečia KOMITETAS'.

NOREMIAŽU! 
PIRKTI, PARWąiTI AB MAI-f 
NYTI VISADA ^VJPFJTES * 
FC. • ’3S. TAS JUMS BUS { 

ANT. NAW0S. t

S. L FA8I0NAS CO.

809 W. 351h St.,
Tel. Boulevard 0611 B?

PADAROM PIRKIMO PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam [inigus ir 
Parduodam Laivakortes?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-1) 

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

r
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Apstus Miegas Apdraudžia Sveikatą 
Ju-sij: Kūdikiui.

Reguliariški laikotarpiai nejudomo 
miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilsio gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiai dingsta. 
Kūdikiui patogiausia miegoti vienam. 
Kambarį reikia gerai išvėdinti. Matra- 
sas turi būti lygus ir iš bovelnos, plau 
kų arba vailoko. Paduškos nereikia; 
bet jei norima tai galima patiesti šva
rią, sulenktą skarelę po galva. Mie
go iššaukimui kambarį reikia pritam- 
sinti. Reikia vengti kūdikio supimą, 
ir kitus nuraminimo budus. Atmink, 
kad miegojimas yra įgimties paprotis 
ir turi ateiti gamtiškai. Vengk visų 
gyduolių dėl miegojimo, nes jos visos 
labai pavojingos rankose neprityrusio 
asmens'.

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas kū
dikis bus alkio išbudinamas. Perpenė- 
tas bus neramus nuo suirimo vidu
riuose. Sveikų kūdikių niekad nerei
kia budinti, kaip tiktai dėl penėjimo. 
Vienok, dėl permainymo sušlapintų 
drapanų tą taisyklę galima perženg
ti. Kūdikiai tuoj pramoksta prabusti 
penėjimo laikui, ir nėra stebėtina, 
kad kūdikis po trijų mėnesių įpran
ta miegoti ištisai visą naktį, praįt>us- 
damas tik dėl penėjimo pavakary, ši
tame amžy kūdikis turi pramigti bent 
du sykiu po dvi valandi per dieną, 
ryte ir po pietų. Kūdikiui augant, vie
no snustelėjimo užtenka, bet patarti
na po pietinį užmigimą tęsti iki penk
to ar šešto meto.

Jei, po to, kaip padarei visus pasi- 
saugojimus, kūdikis vis nerimauja, 
pasirodavyk'su gydytoju, nes gali bū
ti yra kokia besivystanti liga, kuri ne
duoda ramiai ilsėtis.

Malgužio dvaro (Kriukų vals., 
Šiaulių apskr.) š. m. rugsėjo 
mėn. 15 d., 12 vai. dieną beku- 
liant javus kilo gaisras, prasi
dėjęs iš kuliamosios mašinos lo
komotyvo kamino žarijų, užkri
tusių ant daržines stogo. Esant 
karštai, saulėtai su nemažu vė
ju dienai, į porą minučių visas 
stogas pasinėrė liepsnose, tik 
spėjo iš daržinės, kur sudėti vi
so dvaro rugiai ir kviečiai išbėg
ti ten dirbę žmonės, nesuspėda- 
mi ir drabužių išsinešti.

Gaisrui kilus, dvare pasidarė 
didžiausias sumišimas, alarmas. 
Subėgę kumiečiai, moters, vai
kai įvairiausiais balsais klykė, 
didžiausiomis ašaromis, rankas 
laužydami, žiurėjo į liepsnojan
čią ugnį ir verkė. Ir taip buvo 
graudu žiūrėti, kad net iš apy
linkės į pagalbą atbėgę žmonės 
negalėjo nuo ašarų susilaikyti. 
Tačiau gaisro gesinti niekas ir 
nemėgino, nes viskas butų bu-

to stoties bute įvyko vagyste. 

Rugsėjo 14 d. 7 vai. ryto atė
jus tarnautojams į stotį ir pri
ėjus atrakinti duris, pasirodė, 
kad spyna bi?vo jau atrakin
ta ir tik užspausta. Įėjus vi
dun (į stotį) pasirodė, kad pa
vogta lauko telefono aparatas, 
sieninio laikrodžio mechaniz
mas ( futleras liko kaboti ant 
sienos, nes jis kleimuotas). 
Traukinėly rasta nežinomo as
mens pinte.

NAUJI VALSTYBINIAI 
NAMAI.

žemės Ūkio f? Valstybes Tur
tų Ministerija, Kęstučio g-vėj, 
baigia statyti naujus 4 aukšti) 
namus, kurie jungia Ministeri
jos dabar užimamus namus su 
tos pat M-jos Technikos Chemi
jos Laboratorijos 4 
y. treji namai su jų
kuriuose galės sutilpti visa Mi
nisterija, nes dabar kai kurie De
partamentai užima privačius na
mus. (L-va).

Klaipėda. (E.) Rugpiučio me
nesyje oras.buvo vėjuotas ir ly
tingas. Drėgmės apie 114 m. Del 
nepatogaus rugiams valyti oro 
ne visi rugiai suimti. Vietomis 
rugiai stovi dar ant laukų ir da- 

linai jau sudygę. Vasarojų sto
vis dėl labai drė^np oro labai pa
blogėjęs. žemose vietose pasė-

PRAKALBOS
7■ v) v '

Temoje: , t )

Visos tautos maršuoja į pakalnę 
“Armogeddon”!

Bus išaiškinta, kas yra tas Armogeddon arba Juozapatos pakalnė? 
Kodėl tautos ten turi eiti ir kas atsitiks toje pakalnėje? vienok 
milijonai dabar gyvenančių amžinai nemirsi O gal tamtsa esi vie
nas iš tų? Nepraleisk savo progos — ateik pasiklausyti, o namo su
grįši pertikrintas ir linksmas.

Atsibus trijose vietose, Nedėlioję, 21 d- Spalio, 1923,

Roseland* III., 11145 Michigan Avė.
' t JMetchants'Hali. . Pradžia^3:30 v. po pietų

J KALBĖS'- S. J. BENECKAS

Kenosha, Wis.^ 665 Grand Avė.
Gcrman American Hali. Pradžia 2 v. po pietų.

KALBĖS F. Z A VIST
Rockford, III., GO4 W. State
Odd r'ellows Holi. Pradžia 12:30 v. j><> pietų 

KALBĖS J. ŽAVISI

Renjęia ir kviečia Tyrinėtojai šv. Rašto.
Įžanga dovanai. Nėra rinkliavos.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS V

Ofisas vidurmiestyjt
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
■..... .............. ■ —»

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

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

SENA PROBLEMA MOTINOMS

Nedapenėjimas yra didžiausias prie
šas bręstančiai merginai. Kiekviena 
motina turi tą pavojų sutikti. Nese
nai įžymus anglų kirurgas pareiškė, 
kad minios bręstančių mergaičių yra 
nedapenėtos. O blogiausia to dalis yra, 
kad liga tuoj po to seka. Džiova ypa
tingai gręsia bręstančioms mergai
tėms.

Svarbiausias žingsnis apsisaugoji
mui yra tinkamas maistas mergaitei. 
Pridėliodamas Borden’s Eagle Pii|'ą 
prie jūsų vaiko valgių gali būti tik
ras, kad duodi visus elementus rei
kalingus vikriam augimui, šviežias o- 
ras, užtektinai miego, sveiki pasilink
sminimai taipgi svarbu. Bet be tinka
mo maisto jokis vaikas negali išbė
gti nedapenėjimo pasekmių.

Mokslo eksperimentai tarpe moky
klos vaikų nesenai įrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant neda- 
penėjimą. Vaikai auklėti su Eagle Pie 
nu du syk gr.eičiau augo negu pa
prastai. Po teisybei vidutiniškai jie 
daugiau ?iugo negu paprastu pienu 
išauklėtieji. Jų mokytojai raportuo
ja, kad jie netik geriau išrodė, bet 
buvo sveikesnis ir greičiau mokinosi.

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telophone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

2 Didelės Dovanos 2

imamais, t. 
?ti į vienus,

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m». Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

roetų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJA DRAMOS IR DAINOS SVIESA

RENGIA APVAIKSClOJIMį SAVO DEŠIMT METŲ SUKAKTUVIŲ
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Sukatoje, Spalio-October 20 dieną

Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus gražus programas. Kalbės ponas Jonas Zolp. Dainuos Lietuvių ir Latvių Chorai ir bus muzikališki 

pamąrginimai. Po programo Amerikoniški ir Lietuviški šokiai prie gražios muzikos.
Įžanga 50c ypatai. Kviečia visus KOMITETAS.

Mes

' Juk..

pa
kito

7

• .1

FANTASTIŠKA OPERA
Stato Pirmyn Mišrus Choras 

Nedėlioję, Spalio-October 21, 1923 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 

14th Street ir 49th Court, Cicero, Iii.
Pradžia 7:00 valandą vakare

Šis veikalas yra vienas iš svarbiausių lietuviškoj kalboj, kurį parašė M. Rastenis pasiremdamas “Ne
užmušk” idėja, o muziką prirengė Mikas Petrauskas, šiame veikale randasi ncrvij tempiančių tarpu bet 
taipgi daug juokų ir daug puikių ir umbristinių dainų. "

Pirmyn Mišrus choras po vadovyste P. Sarpaliaus stengsiąs veikalą pastatyti kuo geriausiai. Veikalui 
reziseriuoia M. Dundulienė. Pn nerstatvmo Balius nrip <reriaii«ing Orkestros.

Kviečia PIRMYN MIŠRUS CHORAS.

PIRMĄ KARTĄ CICERO

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. RASISTĄ,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos 
daro galimu sutaupyti jums

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto.
turime visokio malerijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styjiai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai g J g g(J 
rr augščiau v
Vaikų siutai ir overkautai (į*© C A 
ir augščiau

S., GORDON, 
739 W. 141h S!.

Irmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

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

i Nedėlioj nūo 8 iki 5 vakare.
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ATSIMINK SKRYNUTĘ] 
IR VARDA

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

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

A. BARTKUS, Pres.

BOYESeJ
lOoi-yn

[korespondencijos]
So. Omaha, Nebr.

lie- 
at-

nuo
Savo 

misijonie-

OŽIUS

cia/listų kampanijai latcinančiių 
metų rinkimais ir žmonės au
kų nešykštėjo — buvo matyt 
metant į dėžes vis poperiniais.

— A. A. žalpys.

Giriu gaisro aukos.
Du lietuviai taipjau žuvo ugny

Gai būti, kad vienas iš jūsų užda
vinių, kurį norėtume išrišti yra, 
kaų) rūkyti gerus, malonius ciga
re! us už prieinamą kainą.
Tą uždavinį jus galit išrišti visai 
išmintingai, tuojaus pradėdamas 
rūkyti Helmar Turkiškus cigare- 
tus.
Turkiškas tabakas yra geriausias 
tabakas dėl cigaretų, o Helmar yra 
iš 100'< tyro Turkiško tabavo.
Helmar suteikia jums kokybę už 
prieinamą kainą. Paprasti cigare- 
tai suteikia jums kiekybę už kainą, 
kurioj jie nėra verti.

Išdirbėjai auirščiausii 
rūšies Turkiškų 

gyptiškų Cig netų 
pasaulyje.

AR
,4

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

Tol. Boulevard 1545

TDWN OF LAKE KVIETKINYClA
M. S. Petravičia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikiniij 
Labai greitai

1551 West 46th Street

Big Bay, Mich. — Netoli nu< 
šios sodybos dega dideli girii 
plotai. Gaisras kilo šio mene 
šio 14 d. ir smarkiai išsiplatino 
Per “bosų’* apsileidimą ugnyje 
žuvo penki miško darbininkai 
o apie likimą kitų šešių>darbi 
ninku dar žinios nėra gaublį' 
irgi žuvo liepsnose. Tarp žuvų 
ūųjų yra du amerikonai, du 
lietuviai ir vienas gudas B

Žuvusioj

Važinėjęs po Amerikos 
tiulių kolonijas iš Lietuvos 
vykęs kažin koks milijonie
rius kunigas Andziulis neap
lenkė nei musų kolonijos. Su 
savim jis gabenąs visą baga
žą eudaunų daiktų davatkoms. 
Misijos čia tęsėsi per dvi sa- 
vaiti. Buvo daroma šiaip\ 
vieną savaitę vyrams, antrą— 
moterims, vadinas, anot rašto 

. švento, skirta
avių ir avis nuo ožių, 
pamoksluose tasai 
rius keikė pasau‘linį mokslą ir 
progresą, materializmą ir so
cializmą, saikdino klausytojus 
kad neskaitytų darbininkų laik
raščių kaip “Naujienų” ir “Ke.I Gardino gubernijos, 
leivio”, nes tai esą bedieviški rietuviai yra: S. V 
laikraščiai, — na ,o kas skaito h a s, paėjęs iš Vilniaus rėdy 
bedieviškus raštus, tas, žino-1 bos, ir E d v a r d a s ša L 
ma, smertelnai griešija, ir tokį I '< a uska s, iš Kauno i*e<L^ 
velnias pamovęs ant kebenekcl lastarasis buvo ‘'Nau-jienų 
tiesiai į peklą bugdins ir ver-1 skaitytojas. —J. Urchene. 
dančioj smaloj šutins.

Matyt vietos kunigas gera1' 
tą “dūšių ganytoją“ informa. 
vo apie So. Omahos lietuvius 
būtent, kad tarp jų “Naujie
nos” ir “Keleivis” daugiausia’ 
išsipaltinę ir labiausiai skaito 
mi darbininkų laikraščiai, o 
toksai tų laikraščių skaitymas 
kunigėliams neina į sveikatą 

jų biznį gadina.
IŠ tų misijų paaiškėjo dar, Į Kaune leidžiamoji. - 

kad mūsiškiai dusių speku-| 98-me n-je verkia 
liantai nemenkai 
lel taip vadinamų 
Misijonierius 
sr.vo pamokslų dalį ir jiems | nei vieną kartą nebuvo jos pa- 
pašvente. Jis, 
šakojo kad viename miestely Į dina gyvenimo ironija ir skaud- 
atėjęs pas jį biblistas su* savo I žiu įžeidimu.
biblija. M'oj biblijoj jis ra-| Tik ir jautrus tie mus kuni- 
dęs parašyta, kad Dievas žmo-lgai! Kristus visą savo gyveni
mui įputęs dusią per nosį. Na,Imą vaikščiojo basąg ir neturėjo 
girdi, kai žmogus šnypštė no-Į kur galvos priglausti, b dabar
tį, tai ir dūšią .,..|.>Ušiiypšte ir I tiniai Jo vietininkai, kunigai, vi- 
dabar biblistai nebeturį dusios.Įsai puikiai dėvi ir šiitai gyvena, 
Bet ant rytojaus per savo mi
sijas tas misijonierius prane
šė, kad jis gavęs raštelį su 
klausimais, tarp kurių esą 
klaupsimai, ar tikrai žmogus 
šnypšdamas nosį savo dūšią 
iššnypštęs laukan. Na, žino
ma,* taip nesą, jis tik pajuokęs 
biblistus.

Bet išmintingesniems klau
sytojams atrodė., kad misijo
nierius ne tiek biblistus pajuo
kė

tus čystus ir nečystūs Dievo su
tvėrimus, per Jo apvaizdą gerų 
žmonių suneštus.

Kunigams reikėtų būti tikrais 
Dievo tarnais ir Kristaus sekio- 
tojais, taijį gyvenimą vesti jei
gu jau ne ubagišką, kaip Kris
tus įsake, tai jokiu bud u ir ne 
ponišką, kaip dabar. Ir pelno už 
savo darbus j ieškoti ne čia, o tik 
po mirties pas Dievą.

O jeigu jau papiktinimas tiek 
apsėdo kunigus, kad jie negali 
įuo jo atsikratyti ir parsiduoda 
namonai, virsdami paprastais 
įasauliniais valdininkais (ka
dangi Lietuvoj religija, suvalsty- 
inta) ir reikalauja iš valstybės 

’lgos, tai, kaip įr iš visų valsty- 
>ės tarnautojų reikalaujama, 
iri valo ir jie atsisakyti imli už 
'inamasias pareigas dovanas viš
čiukais, paršiukais, grūdais, pl
ūgais ir kitais žemiškais nie
kais, kurių ėmimas šitokiuose 
įtvėjuose esti vadinamas ky
liais, t. y. tokiais nusikaltimais, 
iž kuriuos teismas baudžia. Lie
tuvoj, žinoma, už kyšius kuni
gų nieks nebaudžia, jie gali kar
tu ir sacharinu, ir žmonių du
biomis prekiauti ir kyšius viso
kiais ‘'padoriais” budais iš jų 
imti.

JAU TURIME LIETUVIS-1 
KŲ ŠOKIŲ ORKESTRAI i

FOLO (DALĮ) NO. I. '
Talpinanti 31 populęrių lietuviškų 

šokių šiems instrumentams: 1-mai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio
lončelei, Fleitai, Klarnetui A, 1-main 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti
priausiam balsui), Būgnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIOJE KNY
GOJE TINKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikrai jsigyk setą šitų gaidų, o bu
site pilnai užganėdinti.

Georgį & Vdak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

Viešpats ir jo tarnai
Kristus neturėjo kur galvos pri
glausti, o jo tarnai kunigai rei

kalauja sau palocių.

“ Laisvė’ [neKaunas.
Brooklyno bolševikų, bet kunigų 

N. Red.J 
spėkų-Į 98-me n-je verkia, kad tuo 

susirūpinę I tarpu, kai kitiems valstybės tar- 
biblistų. I nautojams algos keliamos, kuni- 

Andziulis gerąlgams nuo pat litų įvedimo dar

pavyzdžiui, pa-Į keltos. Šitą reiškinį “Laisvė” va-

valgo ne duoną su vandeniu ir 
ne trupinius renka, bet viščiu
kus, žąsiukus, paršiukus ir ki-

Petras Nosius.

Lietuvos mokyklų •mo
kytojų suvažiavimas.

Kaunas.
tojų Profesinės Sąjungos cent
ro valdyba paskelbia, kad šių 
metų spalių 29-31 d. įvyks Kau
ne vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokytoju suvažiavi
mas. Posėdžiai bus laikomi 
Aušros Gimnazijos rūmuose.

'Lietuvos Moky-

Mrs. 1 MiCHNlEVICZ-VIOIKIENi
AKUŠERKA

3101 .So. Halsted St., kampns 31 ja. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 111 ‘

Baigusi akušer 
jos kolegiją; i 
gai praktakav 
si Pennsylvan 
jos ligonbiičiui 
se. Sąžiniškai p, 
tarnauja, viso
kiose ligose prie 
gimdymą, lail 
gimdymo ir p 
gimdymo.

Už dyką pat; 
rimas, da ir kit 
kiuose reikalu' 
se moterims 
mergįjįoms; kre 
kitės, o rasii 
pagelbą.

V

kiek pats save.
—Išpažinties Buvusi.

Omaha, Nebr.
Dėbso prakalbos.

Tel. Blvd. 3138
M. Woi(kewich 

BANIS 
AKUŠERKA

I’uriu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
larnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
dtaitikiine. Teikiu 

- 1V lydiška prižiurė-
yh^Jimą. Duodu pa- 

tarimus moterims 
ir merginoms dy- ■ikai3H3S.U.I1 

« Ha’sted St.

^j^DR. HERZMAN

Gerai lietuviams žinomas per 1h 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1026 W. 
ISth St., netoli Fisk St.

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

f Dienomis: 
3110 arba
Naktį l)rexel 951 
Boulevard 4186

Telefonai i

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pi> 
tų, nuo 6 iki 9 
va kure.

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

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Miltfaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarkct 3042 

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

’ DR- H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterį] Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvžs. 

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

Busto Telefonas 
Armitage 3209

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 5913

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

pietų.

Canal 
0375

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

DR. CHARLES SEG£L 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
47?9 So. t shland 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. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T<- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesniu informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Garsus socialistų darbuoto
jas E. V. Debsas atlankė ir 
musų miestą. Spalių 10 dieną 
vietos didžiulėj Auditorium sa
lėj jis laikė prakalbą. Nežiū
rint, kad buvo imama įžangos 
po 55 centus, sale buvo kim- 
štinai prisikimšus publikos 
tiek žemai, tiek galerijose.

Pirmiaulsiai jauna mergaitė 
pasakė įžengiamąją prakalbė
ję, kviesdama publiką susipa
žinti su Debsu, nusiperkant jo 
knygučių. 'Paskui pasirodė trys 
mažos mergytės, viena po ki
tos nešančios gyvų <g&lių bu
kietus. (Galiaus ant pagrindų 
pasirodė ir Debsas su keliais 
palydovais, ir publika pasitiko 
jį triukšmingomis ovacijo

mis.
Atsakęs į sveikinimui pub

likai Debsas pradėjo savo kal
bą, kuri buvo .ilga ir intere
singa ir visos prakalbos laiku 
publikoj viešpatavo didžiausia 
tyla, karts nuo karto tik nu
traukiama griausmingais kelių 
tūkstančių minios aplodismen-, 
tais.

Man pirmą kartą teko ma
tyti ir girdėti Debsas kalbant, 
ir kažin ar yra kitas toks 
gus, kurs taip visa savo 
ir širdžia butų atsidavęs 
bininkų klasei, kaip kad 
sas.

BiA'O renkamos aukos so-

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Lėavitt 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. CERIS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton

4454 So. Western Avė.
(kamp. 45 St.) 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:80 iki 7:8t vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

f

žmo- 
siela 
dar- 
Deb-

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

33031 S. Morgan St., Chicago.
Telephonę 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistus Moteriškų, Vyriėkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

\
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Optumetrut 
Tfll. Uoulevard 
4649 S. Anhland 
Knmpaa i7-to»

2-roa lubob*

«4K7 
Ava 
(tat

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

• Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartj

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PBCYS1CIAN AND SUKGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 .So. Halsted S't., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS 

4193 Archer^ ve. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas I^afayette 6061

f

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bu^ naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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.

Nedeliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
.i.i—. , „
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Editai P, Grigaiti!

1789 South Halsted Straat 
Chicago, III. 

Telephoni Eoosevalt 85M

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year ouUride of Chicage. 
18.09 per year in Chicago. 

8c per oopy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
Karch 2nd, 1879._____________ '

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben- 
dbrovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Booseyalt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams------- -------------------------$8.00
Pusei metų ...................................... 4.00
Trims mėnesiams _____ ----- 2.00
Dviem mėnesiam____________  150
Vienam mėnesiui.75

Chicagoje per neliotojuai
Viena kopija ------ - - . 8c
Savaitei —...............   18c
Minėsiu!75c 

Suvienytose Valstijose, n* Chlc«xoje, 
paltui

Metama_____________________ $7.00
Pusei metq__________________ 8.50
Trims mėnesiams . „. . _________1.75
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams...........................................$8.00
Pusei metų----------------------------- 4.00
nias mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Tur-but 
sensacija.

Telegramos iš Vokietijos 
dabar praneša, kad dviejų 
Vokietijos valstijų — Sakso
nijos ir Thuringeno — “rau
donosios” valdžios peskelbu- 
sios kovą centralinei respub
likos vyriausybei. Ši, iš savo 
pusės, tuojaus nutarusi pa
vartoti karinę jėgą tų “maiš
tininkų” numalšinimui.

Vokietijoje šiandie padė
tis yra taip komplikuota, 
kad *sunku numanyti, kas te
nai tikrai dedasi. Bet visgi 
neišrodo, kad tie pranešimai 
butų teisingi.

Saksonijos ir Thuringeno 
valdžias kontroliuoja social
demokratai; centralinėje gi 
Vokietijos valdžioje sočiai-, 
demokratai taip pat turi j 
svarbų balsų. Todėl negali
ma tikėti, kad tos valdžios 
eitų taip griežtai vienos 
prieš kitas.

Tarp jų, žinoma, gali būt 
nesusipratimų. Nes centrali
nėje valdžioje daugumą su
daro buržuazinių partijų at
stovai, kurie dažnai perdaug 
pataikauja “fašistams” iri 

monarchininkams. 0 Sakso
nijos ir Thuringeno valdžio
se buržuazijos atstovų visai 
nėra, bet už tai yra vienas- 
kitas komunistas. Tenai mat 
komunistai po ilgų mėgini
mų nuversti socialdemokra
tų valdžias, pagalios, patys 
sutiko dalyvauti valdžiose. 
Suprantama, kad šitos vald
žios reikalauja aštresnio 
centralinės valdžios nusista
tymo prieš dešiniuosius ele
mentus.

Bet nuo to iki atviros ko
vos tarpe Berlino ir tų dvie
jų valstijų vyriausybių dar 
toli šaukia. Amerikos laik
raščių korespondentai daž
nai iš gana menko dalyko iš
pučia didelę sensaciją.

Taikos sąlygos 
pirmiau ir dabar.

Buvęs Didžiosios Britani
jos ministeris pirmininkas, 
David Lloyd George, laiky
damas kalbą Chicagoje, pa
sigyrė, kad dabartinė jo ša
lies politika karo reparacijų 
klausimu esanti tradicinė. 
Didžioji Britanija visuomet 
būdavusi nuosaiki (mode- 
rate) taikoje ir nenorėdavu
si dėti sumuštam priešui pa
žeminančias sąlygas. Taip ji 
pasielgusi po karo su Fran- 
cijos Liudviku XIV ir po ka
ro su Napoleonu. Taip ji el
giantis ir dabar.

Tai yra ne visai tiesa.'
Pirmiausia, po paskutinio 

didžiojo karo Anglija anaip
tol nebuvo nuosaiki savo ap- 
sėjime su nugalėtuoju prie
šu. Ji nei kiek nemažiaus už 
Franciją arba Belgiją sten
gėsi pažeminti Vokietiją, sto
dama už tai, kad taikos są
lygos butų parašytos, visai 
net neišklausius Vokietijos 
atstovų. Tose taikos sąlygo
se buvo įdėta paragrafas, 
kuriuo Vokietija viešai “pri
sipažįsta”, kad ji buvusi ka
ro kilimo kaltininkė. Toliaus, 
tenai buvo įrašyta, kad Vo
kietija laiko save kaltininke 
to viso žmonių gyvybių ir 
turto sunaikinimo, kuris įvy
ko per karą; ir apsiima duo
ti už tai atlyginimą. Versa
lės taikos sąlygos atėmė iš 
Vokietijos visas jos koloni
jas, visą jos prekybinį laivy
ną, keletą turtingiausiųjų jo- t

sios provincijų; ir paskui re
paracijų komisija, suside
danti iš Santarvės valstybių 
atstovų, uždėjo Vokietijai 
dar 132 bilionu auksinių 
markių kontribtfciją.

Labiaus pažeminančių ir 
sunkesnių nugalėtam prie
šui sąlygų negalima nė įsi
vaizduoti. Ir (stovėjusis tuo 
laiku Anglijos valdžios prie
šakyje p. Lloyd George bu
vo vienas svarbiausiųjų, jei
gu tik ne pats svarbiausias; 
tų sąlygų autorių. Reikia 
tad turėti nepaprastai daug 
drąsos žmogui, kurio rolę 
Versalės taikos daryme ge
rai žino visas pasaulis, kad 
jisai dabar imtų ir, neraus
damas, pasigirtų Anglijos 
“nuosaikumo” politikoj tra
dicija !

Taikos konferencijos me
tu Anglijos valdžia po šio 
karo visai nebuvo nuosaiki. 
Tik daug vėliaus ji ėmė at
sipeikėti — kuomet pamatė, 
kaip pragaištingos yra pa
sekmės tos taikos, kurią ji 
kartu su kitais sąjunginin
kais padiktavo Vokietijai.

Bet'Lloyd George sako tie
są, kad pirmiau Britanija 
elgdavosi gana žmoniškai, 
darydama taiką su nugalė
tuoju priešu. Reikia vienok 
pastebėt, kad ir kitų šalių 
valdžios kitąsyk nebūdavo 
tokios akyplėšiškos, kokiais 
pasirodė Versalėje Santar
vės valstybių delegatai (tarp 
jų ir Lloyd George!) po pa
skutinio karo. Jeigu, pav. ir 
tiesa, kad po Napoleono su
mušimo Anglijos atstovas 
daugiausia stojo už žmoniš
kas taikos sąlygas, tai yra 
visgi faktas, kad su jo nuo
mone sutiko ir Prūsija, ir 
Rusija ir Austrija. Vadina
si, didelio užsispyrimo klup
dyti nugalėtąjį priešą ir šių 
šalių valdžios tuomet netu
rėję.

Kame buvo to žmonišku
mo priežastis? Nejaugi val
džios šiandie yra žiaures
nės, negu jos buvo šimtas 
metų atgal, kuomet beveik 
visoje Europoje dar viešpa
tavo autokratija?

Priežasties reikia jiėškoti 
santykiuose tarp atskirų val
džių. Valdžios kitąsyk buvo 
labai žiaurios su savo žmo- 
nėmisx bet tarp savęs jos pa- 
laikydavo^artimus draugiš- 
■ |»I n— mm .. ...........  .....
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kus ryšius. Įvairių šalių ka
raliai laikė kits kitą savo 
draugais, ir labai dažnai jie 
buvo net artimi giminės kits 
kitam. $is valstybių galviĮ 
susidraugavimas ir susigi
miniavimas, dinastijų intere
sų solidarumas ir sulaikyda
vo valdžias nuo to, kad jos 
po karo perdaug skriaustų 
ir žemintų vienos kitas.

Tuo tarpu šių dienų vald
žios jokio solidarumo tarp 
savęs nejaučia, ir dėlto da
bar taikos sąlygų nustatyme 
sprendžiančią rolę lošia nuo
žmi pergalėtojojėga.

Bet jėgos politika, kaip 
patŽ Lloyd George įsitikino, 
nėra sutaikoma su norma
laus žmonijos gyvenimo rei
kalavimais. Ji turės būt at
mesta. Ir tai įvyks ne dėlto, 
kad kokie nors diktatoriai, 
užėmusieji karalių vietas, 
užmegs draugiškus ryšius 
tarp savęs; o dėlto, kad sa
vo reikalų solidarumą su
pras visų tautų demokrati
jos su darbininkų klase prie
šakyje. . ,

“KRIKŠČIONIŠKAS” KAPITA
LIZMAS.

“Socialdemokatas” aiškina 
Jakštui-Damb ra u^kui, kad 
“k rikščion ilk as’* kapi tai iz mas 
visai nėra taip geras, kaip ma
no tas Lietuvos klerikalų lite
ratas. Sako:

“Kam teko turėti reikalų 
su1 kunigo Vailokaičio ban
ku ir kitomis jo prekybinė
mis įstaigomis, tas, manau, 
gerai žino kuo įkvepia ‘krikš
čioniškas* kapitalizmas —-jis 
plėšrus, kaip kiekvienas ka
pitalizmas. Vailokaičio ban
kas Įlipa ‘krikščioniškus* 
nuošimčius gal net riebiau 
už kitus bankus.

“Vailokačio kiaušinių san
dely Siaubuose pereitais me
tais (tu£ būt ir šiais me
tais) vertė darbininkus dirb
ti 10-12 vai. kasdien. Už ne
pildymą veikiančių įstatymų 
Darbo Inspektorius patraukė 
teismo keliu atsakomybėn 
‘krikščioniško* kapitalizmo 
atstovus.

“Štai dar vienas pavyzdys. 
Caro gubernatoriaus Veriov- 
kino bendradarbis kunigas 
Alšauskas (“otiec Konstan- 
tin“) statų didelius namus 
Kaime./Nors namas ir nebai
gtas statyti, bet jau dabar 
‘oticc Konstantiu* sudaro su

tartis su nuomininkais. Už 
kiekvieną kambarį nuomos 
ima po 200 litų mėnesiui. 
Tokią nuomą tegali mokėti 
tik spekuliantai. Jie nepri
einami jokiam darbo žmo
gui, nors ir didžiausiam val
dininkui. Pagaliau joks, jak- 
štiškai sakant, ir materialis
tinis kapitalistas tokios nuto- 
mos už kambarius nereikala
vo. Pirmasis tai padarė 
■krikščioniškas’ kapitalistas. 
Dar daugiau. Jam užteko 
drąsos pasiųsti universitetui 
raštu pasiūlymą, ar neatsiras 
studentų, norinčių pasinau
doti ‘pigiais’ kambariais — 
po 50 litų mėnesiui. Iš kuf 
gi studentas ims tuos litus 
kuomet jo gyvenamoji vieta 
—dažniausia Šančių ar kito 
priemiesčio rūsyje, kuomet 
jis ne visuomet valgo pietus, 
vaikščioja nudriskusiais dra
bužiais ir batais. čia jau 
tiesiog ‘krikščioniškojo’ kapi
talisto . pasityčiojimas iš 
žmogaus asmens!”

UŽ DURŲ RODO LIEŽUVĮ.

Kuomet didžiosios Amerikos 
darbininkų unijos paėmė už 
apikaklės keletą tuzinių ar
šiausiųjų komunistinių rėks
nių ir išdrėbė juos lauk, tai 
komunistų partija išleido 
smarkų atsišaukimą į darbi
ninkus. Tame atsišaukime ji 
kiek drūta keikia unijų vadus 
ir žada nepaliauti su jais ko
voti.

Tai mums primena buvu
siojo Illinois valstijos Socia
listų Partijos -sekretoriaus, 
drg. Wilsono, žodžius, (pasa
kytus apie dveji metai atgal. 
Amerikos konuftiistai tuomet 
kaip tik buvo paskelbę savo 
'“revoliucinį” programą darbo 
unijų klausimu eiti į unijas ir 
vyti iš jų “reakcinius viršinin
kus”. Drg. Wilson’as jiems 
pasakė: Pirma negu jus išvy
site juos, jus patys busite iš
mesti ir paskui galėsite, sto
vėdami ' už ditfrų, rodyti liežu
vius unijų viršininkams!

Taip ir atsitiko. Senieji uni
jų vadai, kaip sėdėjo, .taip ir 
tebesėdi savo vietose; o Fos- 
teris ir Dumie, su savo klap
čiukais gavo “ki'ką” į užpakalį 
ir dabar rodo liežuvius Gom- 
persui.

Liepia miestui išsikraustyti.

SHERIDAN, Wyo., spalių 17. 
— Šerifas pranešė visiems že
mės ir namų savininkams La- 
voye miestely, Salt Creek alie
jaus laukuose, kad jie nevilkin
dami išsikraustytų • iš to mies
telio. Vidaus reikalų sekreto
rius nusprendė, kad žemė, ant 
kurios miestelis yra pastatytas 
priklauso ne Loi?is Lavoye, bet 
valdžios aliejaus rezervui.

Darbininku uždarbio 
sutvarkymas

LlatuvoĮ.
“Darbininkas”*) 27 Nr. š. 

m. rašo, kad darbininkų orga
nizacijos užsieniuose (pridėta: 
ypač krikščioniškosios) uJoliai 
svarstą klausymą apie uždar
bio sutvarkymą vedusiems ir 
neveikusiems. Girdi, tiktai 
Krikščionims rupį šeimynos 
sutvarkymas ir sąlygos, kurio
mis šeimyna galėtų tarpti.

Kur gi nerūpės. Toj pira- 
gų šalyje, kuri vadinasi Lietu
va ir kuri valdoma tikrųjų kri
kščionių, šeimyniškųjų darbi
ninkų ir tarnaiftojų padėjimas 
tiesiog apverktinas. Kur čia 
kalbėti apie vaikučių auklėji
mą arba tarpstantį šeimynos 
gyvenimą. Visur) tidk padie
niams, tiek mėnesiniams mo
kamos tokios algos, kad tik 
vienam žmogui pusbadžiai išsi
maitinti, nekalbant apie dra
bužį. Tad jau, ’ rodos, ko be
reiktų krkiščioniškai Darbo 
Federacijai kartu su savo sėb
rais turi šiandien valdžią savo 
rankose; reiktų tik vykdyti 
savo krikščioniškąjį nusista
tymą, kad ir ne iškarto, ne 
urnai!

\
Bet ne taip daro, kaip rašo.
Krikščionys, valdydami Lie

tuvą, naudojasi proga savo 
bizniui sutvarkyti pristeigti 
kuodaugiausia banko skyrių, 
įsigyti nekilnojamo turto, su
tvirtinti politines savo organi
zacijas iždo lėšomis ir t.t.

Dar pirmais metais Lietu
vos krikščioniškoji bružuazija, 
grįžusi iš Rusijos, buvo įbau
ginta rusų revoliucijos. Tuo

met buvo jautresnė ir geriau 
skaitėsi su vietos darbininkais. 
Per šiuos penkerius nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo me
tus pavyko musų buožėms įsi
tvirtinti ir darbininkų judėji
mą žiauriomis 'represijomis 
nuslopinti. O dabar kas-metas 
juntame sunkesnį savosios bur
žuazijos jungą ant darbininkų. 
Pirmais metais nebuvo tokio 
didelio skirtumo tarnautojų 

algų tarp aukštesniųjų ir že
mesniųjų. ’ Dabar , padirbta 
net 20 kategorijų, penima tik 
aukštesniuosius, o žemesnie
siems trupinius barsto.

Lietuvos jaunoji buržuazija, 
apsvaigusi nuo įgytosios val
džios Ir pirmųjų savo laimėji
mų, nemoka suprasti nei to, 
kas senesnei kitų kraštų bur
žuazijai savaime aišku. Jog 
darbininkų perpigiai • mokamos 
jėgos greitai gali nusilpnėti ir 
jai pačiai nebenešti tiek nau
dos, kiek iš jų butų galima š-

*) Klerikalinės “Darbo Fe
deracijos” organas Kaune. N. 
R.
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traukti sąmoningam eksplua- 
tatoriui.

Tie visi buožių raštai apie 
šeimynų globojamą yra negud
rus pasityčiojimas. Jie sotus 
būdami nuobodžiai zaunija 
apie darbininkų vargus, many
dami, kad dar1 ir dabar jiems 
kas patikės. Tie, žmonės, įpra
tę klounais varteliotis viešojo 
gyvenimo scenoj, įprato šian
die užmiršti tai, ką vakar jie 
patys sakė.

Bet darbininkams gyvai te
bestovi galvoje, kaip buvo 
svarstoma Seime tarnautojų 
algos. 'Socialdemokratai pa
siūlė 240 litų mėnesiui žemiau
siai kategorijai, kaipo pragy
venimo mini mum. Tas mini- 
mum, ypač žmogui su šeimy
na, būtinai reikalingas pragy
venti. Niekas dorai galvojan
čių neišdrys tvirtinti, kad tai 
perdėta suma. Bot rūpestin
gieji šeimynų globoto j a i,r—kri
kščionys ir federacininkai, — 
nustatė algos tik 100 litų mė
nesiui. Šimtas litų, — tai al
kani ir nuplyšę tėvai, tai išba
dėję, bekraujai vaikai.

» Tat, matome vieną iš 
'daugelio faktų, kad buo
žėms ar krikščionims su 
jų pataikūnais sutvarkyti už
darbis. Tegu‘1 nebepasakoja 
darbininkams gražių pasakų ir 
nesigiria gerais savo norais. 
Užsieniuose darbininkai kai 
priverčia buržuaziją savo stip
riomis organizacijomis skaity
tis su darbininkų reikalavi
mais, tai pas ją turi atsirasti 
ir geri norai. Ir (Lietuvos dar
bininkai ir tarnautojai, kai bus 
stipriai organizuoti, laikysis 
vienybės, tai patys sutvarkys 
savo algas ir privers musų 
buožes turėt gerų norų. (S.-d.).

Įdomus prošepany pri
sipažinimas.

Vilnius. (L. R.) — “Gazeta 
Warszawska” savo Nr. 143 įžan
gos straipsny išdrožė tokią tei
sybę: “Nelaimei, dar per dažnai 
centre [t. y. Varšuvoj] pakraš
čiai laikoma tam tikra baudžia
mąją koloniją, kurion siunčiama 
mažiau gabus ar ir šiuo ar tuo 
nusižengę valdininkai”.

Iš šito prisipažinimo aiš’lu, 
kad lenkai panašiai elgiasi, kaip 
elgdavosi rusai, valdydami mu
są kraštą. Rusų laikais musą 
krašte antstolių, uriadnikų, 
(šiandien pasakytume “reviro- 
vy”, “przodownik”) ir kitokių 
visuomenes ramybes ir doros 
saugotojų vietas gaudavo įvai
rus rusų kumelvagiai ir žmog
žudžiai. Kas teikia suprasti iš 
žodžių “šiuo ar tuo nusižengę” 
“Gazeta Warszawska” smulkiau 
nepaaiškina, bet jau gana to, 
kad 'lenkų “aukštosios” kultūros 
kultūrtregeriai mūsų krašte to
li-gražu ne kultūringi, "iiies "ne
gabus ir šiuo tuo nusižengę”.

P. Gaidamavičius.

Laisvės Poema.

(Laisvai Lamenną sekant)

/
(Tęsinys)

Nes tenai niekados, 
Tyrumoj amžinoj

Niekad saulė nebando sustoti;

Kada .ten vakarai
Ir rasorti rytai

Yra buvę, tai nieks neminėjo,
*

Vien tik juodo vandens
Krenta rustus lašai— 

Jie pasauliui Laisvės pavydėjo.

Krintantieji lašai— 
Amžinybės matai.

Jie matuoja laisvesniąją valią...

Nesvetinga tenai;
Vien Vergijos tranai 

Stelbia, žudo stropesniąją galią.

Baisus btfvo, ai kaip 
Tasai matymas jų,

Jei kūrėjas nebūtų padėjęs

Neišlaikęs tikrai, 
Bučiau ašai tuojau 

Virtęs akmeniu, amžius stovėjęs...

"Staiga šmėkla viena 
Suvirpėjus piktim

Ir pakėlusi galvą skausmingą,

Šaukė riksmu graudžiu, 
Rods, prislėgtu verksniu 

Ar tai vėjų kalba nelaiminga...

Atsimušę garfs^i
Į didžiausias uolas.

Aidas jų lig manęs atskambėjo; "

žodžiai buvot—keiksimai 
Iš giliausių skausmų, 

Net Ūkai apie ją suvirpėjo...

—“Naujas Mokslas, vai mifs 
Pergalėjo, užtai

Jis tebūnie prakeiktas per amžius!”
Pažiurėjo į ją
Drauges jos be vilties

Užniūniavo—“kaip nors dar sulaužius”..,
Gi kaskartą tamsa 

‘ Sutiršiėjo,.. Vanduo 
Akimirksniu tekėjęs nustojo,

Jos apreipo ir tai 
Verkė rauda sielų, 

O gi auštančiu! rytui—grūmojo.

Dar šešėliai visi
Po jų sKąusmo našta 

Susibūrę kentėjo, liūdėjo...

Čia ilgėjo tyla...
Jas tad spaude sunkiaus...

eltui laukė—akis pražiūrėjo....

Paskui viena iš jų
Stojos vargiai—silpnai

Nejudanti be laimės prabilo:

—-“Atsitiko tad mums,
Tas, kas ėdė mane

Nutarimai tai musų”... Nutilo.

Stojos antra kalbėt
(Gal nebm'iela sėdėt.,..)

—“Baisus Mokslas ir Mintis Laisvoji

Daužo pančius tautų;
Žemė liuosa dabar,

Kur gi laimė, tiek musų lauktoji?...”
Trečias tarė savaip;
Nors jam verkė širdis:

—“Mes norėjom sukurstyti, žmpnes,
Bet. mus’J priespauda, štai;
Juos siibUrė visus •

Prieš mus auga nelaimės-dejonės”.
Ketvirtasai rųsčiai * 
Jaudinančiu balsu:

—“Liejom ^kraują, kad žūtų laisvužė,

O tai kraujas baisus
Liko musų galvoms)... 

...Mes pasaulio sparnuose sugniužę.

Penktas greita kalba;
Mirtina ir šalta:

—“Mes piktumo jog sėjom pavėsius,
*

Bet iš to išaugo
Tvirtos atžalos ir

Musų tvarkai tik dvelkia pelėsius”...

šeštas stojos vikriai
Ir prabilo karštai:

—“Mjcs jog Laisvę norėjom slopinti

Bet kvėpavimas jos 
Išdžiovino tai mus.

Kaip vergiją dabar suraminti?”...

Scptintasai irgi
Jau nustojęs jėgų:

—“Socializmas tai mus pergalėjo,

Jis prakeiktas tebųn”. 
šaukė storu balsu.

Visos pritarė jalį. Suvirpėjo...
« >

* ♦

Slinko ranka artyn
Ir pavilgius pirštus

Į tą vandenį juodą baisybių.

Lašai krito retai...
Jų kankynių matai...

Nebgirdėjau jokių ten linksmybių. f

O slaptoji ranka ■
Pažymėjo kaktas

Mirštančiųjų šešėlių bevilčiai.

Liko juoda dėmė.
Ši liks amžiais žymė— 

O Laisvužė, ateinančiai skilčiai! f.

Šiauliai, 1923—IV—30.
(pabaiga)

Miško Aidas.
RYTAS.

Saulės ryto mirksniai dega, 
Saulės ryto Švenčių šventės, — 
Ten, kur amžiais broliai kentė, 
Saulės ryto mirksniai dega.
• ' '*■

Vyšnios džiaugias—raudonuoja. 
Sodo lapai šypsnį audžia.
Ten, kur rasos liūdnai snaudžia, 
Džiaugsmo vyšnios įsu'liepsnoja.

Kur ugninga saulė teka —
Akys džiaugsmo žvilgsnius telkia, 
Akys merkias, akys žvelgia — 
Akys... mirksniai saule dega.

(Iš “L. Žin.”)

■......... .. Ii, i W i
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bolševi-Cary Rusijos ir 
ky Rusijos kalėjimai

Vis dar pamename tuos laikus 
Rusijoj, kai prasidėjo stipresnis 
revoliucinis judėjimas prieš ca
ro valdžią. Tam judėjimui vado
vavo socialistai ir caro valdžia 
areštuodavo revoliucionierius, 
sodindavo į kalėjimus ir įrem
davo į Sibiro taigas etc. Būdavo 
atsitikimų, kad tiems politi
niams kaliniams ir tremtiniams 
caro valdžia parodydavo savo 
“malonę”, teikdavo būdą išsiva
duoti. Pav. 1904 metais per ka
rą su Japonais politiniams kali
niams ir tremtiniams buvo pa
šildyta, kad jei jie pasižadėsią 
daugiau nebekelt “buntų”, tai 
jie busią paleisti, o kurie dar ei
sią kariaut su Japonais, tiems 
busią ir pilietinės teisės grąžin
tos.

Šiandie Rusiją valdo bolševi
kai. Ir kaip tenka girdėt iš at
važiuojančią į čia iš Rusijos 
žmonių, tai bolševiką valdžia 
naikindama socialistus Rusijoj 
eina aršesniais negu caro val
džios keliais. Dabar bolševiką 
kalėjimuose, katorgose ir kon
centracijos punktuose laikoma 
dešimtimis tūkstančių areštuo
tu socialdemokratą ir socialistų 
— revoliucionierių. Bolševikų 
valdžia irgi siūlo socialdemokra
tams, kad jie duotų raštu pasi
žadėjimą daugiau nebekritikuo
ti bolševikų valdžios, atsisakytų 
nuo socialdemokratų partijos, 
išsižadėtų jos programo, o tuo
met jie busią paliuosuoti iš ka
lėjimų ir katorgų. Vadinas, bol
ševikai daro beveik tą pat, ką 
darė caras. Tik bolševikų vald
žia savo žiaurumu pralenkė ir 
caro valdžią. Caro laikais politi
niams kaliniams buvo leidžiama 
gauti ir skaityti bent “nekaltos” 
knygos ir laikraščiai, o aplinki
niais keliais jie gaudavo ir ne- 
legalinės literatūros iš kurios jie 
sužinodavo kad dedas pasauly, 
ypatingai pasaulio darbininkų 
judėjime. Kai kuriose vietose 
Sibire, taipjau Viatkos ir Ar
changelsko gubernijose politi
niai tremtiniai, kurių būdavo ne
mažas skaičius, sudarydavo taip 
vadinamas kolonijas (kolonii po- 
litičeskich ssilnich) išmėtytas 
po keletą žmonių kaimuose, mie
steliuose ir bažnytkiemiuose, po 
policijos priežiūra. Jie gaudavo 
iš valdžios maistpinigių — ne 
visur lygiai, bet vidutiniai po aš-

Lietuvos durpynai ir jy 
suvartojimas

Inžinierius Taujenis savo ką 
tik išleistoj Kaune knygutėj 

“Musų pelkėys-durpynai j»r Jų 
sunaudojimas” paduoda apie 
tai šitokių žinių:

Lietuvos pelkės ir durpynai 
apima plotą apie 180,000 ha. 
arba visos krašto teritorijos 
1%. Apie ’/f. to ploto arba 

60,0(M) ha. apima durpynai, ku
rie tinka išnaudoti. Jau dabar 
Žemės Ūkio ir Valstybės Tūr
io Ministerijos ištirtas 20,000 
ha. durpynų plotas, kuris ro
do, kad giliausias musų dur
pynų sluogsnis (Rekyvos dur
pynas) siekia 9 metrų gilu
mo, vidutinis — nuo 2, 4, —4, 
8 metrų. Remiantis ištyrimo 
rėzulltatais apskaitoma, kac 
(Lietuvos durpynai turi apie 
1,914,000,000 tkub. metrų ar
ba arti 2 miliardų kub. met. 
rų durpių, iš kurių galima 
gauti tik 200 milijonų tonų 
durpių. Gi visi Lietuvos miš
kai vidutiniai turi 175,000,000 
erdm. malkų arba arti 65,000,- 
000 tonų malkų. Vienodas 
malkų ir durpių svoris duoda 
vienodą kaitrumą, todėl Lietu-
vos durpynai tris kart tiek tu
ri ki‘ro, kiek visi Lietuvos miš
kai. Kaip rodą laboratoriniai 
tyrimai, Lietuvos durpių vidu
tinis peleningumas siekiąs 
2,47%, 6,79% ir 10,9% (jei 
durpyno peleningumas siekia 
20%, tai jis prie durpių nepri- 
skai lomas ir duoda nito 3781 

2171 kalor. šilumos (geriau
sios durpės duodančios 4200 
kai., blogiausios — 2800 kak, 
vidutines — 3500 kai.).

Prieš karą Lietuvoje būda
vo rankomis iškasama ligi 
200,000 kub. metrų durpių, to 
skaičiaus pusė — Vilkaviškio 
apskr., o kita ptfsė — Mariam- 
polės, Seinų, Šakių apskr. (Su
valkijoj). Likusioji Lietuvos 
dalis tenkindavus pigiomis 
Britanijos akmeninėmis angli
mis. Pirmi Vokiečiai (karo 
metu) pastatė durpėms kasti 
mašinas (Ežerėčio pelkėse). 
1922 m. dirbo jau 5 valdžios 
durpių gamyklos ir dirbo apie 
20 komplektų garinių bei elek
tros jėga varomų durpių ma
šinų. Privačios durpių ga
myklos nėra savarankės, o 
naudojamos įvairioms pramo

nės įstaigoms. 1922 m. tepa- 
gaminta arti 56,000 tonų dur- 

(|pių (13,000 mašinomis ir apie 
43,000 tonų rankomis); tatai 
sudaro tik 4,5% reikalingo 
per metus Lietuvai kuro ir ly
gu G00 ha. miško.

Atgimstančioj i pramonė 
daugiausia negina apsirūpin

ti durpėmis. Jos tinka ir ku
rui. Išugėjus durpių gamybai, 
jos pilnai galės pakeisti miš
kus ir anglis; ypač statant prie 
durpynių elektros energijos 
šaltinius, elektros stotas.

Be ko kita, beveik visi Lie
tuvos durpynai yra prie gerų 
kelių (gelžkelių ir vandens) 
punktų.

——,------------------------------------------

Mums lietuviams interesin
ga, kad toji Sąjunga nei savo 
atsišaukime, nei statute nieko 
nekalba apie Lietuvą. Iš to ga
lima butų spėlioti, kad tai gal 
naujas, nors iš Revelio pasi
rodęs, bet greičiausiai Varšu
voj gimęs prasimanymas, kad 
Lenkai vėl galėtų pasauliui 
triubytli, jog Lietuva išvien su 
Vokietija einanti, nes net Bal
tų Sąjunga' nemananti Lietu
voj akciją varyti.

kitų degtinių!.., O jus...” Čia 
Radįč ištiesė pirmyn rankas ir 
seno pranašo balsu pratarė:— 
“Ką jus šiandien pi etų jo t? čes
nako galvelę ir kukuruzinės 
duonps plutelę”? — “Tako je” 
(taip yra) — atsiliepė jura val
stiečių balsų...

Radič, žinoma, laimėjo rinki
mus. (L. žin.)

Ar jus žinote, kad

Yra labai daug kooperatyvių krau
tuvių Lietuvoje ir dabar nesenai 
jsteigta viena šaka “Parama” kuri 
pradėjo satyti namų ir ten bus didele 
kepykla iš kurios bus pristatoma duo
na visiems Kauno geležinkelio darbu
kams ? Ar jus žinote, kad kuomet jus 
Užsidegate Helmar Turkišką cigare- 
tą, jus prikišate briežiuką prie leng
viausio ir labiausiai užganėdininančio 
Turkiško cigareto ką jūsų pinigai 
gali nupirkti? <•

Atsilygino

tuonis rublius mėnesini papras
tiems žmonėms, o inteligentai po 
12 rublių. Daugumoj vietų po
litiniai tremtiniai sudarydavo 
komunas — bendrai samdydavo 
namą, bendrai gamindavus val
gį, ir tuo budu galėdavo pigiau 
pragyventi ar atsiginti bado. Li
goninė ir vaistai būdavo dykai. 
Turėdavo įsisteigę skaityklas — 
knygynėlius, į kuriuos gaudavo 
iš redakcijų dykai laikraščių, 
žurnalų. Inteligentai skaitydavo 
bemoksliams lekcijas, mokydavo 
juos skaityti, rašyti etc. ir tuo 
budu tie bemoksliai įsigydavo 
daug naudingų žinių ir, atbuvę 
savo pabaudos laiką, grįždavo 
į savo gimtąsias vietas ar į mie
stus jau gerai pasilavinę žmo
nes ir dažnai užimdavo vadovau
jamas vietas revoliuciniame dar
bininkų judėjime.

Kitaip tuo atveju yra dabar 
bolševikams viešpataujant. Bol
ševikų valdžia socialdemokratus 
ir socialistus - revoliucionierius 
laiko kalėjimuos^, kur jie bai
siai persekiojami ir badu mari
nami, ir tremia į tokias vietas 
kaip Turkestano tyrlaukius Azi
joj, kur gyvena dar puslauki
niai žmonės, kur klimatas euro
piečiui sunkiai pakenčiamas; ar
ba siunčia į šalčiausias, žiau
rias Šiaurės Rusijos sritis, į Bal
tųjų jūrių salas, kur jie esti vi
sai nuo pasaulio atkirsti ir ken
čia baisų vargą, šaltį ir badą.

Iš visa to matyt, kad carinės 
Rusijos kalėjimai politiniams 
kaliniams kad ir buvo sunkus, 
bet jie kartais būdavo ir revo
liucinės propagandos mokykla, 
bet dabartiniai Rusijos bolševi
kų kalėjimai ir trėmimo vietos 
tai politinių kapinynai.

Dirbtuvės Darbininkas,

Balty Sąjunga
Kaunas (L. ž.) —“Kcenigs. 

Hart. Zcit.” Nr. 224 paduoda 
iš Estų laikraščio “’Paevaelht” 
(IX. 16 d.), Baltijos ir Ryt
prūsių vokiečių organizacijų 
Sąjungos atsišaukimą į vo
kiečius. Sulig paskelbto tame 
atsišaukime statuto, Sąjungos 
tikslas esąs: a) organizuoti 
militares organ'izaqijas (Lan- 

desvvchr) Baltijos valstybėse ir 
Rytprūsiuose, b) agituot prieš 
laikinas IpakirdšcĮių valstybių 
vyriausybes; c) teikti žinių 
apie pakraščių valstybių ka
riuomenę ir apie dvarų žemių 
permainas; d) visokiais budais 
remti kovotojus prieš dabarti
nę vyriausybę ir stengtis vo
kiečių prispaudimams galą pa
daryti; e) nušviesti materialę 
vokiečių padėtį ir remti Balti
jos Sąjungos militares orga
nizacijas; f) rengti politikus 
busimam Baltcnland’ui.

Prezidiumas sėdįs Karaliau
čiuje. Organizacinis tos Sąjun
gos steigėjų susirinkimas įvy
kęs Karaliaučiuje birželio mė
nesį. Vokietijos vyriausybė da
vus tai Organizacijai subsidi
ją. Prezidiumas susidedąs iš 
13 narių: 6 iš pakraščių vals
tybių (Randstadten), 3 iš Len
kijos, 2 iš Rytprųsių, 1 iš Bal
kanų valstybių, 1 (iš pietų Eu
ropos.

“Kocn. Hart. Z.” pripažįs
ta, kad tai falsifikacija ir kad 
jbkios panašios vokiečių Są
jungos nesą. Taip pat Vokie
tijos atstovas Taline oficialiai 
pranešęs Estų vyriausybei, kad 
Vokietijos vyriausybė subsidi
jų panašiai organizacijai nėra 
davusi.

Nesenai pabėgęs iš Jugoslavi
jos Chorvatų vadas Radič esąs 
ypatingo budo žmogus. Jis 
naudojusis garsiu jėzuitų obal- 
siu — tikslas pateisina priemo
nes -— ir ne be pasekmių.

Laikie nesenai įvykusių rin
kimų viename dideliame kaime 
Žago rija — Radič paskyrė mi
tingą. Vietinės cerkvės šventi
kas, žinodamas, kad Radič 
neigiamai įvertina šventikus, 
bet norėdamas prisigerinti, pa
prašė jį pas save pietų, kurių 
turtingumu manė nors dalinai 
jo nusistatymą suminkštinti. 
Radič priėmė pakvietimą ir tin
kamai pagerbė, kaip vaišingą 
šventiką, taip ir patiektus val
gymus ir gėrimus. Bet didžiau
siam savo apsivylimui šventi
kas mitinge išgirdo sekančią 
prakalbą: “Broliai! Aš atėjau 
pas jus po pietų pas popą. Ar 
žinote, kaip jūsų popas pietau- 
na? Iš pradžių davė riebios su 
kukuliais sriubos — popas su
valgė dvi lėkšti. Paskui padavė 
didelę, kaip auksinis saules 
skritulys kiaušinienę; po to 
šutintą gardžią avieną .— popui 
taip ir tekėjo riebuliai per 
smakrą. Paskui davė spirgintą 
kalakutą su jaunais krienais — 
tokiais, ot, šmotais popas kur
kė. Saldaus — padavė obuoli
nį sulig kalnu aukščio, apiber
tą cukrumi ir vyšnių kompotu 
palaistytą pyragą... O kiek bu
vo vyno — zagoriansko, tokai- 
sko, slyvinės, šermukšninės ir

Šeštadieny
Taupymo Skyrius First Trust 

irSaving Banko

ATDARAS VISĄ DIE- 
NA LIG 8 VALANDOS ,-;V '

Tas yra paranku netik musy 
150,000 taupymo depozitoriy, 
bet taipgi dėl ty, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

First Trust and
Savmgs Bank

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

Šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00,

Daerborn, M o n r o e ir Clark Gatvių

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATfl

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 
Micliigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roselanu, III. 
Nedaliomis 9 iki 12.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ęOH Be 
Peilio *9 U Skausmo

Jei jus turite rupturą ir norite iš
sigydyti greitai ir be skausmo, be su- 
gaišimo laiko nuo darbo, ateikite pas 
mane.

Kodėl nebūti išgydytu kur šimtai 
kitų yra išsigydę per patyrusį dakta
rą, .kuris supranta rupturą pilnai.

Skaityk ką Mr. Womick sako:
“Aš turėjau rupturą ir vis maniau, 

kad ji gali būti išgydyta tik pagelba 
peilio. Bet aš permainiau savo ma
nymą kuomet aš pamačiau Dr. Flint 
ir jis išgydė mane b© peilio. Gydy
mas buvo labai papratas ir nėpražu- 
džiau laiko' nuo darbo Visai. Tai bu
vo daugiau kaip du metai tam atgal 
ir aš dabar nedeviu daugiau diržo ir 
neturiu jokio nesmagumo iki šiol. Aš 
rekomenduoju Dr. Flmto gydymą iš 
visos širdies.”

W. Wornick,
1471 W. Superior St. !

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai. ;

Dr. E. N. Flint
322 So. Hiate St., 5 augštasl 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergals iki 
8:80 p. p., nedėiiomifl, uždaryta.

•v

M

Einu Laukan iš Biznio
lidelis Išpardavimas

Visokią vyrišky aprėdalą. Turiu viską išparduoti iki Kalėdą. Todėl 
kam reikia siuto ar ©verkauto, pasiskubinkite kol yra iš ko pasirinkti. 
Visi naujausios mados ir gražiausią spalvą. Jie bus greitai išparduoti, 
nes parduosiu olselio kainomis.

0VERKAUTAI SIUTAI

Friend a Mauks 
|ln>gref«ibt Clotljes 

M1LWAUKKB

1922-26 So

Parsiduoda po $32.50 - $22.50 
Parsiduoda po $45.00 - $35.00 
Parsiduoda po $50.00 - $37.50 
Parsiduoda po $05.00 - $50.00 
Parsiduoda po $75.00 - $60.00

VAIKĮI 0VERKAUTAI 
Parsiduoda po $12.50 - $9.00 
Parsiduoda po $15.00 - $10.00

Parsiduoda po $25.00 - $17.50
Parsiduoda po $35.00 - $27.50
Parsiduoda po $45.00 - $35.00
Parsiduoda po $50.00 - $37.50
Parsiduoda po $65.00 - $50.00

VAIKŲ SIUTAI
Parsiduoda po $10.00-$7.50
Parsiduoda po $12.50 - $10.00

Pinigai
iš į,

Bridgeporto

LIETUVĄ
< per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

rluEND & M ARK 3

MILWAUKB¥CHICAGO CLOTHING CO.
ANTANAS MARTIN KUS, SAVININKAS

Halsted Street Telephone Canal 3561
■
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Del antisemitinią 
ekscesą Lietuvoj
(Lietuvos žydo balsas).

Del pasireiškiančių

du darbuotojas 
gns, “L. Žinių”

Lietift’oj 
vienas žy- 
Rutenber- 

212 nu m. rašo:
Naujas smūgis.

Išmurzinimas Šiauliuose 11 
IX žydų iškabų yra naujas mo
ralia smūgis, kurį pajautė lie
tinių žydų kultūrinio susiarti
nimo idėjos skelbėjai, pajautė 
iš rankų tų, kurie apgaulingai 
save šaukia lietuvių tautos rei
kalų gynėjais.

Man atsėjo būti to be abejo
nės tautos įžeidimo įvykio liu
dininku.

13. IX. aš buvau Šiauliuose, 
ir kaip tik prieš šitą savo pu
šies "BaltromiejauS” naktį su 
kultūrinių darbininkų grupe 
turėjau pasitarimų apie specia
lūs spaudinių leidyklos suda
rymą, tikslu kurios buvo paga
minti eilę leidinių apie susiar
tinimą ir apsipažinimą abiejų 
istorijos likimo surištų tautų.

Dau‘g buvo kalbėta apie šio 
sumanymo svarbumą apie jo 
užduotis, apie artimas perspek
tyvas. Atsirado skeptikų. Man 
buvo nurodyta j naujas fašisti
nes lievtuvių inteligentijos tarp 
sroves, i jos nenorą su mumis 
dirbti. Buvo kalbų ir apie kliu-

JTtytą 1 t rugsėjo, iSeję gatvėn 
(žydų krautuves nežiūrint tur
gaus dienos protestą reikšda
mos buvo užsidarę) mes susi
dūrėme su visų žydų įžeidimo 
faktu. Man kodėl tai — pats 
nežinai? — gėda buvo už pat
riotus ir skau'du, kad taip su
bjaurintos musų idėjos. Prisi
miniau vakarykštį pasitarimą, 
karštas kalbas, raginimus im
tis darbo ir pasidarė skaudu 
ir liūdna. Lietuvių-žydų kultū
rinio susiartinimo idėjai, be 
abejonės, padaryta smūgis.

nujautimą, kurios tikri pilie
čiai sugebės atsiriibežiuoti nuo 
“iškabų didvyrių” ir pasakyti 
savo reikšmingą žodį šiuo senai 
pribrendusiu klausimu.

— G. Rutenbergas.

Apie Pabaltijy

nii, kad prieš šešis mėnesius 

šita prekyba buvo Vokiečių 
rankose. Tačiau dabar anglų 
prekių kainos mažesnės už vo
kiečių. Straipsnyj pabrėžiama, 
kad Pabaltinos valstybės Bri
tanijai gali išmainyti miško ir 
ūkio produktus į ūkio mašinas, 
geležinkelių medžiagą, taip pat 
nurodo, kad ateityj prekyba šit 
Rusija bus galima tik per Pa-

Baltijos valstybių uostus.

iP. Remeris ragina anglų 
vyriausybę, kad padėtų angly 
prekybai su Pabaltijos valsty
bėmis užmegsti ryšius ir kad 
butų suteikta šioms valsty
bėms ekonominių palengvini
mų. Taip pat autorius ragina 
anglų vyriausybę paskubinti 
galutinai išspręsti Klaipėdos 
klausimą, kurio vilkinimas

trukdo vienai i.š šių valstybių 
atstatyti nuo karo nukentėju- 
sį kraštų ir kenkia pasitikėji
mui.

Motinos Atranda 
Naują Budą Gydy

mo Vaiku Šalčio.

Aš oponavau. Man 
“Simonas Daukantas' 
dar atmintinas 
veikalo priėmimas
nes ir valdžios veikėjų ir

veikalo 
uitoriui, 

nuoširdus to 
visuonie- 

s pa ti
pas i-

kalbėjimą su tyliais lup
iniais lietuviais kultūros 
buotojais — Mykolu Biržiška 
ir kitais, kurie tik motai atgal 
šaukė, kad žydai neprisideda 
prie ki?lturinib darbo, kad nė
ra susiartinimo literatūroj.

Aš Įtikinėjau susirinkusius 
imtis tą realizuoti. Žvdu moks
leivija, žydų vaikai turi ne tik 
susipažinti su lietuvių istorija, 
literatūra, bet ir prisiartinti 
prie jos, padaryti ją savąja; 
lietuviai taipat galėtų arčiai? su 
sipažinti su žydų kultūra ir li
teratūra.

Tada tai lietuvių žydų inte
resų garmonija mažoj, didžių
jų tautų skriaudžiamoj (Lietu
voj, prievarta atskirtoj nuo 
sostinės Vilniaus, tikrai pašau
ktos “Lietuvos Jeri?zolimu”, 
bus aiški ir matoma.

Išsiskirstėme labai vėlai. 
Kiekvienas musų, esu tikras, 
paslėpė savy didelę lietuvių 

žydų susiartinimo mintį.
...Bet po kelių valandų pik

ti ir kvaili žmonės, patys to 
nežinodami, plakė save, darė 
priešingą mums darbą. 5-6 as
mens, kodėl tai skailydamiesi 
patriotais, važinėjo po miestą 
su bosu smalos ir murzino žy

dar-

Kaunas (L. Z.) Keuterio ži
niomis iš Londono, p. Reme
ris, Britų parlamento narys, 
tik ką sugrįžęs j Londonu po 
aplankymo Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. “Times” rašo, kad 
šiose valstybėse yra patagios 
salvgos Britų prekybai. Pažy-

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viicydos 
z patarnauju kuogeriausiai

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

Jis yra išlaukinis, tepamas 
aplink gerklę ir krutinę 
ir paklojamas su šiltu 

medvilnes audeklu.

..Daugiau ir daugiau šeimynų' 
Chicagoje priėmė išlaukinį 
TIESIOGINĮ gydymą vaikų 
..šalčio si? Vioks VapoRub.

šis gydymas nesugadina vai
kams vidurių. Kada vaikučiai 
pareina sušlapę ir šniukščio- 
dami, reikia tuojau sutepti, 
kad išvengus šalčio.

Jis pagelbsti nuo užpuoli
mo kanvulsiškojo krtfpo — jis 
greitai prašalina visokias šal
čio bėdas.

Jus trinki! tik Vieks aplink 
jūsų gerklę ir krutinę, koliai 
oda paraus; po to aptepk sto
rai ir aprišk su šiltu flenelės 
audeklu.

Gaunamas visuose aptiekuo- 
se.

VICKSv VapoRub

94c

98c

87c

subatoje
■vv svarui

Tikrai šviežiai dresi- 
rotos dėl stew vištos,

Tikrai šviežiai dresi- 
roti keoimui gaidžiai,

šioj apsivylimo ir skepticiz
mo valandoj visgi norėtųs ti
kėti lietuvių tautos

Tikrai šviežiai dresi- 
rotos virimui vištos, 
subatoje 
svarui

Vaiky Šliperiai
Felt šliperiai, felt padais, mieros 5 iki 2 
Specialiai porai

Grindžiai
Saldus Navels. šiame išpardavime parsiduoda 
specialiai tuzinui

Gorsetai
C. B. didelės vertės Coutil, balti ir odos spalvos, užpakaly surišami, 
vidutinio ir žemo biusto, mieros 20 iki 36. Specialiai QQa 
Verti iki $2.50, po G

Šilkinės Pančiakos
Moterų šilkinės pančiakos, pilnos mieros, .juodos ir spalvuotos, pir
mos rųšies, mieros 8*£ iki 10%, "f 7 C
vertos $2.50, porai I ■ I w

Satino Šliperiai
Moterų minkšti, briedžio odos padais, visokių spalvų. 
Specialiai parsiduoda po

Apatiniai
Moterų Munsingv.ear šilkiniai ir vilnoniai union siutai, žemais kal- 
nieriais, iki kelių ilgumo. Mieros 34 iki 48, CO QC
verti $4.00, specialiai ųjfcLJJO

19c
Buckeye Apyniai ir Salyklas

Viskas, šiame išpardavime parsiduoda 
specialiai wvU

Vanity Keisai
Billy Burke ir trijų kitų stylių, patentuotos ir dailios odos, 
verti iki $1.49, kiekvienas OOlf

1

$1

Adresuok

Chicago, Illinois

S» xs ■B

Juodi satino marškiniai
Extra storo materijolo, 14*2 iki 17, parsiduoda 
specialiai po

SUBAIGI TIKTAI
Šviežiai išdresiruotos vištos

25C svarui 19^0

Didžiausia Vadovaujama Skrybėlių Išdirbystė Southwest Sidėje
Trys Didelės Krautuvės Sykiu 

Visas antras augštas naujų vaikams skrybėlių. Puikios naujos skry 
belės rudeniui, visokių naujų rudeninių spalvų

Šimtai visokių 
Skrybėlės kur 
dėvėti su odos 
riais, Kiškį vėliau se
zone.

Puikios juodos skrybė
lės dėl jaunų moterų, 
padarytos iš puikiausio 
Lyons vehet ir trimuo- 
tos su naujausiais ir 
gražiausiais triniais, 

stylių,. 
galima 
kalnie-

Nauji ^tyliai dėvėjimui 
rudeniui iš Lyons vel- 
vet. Visų naujų rude
ninių spalvų, gražios 
rudos, sand, rose, rau
donos ir naujos mėly
nos. Daug yra sujung
ta su metaliniu audek
lu ir kombinacijų. Skry 
belės dėl nukirptų 
plaukių. Labai smart, 
— dėl balių ir visokių 
išeigų.

Taipgi puikus pasirinkimas labai styliškų skrybėlių dėl senyvų moterų. Naujausių spalvų, taipgi ir gražios 
juodos skrybėlės. T rimuotos Vėliausių trimų iš žąsinių sparnų, ostrigų, ir puikių ornamentų. Puikus pasi
rinkimas Sportiškų Skrybėlių, dėl mokyklų mergaičių. Specialiai 
šią savaitę *1.49 ~ *2 ~ *2.25

Taip, 
me 
rių 
už f ___
SkrVbelėė čionai 
Po . ____r
ir $4.50 ir dau
giau 
tur 
mos 
$8.00 
Ateikite 
simieruokito jaa. 
Musų 
Vimas

mes turi- 
skrybelės ku 
jus norite 

tikrą kainą.
z:__ i

$3.45. $3.75,

kurios ki- 
parduodal 
už $7.5(ę 
ir $10.00.

ir pa-

P ataros- 
DYKAI

ViliauaioB niad- 
mergaitėms 

skrybėlės, 
tai styllų, 
kaip ir 
sesučių, 
naujausių _____
trimu^to.l su kvii 
tkomis, gražiomis 
plunksnomis ir ri 
binais. Kaina vos 
$1.50 $2, $2.50 ir 
daugiau. ’Š

šini- 
taip 

didelių
VUų 

spalvų.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS• .*

Pirma ir paskutine proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaitytiKNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Afrikos Pilietis...................................... .........
Barbora Ubrika............................... -.........
Darbas (romanas)..................—.....................
Draugijų ir Organizacijų Evęliucija............
Glūdi-Ludi (eilės) ................   ...
Kas Išganys Liaudį..........................................
Kas Yra Socializacija.......................... .............
Macbeth (Drama)...........................................
Macbeth (Drama) apdaryta............................
Maratas............... ............................... ................
Mįslių Knyga..................... .................................
Nuosavybės išsivystymas................................
Palydovas ................................................ ...........
Pasakojimas apie Jėzų......................................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)..........................
Skaitymai ...........................................................
Socializmo Minties Blaivumas........................ .
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) .... 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai................................................
Pačiavimas pas įvairias tautas........................
Paskendusis Varpas (drama) ............. ..........
Aukso veršis (drama) ................................... .
Spęstai (komedija)...................... .....................
Trimitas...............................................................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..........
žemaitės Raštai.................................................
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama) ................................................
Janonio Raštai ...................................................... 
Kaip žmogus mąsto...........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas..............................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokis (lietuviu legenda) ........... ,......................
Moralybės Išsivystymas....................................
Mulkių Apaštalas................................................
Musų žinynas ............ v......................................
Gera Galva....................... ...................................
Gyvulių Protas............................................ ‘.......
Iš širdies........ ............ .........................................
Kas yra taip, o kas ne taip.... ...z........................
Kelias į Socializmų............ *...............................
Kryžius (drama) ...............................................
Kur Protas (komedija)................. ...................
šešiolika Kristų...................................................
Slepemingoji žmogaus didybė.........................
Teisingos Paslaptis............ ....:...........................
Tėviškė.......................  ,...........................
Bludas (romanas).................. ....................................................... $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos....................................  *30c

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

$15 J<ryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visa 

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite j seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. M0WER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akirfių specialistai.
šeštas augštas Reliance , Building

32 N. State St. kampas VVashington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

įskaitant subatas.

....25c 

....50c 

....75c 
.... 50c 
.... 50c 
....50ę 
....15c 
.... 75c 
$1.00

.... 10c 
$1.00 

.... 50c 
.... 50c 
..... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00 
$1.50 
....35c 
.... 10c
....20c 
.... 50c 
.... 15c 
.... 15c 
.... 10c 
....35c 
.... 50c 
.... 30c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 15c
$1.25 

25c 
10c 
15c 
25c 
15c 
75c 
10c 

,00 
15c 
50c
10c 
30c 
10c 
30c 
25c 
25c 
10c

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-rog lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

GYDOME SERGANČIUS

$10XRAY$
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Megaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų. ,

Pasižiūrėkime j vidų savo orgrršfemo

lu

užsi-

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių. Šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

gerumus, čiopua, antitoxinus Bakteriua, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifikų 
vaistų.

.Kraujo bandymas Wassermanu 
Nurodome abejotinose atsitikimose

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt!
tiškus skausmus kautose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ?
stovį jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra 
kraujas.

'Didelis Kraujo spaudimas . 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
mai io laipsnio, Jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą iityrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G

136 Wabash
Valandos nuc 

doj ir subatoJ 
9 vai. ryto iki

Ar turite reuma- 

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiaties 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

gyvastim, o gyvastimi nervų yra

Avė....
9 ryto iki 6 

iki 8 vakare

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlloje nuo

Garsinkitės Naujienose



Penktadienis, Spal- 19, 192”

CHICAGOS

Socialistų delegaty 
susirinkimas .

naujuiportai. — Įstojo 32 
nariu.—Įsiėmė naują plat
formą. — Aug. Cleassonso 
pprakalbų maršrutas. — 
Dėbso Institutas. — Senųjų 
socialistų atsiminimai.

bomis nuversti kapitalistų val
džią, o komunistai daro revo
liucijas “pagal užsakymą”. Ka
dangi didžiuma S. Partijos na 
rių buvo giliaus apsipažinę sū 
socializmo mokslu ir grieštai 
pasmerkė tokią “kairiųjų re
voliucijos” taktiką, tai jie ėmė 
griauti lS>ocialistų Partiją. Bet 
S. Partija kaip po anų laikų 
smūgio išliko gyva, taip ir da
bar po bolševikų atakų išliks 
gyva. Visi mato, kad bolševi
kai smunka.

Tai šitaip tie seneliai Socia
listų kareiviai pasakojo iš sa
vo atsiminimų apie Socialistų 
Partiją.

—šapos Darbininkas.

reikia surengti būtinai kokį 
nors pasilinksminimo vaka
rėlį ir po trumpų diskusijų 
apie ‘ tai koks butų pasekmin- 
gesnis, nutarta surengti pabai
goje šio 
“Dvasių 
mui viso 
iš dd. R. 
kimiu tės
tės. —Kp. Koresp.

mėnesio draugišką 
vakarą”. Sutvarky
to išrinkta komitetas 
Kazlauskaitės, M. Ja- 
ir M. Skamarau'skai-

Pirmas žmogus pasaulyje
PithccanthropufeHerectup gyve
no 50,000 metų prieš Kristų.

Daug visokių pasakų yra kai 
dėl pirmo žmogaus atsiradimo

Pirmadienį, spaljų 15 d., So
cialistų Svetainėje, 1224 Alba- 
ny Av., įvyko Socialistų Par
tijos Cook County delegatų su
sirinkimas. Susirinkimą ati
darė draugas Collins. Buvo 
skaitytas ir priimtas iš perei
to susirinkimo protokolas. To
linus sekė komisijų praneši
mai. Prakalbų rengimo ko
misija pranešė, kad atvažiavu
siam svečiui iš Anglijos, Par
lamento atstovui ir Anglijos 
Darbo Partijos nariui, George 
M. Dalias buvo surengtos pra
kalbos spalių 14 d. Mašinistų 
svet. (113 Ashland Blvd.). 
Prakalbos buvusios visais at
žvilgiais sėkmingos.

Buvo persJcaitytas įstojusių 
naujų narių į Socialistų Par
tiją aplikacijos: viso 32 nariai, 
Tarpe įstojusių randasi penkios 
sočiaiistės bohemietės mote- 
rvs. Sekretorius W. R. Snow

Lietuvių Rateliuose
Šiandie pažangiyjy drau- 
gijy valdyby susirinkimas

Ado-
Ado- 
kaip

MADOS

1804

■ \ ........
rai jau nepasigailėjo katučių.

Po to “Birutės” Orkestras 
p. P. Sarpaliui vedant sugriežė 
keletą muzikos gabalėlių. Pub
lika nesigailėjo jiems aplodis
mentų.

Seka De Paul universiteto 
profesoriaus, Szymazek, kalba. 
Profesorius pirmiausia pagyrė 
vaikučius ir jų tėvus, pabrėž
damas, kad visuomenė gali ti
kėtis ateityj(\ gerų artistų iš 
jaunųjų birutieč|ių. Jis stebė
josi, kad tokie maži vaikučiai, 
o taip gerai griežia. Profeso
rius taipgi pagyrė kliubo or
ganizuoto j us. Toks kliubas 
gali daug ko gera atnešti. Vie
nybė visuomet yra geras daik
tas. Pavyzdžiui, vienas žmo
gus nieko nepeštų reikalauda
mas išvalyti “jelę”, bet kliu- 
bui tetai lengva padaryti. Bai
gdamas kalbą jis ragino lietu
vius tapti šios šalies piliečiais.

Buvo dar trys kalbėtojai. 
Paskutinis programos numeris 
buvo " “Ąpšvietos” mergaičių 
choras. —Japų-Janis.

Tik publikoj buvo po biskį
Mat vaikučiai ir

Čia draugijos ruošiasi pasių
sti savo delegatus. Nekuriu netvarka, 
draugijų valdybos nariai patys kai kurių juokas kartais buvo 
rengiasi šaukiamon konferen- 
cijon penktadienį spalių- 19, 
(t. y. šiandien vakare) Ray
mond Institute, 816 W. 31 gat
vė. Konferenciją šaukia Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos rėmėjai. — Reporteris.

Iš visų kampy
Girtių Cirkus.—Pasveiko 

tas.,—Valkata.
Spor-

visus

sudaro: vilkai, 
zuikiai, vaikai, 
pats jų valdo-

pergarsus.
P-as Zolp vaidino Valkatos 

rolę. Jis kaipo artistas prieš 
išeinant ant scenos puikiai su
dainavo iš operos Aida, “Celes- 
te Aida”. Jį publika pasitiko 
ir išlydėjo delnų plojimu. Jo 
balsas, grimas ir jausmingas 
veikimas darė gerą įspūdį. P-lė 
Bajorinaitė IL'iudmilos rolėje 
parodė nepaprastą gabumą. Ji, 
rodosi, tik tam ir yra, kad 
vaizditoti tokias roles. Links
ma, gyva visa liuosa ir žodžiai: 
jausmingai ir aiškiai ištarti. 
P-lė Kiudelitė, —tai jau ne. 
reik geresnės motinos. Ji yra 
artistė toje rolėje. P-as Palė
kus buvo geras dvaro prižurė- 
tojas. Jam tinka tokios ro
lės, tik reikėtų būt rūstesnių. 
Visi kiti: p. Rugšėnas ir p-lė 
Ivaškevičiūtė lab^i pagirtinai 
vaizdavo.

Pagirtinas dalykas, kad 
Town of leikiečiai veikia. Pub
lika buvo netik vietinė, bet ir 
iš kitų miesto dalių. Auto
mobilių pristojo per porą blo
kų. Reikia stebėtis, kad ir čia 
gimusiųjų vakinų ir merginų 
daug buvo. Jie nesako, kaip 
Bridgeporto leidės ant p. Bar 
bravičiaus koncerto: “Ar tu ei
si ant sily koncerto?”

Vienas žmogus pardavinėjo 
dr. Karaliaus ‘^Gyvenimą”. 
Sakė pardavės 35 ir užrašęs 
vieną “Kardą”. —-Bubnis.

Pasklido gandas po 
kampus, kad pas musų kai
mynus—cidericčius atvažiuoja 

girių cirkus.
Girių cirkų 

meškos, lapės, 
medžiotojai ir
nas—Girių Karalius; vieta — 
miškas. Jie parodys, kad visi 
tie 'gyvūnai gražiai sugyvena 

ir visi klauso savo valdodo — 
Girių Karaliaus. Šis 
perstatys tuos laikus 
žmones, kurie mokėjo 
bei žvėrių kalbą. Jų 
bei dainos patvirtins 
miškinį gyvenimą.
tojai gėrėsis jų pamokinimais 
ir linksmybe, kuriuos suteiks 
Girių Karalius su savo bend
rais. Šiito kartp, jie kalbės ir 
dainuos lietuviškai.

Ačiū “Pifumyn’ 
Petrauskui, 
Sarpaliui
mums neerikės 
Alaskos girias 
gražų girių cirkų, 
da • kokis necivilizuotas šeškas
koją apgrau’šti. Mes tą visą 
galėsime .pamatyti sekmadie
nį, spalių 21 d., Liuosybės

14th St. ir 49th Court, 
Cicero, III. Pradžia 7 'vai. vk-

Pdikus reginys— ta opera, 
“'Girių Karalius”. Bus ten ir 
Bubnis.

Didžiausia pasaka, — tai 
apie Adomą ir Ievą. Esą jiedu 
yra mulių pirmieji tėvai. Jeva, 
girdi, esanti sutvetra iš 
Ima šonkaulio. Gi pats 
mas esąs niekas daugiau,
tik šmotas molio, į kurį Die
vas įpūtęs “Savo” kvapą, par 
pasakojama, kad Dievas sutvė
ręs žmogų ant savo pavidalo. 
Bet greičiausiai bus, kad žmo
nės pramanė tokias pasakas 
pagal savo pavidalą, nes daug 
yra žmonių, kurie pilnai ati
tinką tai pasakai, kad vyras iš 
molio, o moteris iš šonkaulio.

Daug šiandien dar yra to. 
kių, kurie yra niekas daugiau, 
kaip šmotas molio.

Bet čia yra kas nors naujo, 
kas prieštarauja visoms pasa
koms. čia randasi dar net į- 
rodymų, kad pirmas žmogus, 
kurio yra surasti kaulai, gy
veno dar prieš 50,000 metų 
prieš Kristaus gimimą; kad tas 
žmogus buvo ant dviejų kojų 
vaikščiojantis sutvėrimas var
du PitheconthropUs erectus. 
Kad taip yra, o ne kitaip,—tai 
tą įrodys Dr. A. J. Karalius, 
ateinantį sekmadienį, 10:30 
valandą ryto, Raymond Insti
tute, 816 W. 3T gatvė.

Bet apart to begalo žingei- 
daus įrodymo bus dar žingei
di! pamatyti to taip žingeidaus, 
stebėtino žmogaus paveikslas, 
kurį Dr. A. J. Karalius parodys 
atsilankiusiai publikai.

Praeitoji Dr. A. J. Karaliaus 
paskaita “Gyvybes atsiradi
mas” davė geriausias pasek
mes. Nėra abejonės, kad šita 
dar žingeidesnė paskaita “Pir
mas žmogus pasaulyje” su
trauks dar daugiau žmonių. 
Tai bus jau iš eilės ketviVta 
Mokslo Draugų paskaita. Jų 
paskaitos, kurios visuomet yra 
žingeidžios, įvyksta kiekvieną 
sekmadienį. —Raganius.

reginys 
ir tuos 
gyvulių 

kalba 
jų dorą

Visi zųurė-

Lietu'vos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Atstovybė Ameri
koje ir veikėjų komitetas šau
kia šiam vakarui Chicagos pa
žangiųjų draugijų valdybų su
sirinkimą.

Susirinkimo tikslas nepapra
stai svarbus. Reale gimnazija 
Mariampolėje, vienintelė pažan
gi vidurinė mokykla Suvalki
joje, atsidūrė pavojuje. Reikia 
dėti pastangų, kad ją išgelbė
jus. O išgelbėti ją gali tik A- 
merikos pažangioji visuomenė.

Tat nėra abejojimo, kad pa
žangiųjų draugijų valdybos su
pras tą taip svarbų reikalą ir 
atvyks šį vakarą 8:30 vai. į 
Raymond Chapel (816 W. 31 
St.), kur bus laikomas susirin
kimas.

Susirinkime bus 
daug

Iš “Birutės”
Atidarymo sezono koncertas.

pasklido 
‘Bjirutę” 
atidary-

Po visą Chicaga 
apgarsinįmali, kur 
skelbia savo sezono 
mo koncertą. Koncerto pro
gramoje dalyvaus sekami dai
nininkai ir artistai: Nora Gv.- 
giene, Jule Širvaitė, smuiki
ninkas A. Linkus, pianistai J. 
Byjanskas, A. Olis ir M. Joza- 
vilas, “Birutės” merginų cho
ras ir mišrus choras po p. A. 
Kvedaro vadovyste.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
spalių 28 
(1812 So. 
cerio bus

Pilnai
“Bįirutė’.’ 
nes kaip
ras uoliai rengiasi prie jo.

Užtat mes visi privalome ei
ti į pirmą “Bįrutės” koncer
tą. Ne tik ųig^turėsime sma
gumo, o jr tų9a pačiu laiku 
priduoąime dąiįgiau energijos 
bifutiečiams. —JD. M.

chorui, p. 
p. Rastciniui, p. 

ir p. Dundulienei, 
važiuoti į 

pamatyti tą 
Ten galėtų

No. 1804. šią, suknią, gali dėvėti į 
svečius einant, namie ir',ant baliaus. 
Ji graži ir lengvai pasiuvama.

Sukirptos mie'ros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 coliųjpęr krutinę. Viduti
niško ūgio moterei ar mergaitei reikia 
2%,yąrdo 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašomė iškirpti 
laduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

terasos ženkleliais kaitų su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Nauj’ienų; Patterm Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

PADfeKAVOJIMAS.

Mieros per krutinę

svct
(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

valdančiai Iklar

Dabar ’VTd

i

West Side

parodys ir

Bridgenortas

Hali

X.

8VU1KB EDGEGATE BY LOUFS RICHARD

tokį skaldy-

<?Ooo... )

svetai-
Piliečių 
kliubo

Jie pasakojo 
pasikalbėjime,

Bet ar iš 
tų pa-

’ NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, UI. 

siųsti man pavyzdj No............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Nutarta surengti draugišką 
“Vėlių vakarą” ir įvesti lie" 
tuvių kalbos pamokas.

Žukauskienę
Žilevičiūtė
Mikienė
Karušaitienė

Stakulis

Bur itč Wr 
15ECOMlXčr j 
V0UH6 MĄH

Ą VUVMC 
ŠPEC'TACl.E OF

THIS S--

pra nešta 
svarbių dalykų.
—L. M. P. * S. Atstovybė 
Amerikoje. ,

P. P. ir P. Kliubo vakaras. 
—Programoj dalyvavo Dr. 
Karalius ir prof. Szymazek.

svet., 
Žmonės gerbia tokius 
kaip jisai.

* * *
14 d., School

The Young Man Waš Alter “Hush” Money 
" -r---- - "-iv*™.—

i . * it,! „ ■_ c jLiii s. ate

platformą, kurią delegatai pri
ėmė vienbalsiai. Platforma 
bus atspausdinta iŠ. P. organe 
ir visuose kalbinių socialistų 
laikraščiuose. Platformoj iš
dėstyta Socialistų Partijos į- 
vairiausi punktai tam, kad vi
si balsuotojai už socialistų 
Partijos pastatytus kandida
tus žinotų socialistų statomus 
reikalavimus

atvažiavęs iš 
draug. Augustas 

kuris bus Chicagoj 
apie astuonias dienas. ' Tapo 
nutarta jam surengti keliose 
vietose prakalbas. Drag. Levi
tas pranešė, kad Žydų 'Socia
listų Federacijos kuopos na
rys dailininkas (nupiešė didelį 
Eugene V. Dėbso paveikslą. 
ku‘ris esąsą vertas $50.00. Pa
veikslą jis paaukavo Socialistų 

dėl pardavimo ar iš- 
ant Loterijos. Pelnas 
rinkimų tikslui.
skyriaus delegatas 

kad buvusis Socialis- 
Talman ir

Partijai 
leidimo 
turi eiti

Žydų 
pranešė,
tų Institutas ant 
Hoyne gatvių iš Socialist Sun- 
day School perorganizuotas ta
po į didelį Socialistų Mokslo 
namą vardu Dėbso Institutas. 
Ten bus mokoma įvairios mo- 

po liti nė 
etc.

kslo šakos, kaip tai: 
ekonomija, sociologija, 
Bus skaitomos lekcijos.

Draugai delegatai sumetė 
lias dešimts dolerių rinki

mų reikalams.
Buvo pakeltas klausimas da- 

rinkti du narius į Pildomąjį 
Socialistų Partijos Komitetą, 
bet tai atidėta įki sekamo su
sirinkimo.

Tarpe trijų x dešimčių ir ke
turių delegatų buvo ir tokių, 
kurie jau senai veikia darbi
ninkų judėjime, 
draugiškame 
kad Socialistų Partija pergy
vena jau antrą 
mosi peri jodą. 1894-
tais Socialistų Partiją skai
dė taip vadinami “kairiaspar- 
niai” suanarkistėję elementai, 
kurie vėliaus nuosakiųjų so
cialistų buvo nugalėti. Tąsyk 
kairiasparniai susiorganizavo į 
atskirą, taip vadinamą, Socia
list įLabor Partiją. Tais lai
kais Socialistų Partija nuken
tėjo veik dauginus negu nuo 
dabartinių komunistų ardymo. 
Bet laikui bėgant jie vėl su
stiprėjo. Taip bu> ir po šitos 

audros:, 
atsigau- 
Partijos 
su bom-

komunistų padarytos 
Socialistų Partija jau 
na. Pas pirmutinius 
griovikus buvo noras

Liet. Soc. Jaun. Lygos 
susirinkimas

Kadangi pirmą penktadienį, 
kuomet paprastai pripuola mė
nesinis L. S. J. Lygos narių 
susirinkimas, pasitaikė Babra
vičiaus koncertas ir daugumas 
’ygiečių būtinai norėjo vykti 
koncertai!, tai Lygos susirin
kimas tajn> atkeltas ant se
kančio penktadienio, spalių 12

Susirinkimas įvyko kuopa- 
sekmihgiausiai ir dalykai bu
vo svarstomi gyvai ir energin
gai. Priimta naujas narys, 
drg. F. Skamarakas. Tarp kit
ko nu'tarta nuo sekamo penk
tadienio įvesti lietuvių kalbos 
pamokas Lygos lavinimuose 
vakarėliuose, . kurie įvyksta 
kast penktadienis, Raymond 
Chapel svetainėje. Mokyto
jaus drg. K. Augustinavičius. 
Nutarta ateinatį penktadienį 
surengti debatus temoje “Ar 
mokykloj išmokina mokinius 
protauti?”. Debatuos dd.. R. 
Kazlauskaitė, J. Auryla, C. 
Januševičia ir Budrikas. Taip
gi nutarta ir kitomis temo
mis surengti eilę debatų kiek 
vėliaus.

Spalių 14 d. Mildos 
nėję įvyko Lietuvių 
Politikos ir Pašelpos 
vakaras. Vakaro programa su
sidėjo iš prakalbų, dainų ir 
muzikos.

Pirmiausiai kalbėjo Dr. A. 
J. Karalius. Jis plačiai aiški
no apie tokių kliubų naudin
gumą. Piliečių kliubas, jei
gu tik bus atatinkamai»tvar
komas, gali daug naudos vi
suomenei atnešti.

Dr. A. Karalius kalba klau- 
Pagaliaus, įnešta kad sytojams labai patiko. Jie tik-
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d., Sokol svetainėje 
Ashland Av. Po kon- 
šokiai.
galima tikėtis, kad 

duos gerą koncertą, 
solistai, taip ir cho-

Išreiškiu didžiausį dėkingu
mą visiems dalyvavusiams mu
sų myįiinos dukrelės Teodoros 
laidotuvėse 16 d. spalių, 1923 
m. Taipgi laidotojo! Masalskiui, 
kuris viską rūpestingai tvarkė.

Kaz. ‘Anastazija IVanekojai, 

2852 W. 39-lh PI. Chicago.

Ar Westsįdė miega?
YyĖL-----

Sakoma, kad AVest’Sidė mie
ga; Wcst sidės žmones ir drau
gijos esą nerangus,
tikrųjų taip yra ar ne, 
rodys šios dienos vakaras.

West sidiečiai
Bridgcportui ir kitoms apielin- 
kėms, kad jie įįno ką remti ir 
kaip remti, šį, vakarą jie visi 
bus p. Meldažio syetainėje,, kad 
išgirdus drg. P. Grigaičio, Nau
jienų redaktoriaus, kalbą apie 
Lietuvą. Kadangi drg. P. Gri
gaitis yra žinomas kaipo vie
nas geriausių kalbėtojų ir pats 
buvo ir savo akimis matė kas 
Lietuvoje dėdasi, tai be abejo, 
jis mokės ir sugebės gerai pa
dėtį Lietuvos įmonių atpasako-

Musų West sidė rengiasi pil
dyti p. Meldažio svetainę, kad 
išgirdus drg. P. Grigaitį kal
bant apie (Lietuvą.

Lai nei vi^no ?West sidėj lie
tuvio nelieka namie, bet visi 
lai traukia p. Meldažio svetai
nėn.

ĄW-l \HAHTĄ 
TO TH'MOVlt** 
Ą/T W \HOHT 

MElU'rtCMS.
-ĄN'ITS &OHNĄ'BE 
TATTJ OPBlJCHLE

*
Garsus musų sportas, p. Ka

rolius Sarpalius, jau pasveiko. 
Jam pądaryta operacija. Plau
ta palei kelį, kairėj i koja. Mat, 
kaipo sportui rtisiikui užaugo 
palei kaulą kokia tai plėvė, 
kuri padarydavo jam daug 
nesmagumų. Operaciją pada
rė prof. dr. Lewes’as, Presbe- 
tirian ligoninėje. Chicago Uni
versitetas, kuriame p. Sarpa
lius mokinasi, užmokėjo už 
operaciją $700.00.

Chicagos Universitetas nori 
jį pastatyti į puikiausi padėji
mą. Mat, Universitetps turi 
surinkęs geibiausius Jungtinių 
Valstijų sportus su kuriais ma
no važiuoti j Europą. P. Sar- 
paliui teks patiesti nevieną, 
■frarieuzą ir pargrįšti su garbe. 
Jis jau kad sportas tai spor
tas: smuikininkas, pianistas, 
smarkusis sunkiųjų ristikas ir 
garsus bartitonas dainininkas. 
Jis dalyvauja p. Petrausko ope
roje, Girių Karalius, sekmadie- 
,nio vakare, Liuosybės 
Cicero, 
žmones,

j .Spalių
svet., Town of Lake, Teatra
liškas Kliubas “Lietuva” vai
dino “Valkatą”. Žmonių buvo 
pilna svetainė, net buvo ir 
stovinčių, nes sėdynių neište

ko. Už tikietus įplaukė arti 
$500.00. Veikalas' visais at
žvilgiais pavyko.

DoEt> VOU’R
I 'P&PPy A A.i'V/jyS
l COME ĄCPOSS 

W!TH TH'CASH
L.IKE. 

» T- HUH ?

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Tel. iš 12-IX. Albinas Visbaras 18888—D. Armonas
Doleriai

431—A..
433—J.
382—D.

Šilkaitis 
Venčaičiukė 
Karbelienė

451— Marijona Lukošienė
452— J. Mickevičia 
474—S. Žimančius
476— Ona‘ Garbinčienė
477— V. Zakarauskaitė 
479—Pranas Navagreckas

Litai 
18744—K. Docka .' 
18783—M. Bagdonavičius 
18798—S. Sauals 
18806—S. Saulas 
18811—Agota Skulskienė. 
18821—Anastazija Skrebienė 
18846—F. Valionieųė 
18868—J. Kupčiūnienė 
18869—S. Tviragienė 
18877—4* Galinskas 
18879—I. Andrušunas 
18837—J. Mįlašis į

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
Naujienų” ofise.

18897—J. Širvinskaite 
18898—A. Vaičiūnienė 
18901—Cirilia Aukštuolienė 
18903—D. Petronienė 
18905—E. Mikšaitė
18919—Marijona Mažeikienė 
18924—V.
18931-JD. 
18934—0. 
18942—M. 
18969—J.
18977—E. Jarikė 
18978—J. Jaras 
18980—Teodora Vicaitė 
18987—L. Jančauskaitė 
18990—Zigmo n tas Rudaitis 
18992—M. Simonavičienė 
19046—0. Spakauskienė 
51041—P. Venclovienė 
51874—V. Kačiušienė 
51927—J. Polnis 
51934—Ė. Akelaiticnė 
51935—J. Ziguničnė

3 OME 7 i MES HE 
T>OE5 ĄH‘ 5CWEr 
7/ME5 HE WT- 
1&JT IT ĄtHTHO 
TRUBBlZ *C&

Intcr-nat’l Čaftoon Co., N. Y.
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Penktadienis, Spal. 19, 1923

Pranešimai PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Draugijos šv. Antano iš Padvos mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
1 vai. po pietų, spalio 21 d., Dievo Ap- 
veizdos parapijos svet., So. Union

< Avė. ir 18 gatvės.
Visi nariai būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Valdyba.

ANT RENDOS, Marųuette Manor, 
6 kambarių moderniškas flatas, karš
tu vandeniu šildomas. Su “sleeping 
■porch”; prie pat parko, netoli nuo gat- 
vekarių ir “Bus” linijos.

DR. M. T. STRIKOL
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI- ŽEME NAMAI-2EME

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
129 kuopa rengia sveikatos paskaitas, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, Stanford 
Park svet., W. 14 PI. ir So. Union Av.

Visi lietuviai be skirtumo atsilan
kykite. IŠ to turėsite naudos sau ir 
savo šeimynai. įžanga veltui.

— Komitetas. .

ANT RENDOS, dėl daktaro 
ar dentisto tka-mpas 46-th ir 
Wood sis., labai gražus 7 kam
bariai, šlymu šildomas, šaukite 
pas savininką. 1809 W. 46-th 
St. Phone La Fayette 4068

REIKIA operatorių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų. Nuolat 
darbas. Gera pradžiai alga. 
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avenue

DRAUGIJŲ VALDYBOMS.
Pčtnyčioje, spaliu 19 d., Raymond 

Chapel, 816 W. 31 St., 8:30 vai. va-, 
kare įvyksta Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos rėmėjų ir veikėjų 
komiteto susirinkimas.

Gauta labai svąrbus raštas iš Rea
le.-: Gimnazijos Marianvpolėje. Raštas 
labai svarbus visoms amerikiečių pa- 
žangiomsioms draugijoms. Malonė
kite atsilankyti, Vietoje bus plačiau 
paaiškinta. u

Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos atstovybė Suvienytose 
Amerikos Valstybėse.

Mokslo Draugų paskaita. Kaip ir 
kada atsirado žmogus žemėje? Kaip 
jis atrodė keli desėtkai tūkstančių 
metų atgal ?

1 tuos klausimus Dr. A. J. Karalius 
atsakys sekamą sekmadienį, spalių 21 
d., Raymond Institute (816 W. 31 St.), 
10:30 vai. iš ryto.

Tai bus ketvirta iš eilės Mokslo 
Draugų paskaita.

REN'DON .naujos murinės 
krautuvės, 17x50,

4245 So. Kedzic Avė.
Gera vieta bile kokiam biz

niui.

REIKIA —
Naktinio virėjo. Nuolatinis 

darbas. )
Atsišaukite:
4630 So. Ashland Avė.

AUTOMOBILIAI

Prašome p. J. Pajaujį iš Arlington, 
N. J. prisiųsti savo andresą Naujie
noms 1739 S. Ilaistei! St., Chicago, III.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčfomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiam*! prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Roseland. — D. L. K. Vytauto No. 
2 Draugija rengia sekmadienį, spalių 
21 d.. K. Strumilo svetainėje (158 E. 
107 St.) koncertą ir šokius. Pradžia 
7 vai. vak.t

Koncertas bus nepaprastas, užtat 
visi yra kviečiami atsilankyti. Grieš 
J. Ivanausko orkestras. *

— Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS vie

nam asmeniui, su valgio pagamini
mu, Kreipkitės adresu:

6637 So. Rockwell St., 
Chicago.

PARSIDUODA 2 automobiliai ge
ri kaip nauji. Parduosiu pigiąi. Vie-

— ^Liberty Sedan, antras5 Dort,
1921 penkių pasažierių.

1336 So. Cicero Avė.
Cicero, J1L 

Tel. Cicero 2353

nas 
abu

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

Lietuvos Moterų Pašelpinis kliubas 
laikys savo susirinkimą sekmadienį, 
spalių 21 d., 2 vai. po pieaų, Mark 
White Sųuarc svet. (30 ir Halsted 
Street).

Prašome nesivėlinti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

. — Rašt. E. Juozapienė.

RENDAVOJASI kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, vyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted St.

RAKANDAI
PARSIDUODA labai pigiai dviejų 

gesinis 
mažai

Girių Karalius fantastiška opera 
stato Pirmyn mišrus choras nedėlio j 
21 dieną spalio (October) Liuosybės 
svetainėj, Cicero. Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas Įvyks penktadienį, spalių 19 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel (816 
W. 31 St.). Su sekamu penktadieniu 
prasidės lietuvių kalbos pamokos. Mo
kytojaus K. Augustinavičius. Norin
tieji painokas lankyti atvykite laiku. 
Pamokos prasidės punktuliai, nežiū
rint į tai, kiek narių susirinktų. Bus 
taipgi debatai klausimu “Ar mokyk
los išmokina mokinius protauti?”

— Valdyba.

Liet. Liut. Evan. Pašelpos draugi
jos mėnesinis susirinkimas Įvyks šeš
tadienį, spalių 20 d., 7:30 vai. vak., 
Meldažio svet.

Visi nariai kviečiami atvykti, nes 
bus svarstoma surengimas baliaus, o 
taipgi renkama kolekta, kadangi drau
gijos narys Jonas Bakšas yra rpiręs.

— Valdyba.

“Girių Karaliaus” generališkos re
peticijos Įvyks pėtnyčioj, spalio 19, 
Liuosybės svet. Cicero. Visi artistai 
susirinkite kaip 7:30 v. v.

— Komi 11 tas.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki
mas Įvyks sekmadienį, spalio 21 d.. 
Meldažio svet., 2212 W. 23rd PI., 1 v. 
po pietų. — Valdyba.

Dr-stū Pažinties Lietuvių Ameriko
je kurios balius turės atsibūti nedėlioj, 
Spalio (Oct.) 21, 1923 m. Mr. F. Viz
ginto svet., 4625 So. Paulina st, yra 
atidėtas ant toliaus, o kada balius at
sibus, I

Lietuvių Moksleivių Susivieniiimo 
Amerikoje 2 kuopos mėnesinis susirin* 
'•imas įvyks šeštadienį, spalių 20 d., 
Pavmond Chapelėj, (816 W. 31 St., 
7:80 vai. vakare.

Visi moksleiviai meldžiami būtinai 
'’tvvkti susirinkiman- nes šiuo tarpu 
yra daug svarbių reikalų aptarimui.

Kuopos Valdyba.

DU FORNIŠIUOTI kambariai 
ant rendos, elektrikos šviesa ir 
maudynes, poe viena ar abudu. 
Atsišaukite, 1750 S. Union Avė. 
Tel. Canal 0630.

miegamų kambarių setai ir 
pečius. Rakandai yra visi 
vartoti.

Atsišaukite
4435 So. Sowyer Avė. 

Į
Tel. Lafayette 6208

.. .. .... —•

PARDAVIMUI

ATYDAI TOWN OF 
LAKIEčIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną i savo

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė ;biznis eina gerai, kostu- 
merių daug. Priežastis pardavi
mo — nesutikimas partnerių. 
Parduosfrne už pirmą pasiūlymą.

4511 So. VVood St.

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė geras biznis. TuTiu par 
duoti greit ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę. 3300 VVallace Str.

namus, kreipkitės laišku arba špalio 16 dieną, 
asmeniškai pas

FRANK JURĖNAS.
5118 So. Paulina Str

ŠIUOMI reikalauju sugrąžinti ma
no šunį, kurį išsivežėte utarninke, 

Jeigu nesugrąžinsi
te iki 20 dienai spalio, busiu privers
tas pareikalauti kitokiu budu.

GEORGE M. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III.

Tel. Lyons Š09 ____

AŠMENŲ JIESKOJIMAI ™ PMNINKĮI
•PAJIEŠKAŲ savo draugės Agotos 

Rekickiutės po vyru Totorienė. Iš Lie
tuvos paeina Lekėčių kaimo ir para
pijos, šakių apskričio. Amerikoj bus 
apie 9 metai . Girdėjau, kad gyvena 
Grand Rapids, Mich. Kas žinote apie 
ją, malonėkite pranešti arba pi pati 
tegul atsišaukia. Pajieško jos draugė, 

Natalija Skalandžiuniutė
po vyru 

Skaisgirienė,
1901 W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

Reikia

Jieškau savo vyro Benedik
to Keršio. Prieš karą jis gyve
no Pittston, Pa., bet nuo ka-

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

ANT PARDAVIMO bučernė ir gro
serne. Biznis cash, $150 j dieną. Ko
lonija apgyventa lietuvių ir vokiečių. 
Renda $35 į mėnesį. Vertės $4000, 
parduosiu ūz $3,500. Esmi privers
tas greit parduoti. Į

.M. N. S. BROSS
4958 So. Princeon Avė.

Telefonas BojįJevard 3200

PARSIDŪOdZ valymo ir 
kvarbavimo vieta, išdirbta vieta 
per 20 metų. •

Atsišaukite
848 W. 14th St.

bus pranešta per Naujienas. fO pradžios iki Šiol neiM'SlllaU- 
ir taipgi Visi (k-augai turi pribūti kiau jokios iš jo žinios. La- 

bai dėkinga busiu tam, kas ži
nodamas apie jį man teiksis 
Pranešti. — Zopija Keršienė, 
Plungėj, Bažnyčias g. 30, b. 
2, ILithuania.

ant šio susirinkimo Spalio (Oct.) 21 
1923 m. 1 vai. po pietų, 4625 South 
Paulina St., kuriame bus daug apta
rimų. Pirm. Jonas Micheals.

AtsiŠdukite. i 
superitendento ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO.
1020-1026 W. 36 Str.

Chicago.

PARDAVIMUI groserne ir 
delicatessen krautuvė, geroj iš- 
dirbtoj biznio vietoj. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant bunga- 
lo. Kreipkitės gretiai.

623 W. .47th St.

Jaunų Lietuvių Amerikoj tautiškas 
kliubas rengia puikų balių, nedėlioj, 
Spalio (Oct.) 21 d., 1923 m. Liberty 
svet.. ant 30tos gatvės ir Union Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare. Nuoširdžiai 
kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti ir meldžiame kliubo narių pasi
stengti tame vakare sugrąžinti seri
jas arba pinigus. — Komitetas.

DIDELIS, BARGENAS, parsiduoda 
groserne ir kendžių krautuvė. Geras 
išdirbtas biznis, 4 Ruimai gyvenimui. 
Pigi renda. Nepraleiskit šitos pro
gos, ba nesigailėsi nupirkęs. Prie-, 
žastifl pardavimo, išvažiuoju į kitą 
miestą. Marta Stukus, 2917 S. Lowe 
Avė. šaukit Victory 6729.

PARDAVIMUI bučernė ii* groser- $10,000 per 8 mėnesius; John 
nė; geroj vietoj, maišytų tautu apgy-j-.
venta. Lysas ant 3 metų, 4 kamba- Į Kakta, ant 59-th ir Talman 
nai pagyvenimui. I Trumpą laiką uždirbo virš $5,"

S1 aU 1833 W. 22nd St. 000; ir daugybė kitų kurių var-
7”? ? |dus mes galime jum priduotPARDAVIMUI groserne kur visa- Į , J F

dos gerai biznis yra daromas ir gali-|an^ pareikalavimo, nes čiona 
m*a bučernė atidaryti, nes arti kito I užimtų labai daug vietos be- 
panašaus biznio nėra. Priežastis j reikalingai 
pardavimo svarbi. I ® *

Kleipk3700 Emerald Avė. Mes jum užtikrinam, jog
kiekvienas pirkėjas pirkdamas 
per mus gaus gerą pirkimą, tie- 
singą. ir atsakantį patarnavimą.,

KAM KO REIKIA I n,es Patis padarom visus 
Pirkti, parduoti, manyti: namus I pirkimo ir pardavimo popie- 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS ANT 
AUKCIJONO

NAMAI-ZEME

PASIRINKIT Iš SEKANČIŲ 
NAMŲ.

1. Mūrinis namas, labai ge-
PĄRDAVIMUI dviejų augštų biz- I . vietoi qnt 7q • Poorinu 

nio namas, su dviem* pagyyenimais; j V1 . OJ» ani: os ,r reor1^, 
gazas, elektra, vanos ir visi kiti įtai-12 flatai, apšildimas kiekvienam 
symai. 2 blokai nuo 47 St. gatveka- ltakiras ir 2 mašinom garad. 
nų linijos. I . , .

4504 So. Washtenaw Avė. I žius, kaina tik $10,500, o įmo-
Taipgi parduosiu Oldsmobilė 1922 kėti tįk $4 000

modelio, Sedan labai pigiai. • * | _ __ , ._______________ ______ —.— I 2. Mūrinis namas, 2 flatai po
PARDAVIMUI bizniavas medinis Į 6 kambarius ir 4 po 4 kamba- 

namas, geroj bizniavoj vietoj, tinka- riug prie pat Hajsted jr 30-tos 
m*as dėl grosernes, dry goods Storo h I 7 _
kitokių biznių. Parduosiu už prieina-1 gatves. Kaina tik $8,000 Įnnoke- 
mą kainą ant lengvi) išlygų. L.j $3 000.

Kreipkitės I „
P. BARŠKI S, I 3. Medinis namas, štoras, pa-

Furniture Store, gyvenimas užpakaly ir 2
Į ant viršaus, Cementuotas 
mentas. Kaina tik $7,500.

PARDAVIMUI I kėti $3 000 Randasi ant
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais is- Keu Kanaasi ant

mokėjimais, 1219 So. Jetferson St., Į ted ir 35-tos gatvės.
kampas w. 20 pi., flatai po 4 kam-1 4. Medinis namas ant kampo, 
barius kiekvienas ir skiepas. L . - . . . . „

189 N. Clark st., 1 flatas 5 kambariai, 3 flatai
kampas Lake St. I po 4 kambarius, elektra, nauji

_________ Koom 610_____ - I porčiai, graži išvaizda. Kaina 
KIčAUSTYKIŠ 1 CICERO I $5,300, jmokėti tik $1,500.

Parduosiu mano puikų namą 2 fla- j Likusius ant lengvų ismokėji* 
tų mūrinį namą, po 6 kambarius kiek I Randasi ant Bridgeporto. 
vienas. Įbudavotos lovos. Skyrium | I 
karštu vandeniu šildomas plantas I ’ Medinis njymas ir t S 
kiekvienam flatui. Parinkta vieta j lotas prie šalies, ant kampo 
Ciceroje, Parkholm subdivizijoj, lotas - 50-tos ir Cooper Avė. Kaina 
30x125, greitam pardavimui kaina1 
$14,900. Lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1247 So. 48 Avė., 

Cicero, III.

16 pageidaujamų Ciceros lotų
NEDĖLIOJ, SPALIO 21, 1923

1:30 po pietų prie šiaur-vakarinio 
kampo 50 Ct. ir 16 St. Jus galėsite nu
sipirkti lotus jūsų pačių kaina.

Vienuolika lotų prie 52 Avė., tarpe 
15 ir 16 gatvių ir penki lotai prie 
šiaur-rytinio kampo 50 Ct. ir 16 St., 
bus parduoti.

Tinkami dėl krautuvių ir 2 flatų na
mų. Nepamirškite atsilankyti. Bus 
mokamas nuošimtis 1% bile vienam 
su laisniu brokeriui dėl Jo klijentų 
pirm šio išpardavimo. Depozito rei
kės 20% pinigais arba certified čekiu 
geriausiam pasiulytoįui.

MICHAEL TAUBER & CO.
317 S. Market St. 

Phone Harrison 0890 
Aukcijonieriai

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas, 2 flatų, po 6 kam

barius, elektra gasas ir vanos. Visi 
įtaisymai sudėti ir apmokėti. Jeigu 
kas norėtų galėtų greitai gyventi, vie
nas flatas tuščias. Parduodu pigiai 
už $9,500, $4,000 m-orgičių. Atsišaukit 
pas savininką ant 1 lubų. 4418 So. 
Troy St. Tel. Lafayette 5276.

flatai 
base- 
Įmo- 
Hals-

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 1-6 ir 1-5 kambarių flatai, 
prie Mozart St., netoli nuo Marųuette 
celio. Yra ugnavietė, knvgams kei- 
sai, garu šildoma ,30 pėdų totas, 1 ka
ro garadžius. Kaina $15,000, išmokė
jimais.

Tuščias 60 pėdų, šiaur-rytinis kam
pas 64 ir Mozart St. Labai gera re
zidencijų sekcija nuo Marųpette Ma- 
nor. Kaina $3,000, išmokėjimais.
' JAMES A. BURKE & CO., 

3107 W. 63 St., Tel. Republic 7339 
Atdara vakarais ir visą diehą 

nedėlioj.

BARGENAS GARFIELD BULVARO 
SEKCIJOJ

Krautuvė su 5 flatais ........... $15,000
3 flatų namas, 7-8-8 kamb. $14,500 
2 flatų frame ir cottage.... ........ $4,900
Gėraf cottage ir garadžius .... $4,200 

5551 So. Halsted St. , 
Wcntworth 0377

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
.2 augštų muro namas; 2 flatai po 6 
mukius kambarius; karštu vandeniu 
šildomas su 2 boileriais; namas staty
tas 6 m*etai atgal pagal naujos mados; 
savininkas narduos pigiai ar mainys 
ant bučemės ir grosernes ar kitokio 
gero biznio.

Atsišaukite pas
STAPUNAS MELKO, 

•1034 Archer Avė., Chicago, Iii.

BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis 

low, 4 kambarių ir maudynė, 
vietoj. Parduosiu už $3,500, 
greitai gali gauti morgičių.

Savininkas,
2301 W. 71st St. 
arti Oakley Avė.

bunga- 
geroj 
jeigu,

tik $2,500, įmokėti $1,000.
6. Mūrinis namas, 4’ flatai po 

6 (kambarius ant 2jų lotų. Ran
dasi arti Adams ir Western. 
Kaina tik $13,500, įmokėti tik 
$4,000.

7. Beveik naujas mūrinis na
mas 2 flatai po 5 kambarius, 
spn parlors ir viskas vėliausios 
mados, pečiais apšildomas. Kai
ną tik $|0,500, įmokėti $4,000. 
Randasi Brighton parke prie 44 
jgątvės.

8. “Up to-date” mūrinis na
rna 2 flatai po 5 kamb., apšil
domas atskirai, sun parlors. 
Kaina tik $13,000, įmokėjimas 
pagal sutarties.

9. Naujas marinis namas 2 
flatai po 6 kamb. sun parlors, 
karštu vandeniu apšildomas. 
Kaina tik 14,500 įmokėti rei
kia $4,800.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
skiepas, bamė, garadžius mūrinis, 8 
otai 30x133 kožnas. Randasi gra

žiojo apielinkėje prie Kazimierinių 
kapinių. Nėra juodukų. Parduosiu 
cash arba .priimsiu į mainus ką turit. 
Priežastį patirsite ant vietos. Yra 
daug stako kitam.- namui būdavot. 
Agentų nereikia. Matykit mane 6 
vai. vakare, nedėlioj visa dieną.

J. G., 
10330 S. Turner Avė., 

Mt. Greenwood, III.

/

PIGIAI GREITAM PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 100 akrų fruktų ir 
abelna farma. Geri budinkai, 2 šei
mynų namas, 500 vaisinių medžių. 
Parduosiu už $7,000, nes turiu kitą 
biznį. Įmokėti tik reikia $2,500. Ra
šykit savininkui.

GLEN CHASE, 
Hart, Mich.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius. Elektri
ką, maudynės ir gasas, jeigu, kas nu
pirks gali gauti tuojaus Kambarius. 
Savininkas gyvena ant 2 lubų.

Atsišaukite
3515 Lowe Avė.

EX'Į'RA!EXTRA!
60 akrų molio žemės 2*6 mylios į 

miestą, geri budinkai ikvalei javų, 
padargai, viskas $4200. 117 akrų geri 
budinkai daug gyvulių, javų ir padar
gų, 3 mylios j miestą, 
$7500, arba mainysiu. 1
1 lubos, 4438 S. Maplewood Avė. Chi- 
eago, III.

ra žeme
Andrekus

PARDAVIMUI 8 kambarių 
mūrinis namas, yra porčiai, va
ria, elektra gasas. Bargenas 
$6,000. Pusė pinigais.

3132 S. Union Avė.

MAINYS
JO. 24 flatų gražų mūrinį na

mą ant vieno arba 2 mažesnių 
namų taipat geroj vietoj. Ran
dasi prie pat parko ir rendos 
nuo pavasario bus $28,000 ant 
metų.

11. Labai gražus mūrinis na
mas ant 60 p. loto, 4 po 6 ir 2 
po 5 kamb.; viskas stipriai ir 
gražiai padaryta. Kaina tik 
$37,500 įmokėti $16.000. Ren“ 
dos $6,500 dabar, o nuo pava
sario bus virš $7,000. Randasi 
prie didžiausių teatrų ir Storų 
ir turi parankiausią transpor- 
taciją, South sidėj......................

12. Ypatingai gražus namas 
ant ^2 lotų prie Jackson Park 2 
flatai po 6 ir 2 po 5 kamb. ir 
4 mašinom muro garadžius. 
Kaina stebėtinai pigi tik $26," 
500 Įihokėti $8,000. Nepraleis
kite Šios progos, nes toj apie- 
linkėj kito panašaus bargeno 
neberasite.

13. Mūrinis namas 6 flatų 
garu apšildomas, 3 po 6, 3 po 
4 kamb. Kaina tik $18,500 
'mokėti $5,000. Randasi South- 
□idėje.

Malonėkite kreiptis ypatiš- 
kai pas mus ir galėsite pasirin. 
<ti namų nuo $3,000 iki did
žiausios kainos bile kokioj daly 
Chicagos.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
mūrinis namas šią vasarą pastatytas. 
Visi modemiški įtaisymai, geroj vie
toj prie vienuolyno lietuviško. Nu- 
pirksit už prienamą kainą. Kreipki
mės prie savininko.

6630 So. Talman Avė., 1 lubos 
Tel. Prospect 3938

Parsiduoda 2 augštų namas, po 6 ir 
6 kambarius, elektros šviesa, gasas, ir 
visi kiti parankumai. Namas randasi 
gražiausioj apiėlinkėj, — West sidėj, 
savininkas parduos už $6,500, arba 
mainys ant bučernes, arba loto. Na
mas turi būti parduotas arba išmainy
tas šią savaitę.

Atsišaukite pas

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

Atsišaukite
1418 W. 22 St. 

RATHBORNE HAIR & 
RIDGWAY CO.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, ciga- 

retų ir groserio krautijyė. Visokių 
tautų apgyventa vieta. Kas norite 
gero ir pelningo biznio, atsišaukite 
greitai, nes turi būt parduotas šią sa
vaite, 650.3 St. Lawrence Avė. Phone 
Hyde Park 5891.

PAJIEŠKAŲ Stanislovo Brusako, 
paeina iš Kalnėnų kaimo, Gudelių pa
rapijos. Pirma gyveno Plymouth, 
Pa. dirbo ipainose, dabar girdėjau, 
kati CliicaKoj. Turiu reikalu pasima
tyti. J. S. Atsišaukite laišku Nau
jienų, »ofisan, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augštų 4 pagyvė
limų mūrinis namas. Garadžius 2 
našinoms. -Viskas perai {taisyta. 
Taipat parduodu 2 lotu po 30 pėdų, 
)latumo Cicero. Viską nupirksit pi
dai, nes man reikia išvažiuoti į far- 
.nas gyventi. 1 lubos.

3641 So. Union Avė.APSIVEDIMAI.

ĮIEŠKO PARTNERIUVilkas. REIKIA DARBININKU9 geną.

VYRU

MOKYKLOS

AR UŽDIRBAI PINIGŲ?

809

FKANKG.LUCAS

Malonė- 
nes ran-

4168 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 5107

V. PILYPAS, 
4429 Fairfield Avė Chicago, UI.

George Monkus

Lietuviška Tautiška draugystė Vie
nybe laikys savo mėnesinį susirinki
mą 20 dieną spalio, subatoj, 7 v. v. 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23 Place. 
Visi nariai bukite ant susirinkimo. 
Bus daug svarbių reikalų apsvarstyti 
kurie nariai išbuvo draugystėj 10 
metų nesirgę, gaus dovanas, kožnas 
po $14.00* vertės.

Jonas Statkus, Pirm.,
Jonas Vidislauskas, Nut. rašt.

A. L. T. Sandaros 25tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 19 d. 
spalio 8 vai. vak. po num. 816 W. 31 
St. Raymond Chapel svet. 
kitę visi nariai atsilankyti, 
dasi daug svarbiu reikalų.

— SekrfcK.

Cicero. — Lietuvių R. R. P. Kliu- 
bas rengia spalių 20 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj (14 St. ir 49 Ct.) 
šokius.

Visi kviečiami dalyvauti. Bus duo
dama dovana — gražus fonografas. 
J. Pociaus muzika. — Komitetas.

Svarbi prelekcija. Sekmadienį, sp. 
21 d., miesto parkučių Stonford sve
tainėje (kampas 14 PI. ir Union Avė. 
2 vai. po pietų. Dr. St. Biežis skaitys 
prelekciją sveikatos reikalais.

Prelekcijas rengia S. L. A. 129 kp. 
Vyrai ir moterys yra kviečiami at
vykti. Įžanga dykai.

— Kviečia Rengėjai.

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 24 d., 
ryte. Naujienų name. Visos L. D. L. 
D. kuonos prašomos išrinkti delega
tus, o kur to negalima padarvti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajono Komitetas.

MERGINŲ ir motferų. Darbas 
dienomis pajų dirbtuvėje, $16 j 
savaitę pradžiai. Patyrimo ne
reikia.

PAJIEŠKAŲ merginos dėl apsive- [ 3659 W. Harrison St.
dimo, nuo 20 iki28 . Aš4bsu 
amžiaus, moku gerą amatą.
atsišaukti prisiunčiant savo paveiks-1 jųanim gyventi ir apsivesti, 
lą su pirmu laišku. • .. ...........................

Naujienos 
1739 So. Halsted St. 

Box 350

28 metų, I --------------------------------------------------
Meldžiu I REIKIA moteries, kuri sutiktų su

Nemy-
I linti munšainos ir geistina su turtu. 
Atsiliepkit, mergina, našlė ar gyvą-

I našlė; ne jaunesnė 25 iki 88. Aš esu
I 33 metų, amatininkas, turiu nuosavy-

■_______ n . .. | hę cash. Kreipkitės į Naujienas” pa-
žymėdamos No. 348.

EXTRA PIGUMAS
PARDAVIMUI grosernė didžiau

sioj lietuviu kolionijoj penki kamba
riai, jeigu kas nori gali parsivežti į 
kitą vieta, kaina $850. Turi būt par
duoti šiandien, Vieta randasi 3233 
So. Halsted St. « (

Phone Fairfax» 2619

Iš priežasties daug ufžsiėmi- - 
tuo esu priverstas parduoti ar
ba paimti teisingus žmones j r.„ 
partnerius prie didelio Rum- REIKIA 25 vyry į geležies at- 
mifighouse biznio nešančio ge- karP^ jardą. Nuolat darbas, ge
rą pelną. Reikia būtinai įnešti |ra mo}cestis. 
$2,000, o likusius iš pelno. At-1 Atsišaukite 
aišaukite ypatiškai vakarais nuo* 8647 S. Homan Avė. 
3 p. m. lig 8 p. m. nedėlioj nuo 
10 ryto lig 12 dieną. Telephone 
Desk Co. 219 So. 1_______
St. Rooins 9-10. Mr. Smith.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj.. Biznis gerai daro
mas. Turi būt parduota tuojau, 
nes vienas negaliu apžiūrėti. 
Renda pigi ir 4 kambariai gy
venimui arba mainysiu į mažą 
namą. 5135 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne ^ie
na iš geriausių, kur Visados biz
nis gerai yra daromas.

Kreipkitės:
3432 So. Halsted Str.

JIEŠKAU partnerio prie naujo iš
radimo, katras turėtų kiek kapitalo ir 
norėtų eiti j biznį. Nepraleiskite ši
tos progos. Norinti plačiau sužinoti, 
ušykite laišką arba ateikite asmeniš

kai.

REIKALINGAS janitoriaus 
Dearborn | pagelbininkas, gera mokestis, 

darbas ant visados. Atsišaukite, 
P. ŪSELIS, 

4508 Westend Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Įsteigta 21 metai. Sa
vininkas nori apleisti biznį. At
sišaukite.

4623 So. Kedžie Avenue

BRIDGEPORTO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 flatai po 6 kambarius; su ga- 
su ,elektra, maudynėms ir cimentuo- 
tas skiepas su skalbykloms; namas 
randasi ant Emerald Avė., netoli nuo 
31 gatvės lietuvių Bridgeporto apie
linkėje, kaina $9,000 vertas $12,000; 
yra $5,000 morgičio; pasiskubinkite ir 
pamatykite šitą retai atsitinkant, bar- 
gepą. Reikia turėti $4,000 pinigais, 
kitus ant morgičio.

KITAS DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE YRA bizniavas 
namas; Storas su penkiais kambariais 
ir kitas namukas 4 kambarių užpaka
lyje; Įtaisyta su elektra; kaina grei
tam* pardavimui $3,500; nereikia visų 
pinigų.

Atsilankykite diena ar vakarais; 
nedėlioj iki 4 po pietų.

BRIGHTON REALTY COMPĄNY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Av. (prie Californla Av.)

PARDAVIMUI 2 muro (Cottage) 
int vieno loto 5 ir 4 kambariai, elek
tra, maudynės. Parsiduoda pigiai, 
irba mainysiu arft nebrangio loto ir 
kitokių dalykų.

Kreipkitės prie savininko 
2922 Emerald Avė. 
Ant Bridgeporto.

3ARGENAS —
Prdavimtfi 2 flatų namas, 

sun parlor, moderniškas, 6-6 
kambarių, lotas 30x125, 13 St. 
netoli 48 avė. Kaina $10,000.

A., J. Kodykowski, 
4265 Archer Avenue

REIKAJLTNGAS bučeris kuris 
kalba lenkiškai, atsišaukite 

Chicago Meat Market 
1845 W. 47-th St.

PARDAVIMUI iš priežasties 
persikraustymo keisas prie sie^ 
nos, 2 heateriai dr bresinė lova.

šaukite:

žmonės, kurie pirko per mus 
namus uždirbo daug pinigų. 
Pavyzdžiui 
ant namo 68-th ir Dorchester 
Avė. uždirbo virš $10,000 į 
trumpą laiką; FrUnk Pupinas 
ant 71-st ir Eggleston uždirbo

S. L. FABIONAS CO.
M—■—■iii i i mk-.-  - ■ — •> • ■ iiiimu i nirr-r. ‘

West
Blvd.

(hicagoJO.

35-th SU Chicago.
0611 arba 0774.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—diąjįomis 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.


